
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11430 Miercuri 23 mai 1979 6 PAGINI-30 BANI

IN ZIARUL DE AZk
• La ordinea zilei în învă 
țămîntul politico-ideologic 
— Pregătirea temeinică a 
convorbirilor de atestare ® 
Conform Decretului Consi
liului de Stat privind stabi
lirea orei oficiale pentru 
perioada de vară — La 27 
mai, ora 0 va fi ora 1 • E 
timpul strîngerii furajelor ! 
© Rubricile noastre : Din 
țările socialiste ; Faptul di
vers ; Sport; De pretutin

deni.

Înaltă calitate

în aceeași atmosferă de cordialitate, de deosebită considerație și stimă reciprocă, ieri a continuat

înseamnă 
înaltă răspundere 

pentru propria muncă

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, 

IN REGATUL SPANIEI

„Este necesar să acordăm mult 
mai multă atenție calității producției, 
ridicării nivelului ei tehnic. Aceasta 
presupune, în primul rind, ca acei 
ce produc mașinile, utilajele, orice 
produs să poarte răspunderea înde
plinirii condițiilor de calitate și cerin
țelor tehnice".

NICOLAE CEAUȘESCU

Întîlnirile la nivel înalt, 

întreaga desfășurare a 

vizitei pun în evidență 

dorința comună de a 

conferi noi dimensiuni 
tradiționalei conlucrări 
româno-spaniole, cores

punzător intereselor celor 
două popoare, aspirațiilor 

generale de propășire 

și pace
in timpul întrevederii cu președintele guvernului spaniol la Palatul Moncloa

Convurbiri oficiale între președintele Republicii
Sucialiste Rumania, tovarășul Nicolae Ceausescu, 

si președintele guvernului spaniol, 
Adolfo Suarez GonzalezMarti, 22 mai. Ia prinz, au avut loc. la Palatul Moncloa din Madrid, convorbiri oficiale intre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez.La convorbiri au participat, din partea română, tovarășii Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu și ambasadorul României la Madrid, Ion Goliat.Din partea spaniolă au participat Marcelino Oreja, ministrul afacerilor externe, și ambasadorul Spaniei la București. Jose Carlos Gonzales- Campo Dal-Re.

în cadrul convorbirilor, ambele părți și-au exprimat satisfacția in legătură cu evoluția pozitivă a relațiilor româno-spaniole și dorința de a dezvolta și adinei aceste relații pe multiple planuri, de a promova o mai mare apropiere și conlucrare între România și Spania pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii de activitate, spre binele celor două popoare. al cauzei păcii și cooperării în Europa și in întreaga lume.A avut loc. de asemenea, un schimb de păreri privind situația internațională actuală, relevîndu-se, cu acest prilej, necesitatea consoli

dării cursului spre destindere și cooperare, in Europa și în Întreaga lume, a promovării unor relații internaționale noi, bazate pe respectarea independentei și suveranității naționale, a tuturor țărilor, a unei politici de deplină egalitate, respect și colaborare între națiuni. S-a dat expresie hotărîrii .celor două țări de a conlucra tot mai activ pe arena internațională, de a-și aduce contribuția la rezolvarea, problemelor complexe ale omenirii în spiritul păcii și justiției, in interesul popoarelor.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, de înțelegere și stimă reciprocă.

® Ceremonia înminării „Cheii orașului” Madrid

© Dejun oferit în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
de președintele guvernului spaniol

O întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
ă tovarășei Elena Ceaușescu cu tovarășul 
Santiago Carrillo și tovarășa Carmen Menendez 
Carrillo

® Primirea la președintele Nicolae Ceaușescu a 
unor reprezentanți ai cercurilor economice și 
a unei delegații a orașului Aranjuez

® La Muzeul Prado — depozitar al unor inesti
mabile valori de artă

® Ample comentarii în presa spaniolă consacrate 
vizitei președintelui României

în paginile ÎI—III

Potrivit hotăririlor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, un obiectiv fundamental al cincinalului revoluției tehnico- științifice pe care ii înfăptuim îl constituie ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Pe linia preocupării constante a conducerii partidului nostru pentru traducerea în viată a acestui important obiectiv se înscriu și sarcinile stabilite la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., in cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus din nou in atenția organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, problema accelerării ritmului de înnoire și modernizare a producției și tehnologiei, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor.Este pozitiv faptul că tot mai multe colective de oameni ai muncii obțin rezultate bune, concretizate in produse de înalt nivel calitativ. în industria constructoare de mașini — ca să ne oprim la un singur exemplu — ponderea produselor noi și repro- iectate, introduse în fabricație in primii trei ani ai cincinalului reprezintă 45 la sută din valoarea totală a producției. Dar, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să acordăm o atenție mult mai mare decit pină acum problemelor calității produselor. Această cerință este impusă de rațiuni obiective, nivelul tehnic, calitatea produselor constituind o condiție esențială pentru progresul economiei noastre. Calitate inaltă inseamnă. deopotrivă, parametri tehnici superiori, randamente ridieate în producție și un consuni scăzut, de materii prime .ți- materiale, de combustibil și energiei' Este limpede deci cerința de a economisi și valorifica intr-un grad mai inalt resursele materiale. Fiecare țară face asemenea eforturi, mai ales in prezent, cind economia mondială se confruntă cu atitea probleme in asigurarea bazei de materii prime și resurse energetice. Cu atit mai mult se impun aceste cerințe pentru noi, cu cit la o serie de produse consumurile specifice sînt mult mai mari in comparație cu cele din țările dezvoltate din punct de vedere economic. Așadar, eforturile pentru o înaltă calitate presupun, în primul rind, eforturi pentru înnoirea și modernizarea producției, ca un

proces permanent de îmbunătățire a calității, a caracteristicilor tehnice, economice, funcționale și estetice ale produselor. Prin continuarea acestui proces în ritm accelerat, in 1979 valoarea produselor noi și modernizate, introduse in fabricație de la inceputul cincinalului, trebuie să se ridice la 34 la sulă din producția maria realizată in ramurile prelucrătoare ale industriei republicane. Tot in acest an, potrivit planului, trebuie să se execute peste 650 de obiective de cercetare și dezvoltare tehnologică. Care sînt direcțiile principale de acțiune pentru realizarea exemplară a sarcinilor in domeniul înnoirii, modernizării și ridicării calității produselor ?înfăptuirea măsurilor tehnico-or- ganizatorice care să permită obținerea unor produse de inaltă calitate implică o activitate superioară din partea fiecărui om, a fiecărui colectiv, o activitate bine organizată, creșterea răspunderii, ordinii și disciplinei in producție la fiecare loc de muncă, acolo unde odată cu realizarea producției fizice se hotărăște și calitatea ei. Adică, acei ce produc mașinile, utilajele, orice produs, trebuie să poarte răspunderea îndeplinirii condițiilor de calitate și cerințelor tehnice. Or, o analiză a neajunsurilor din domeniul calității înregistrate in primele luni din acest an arată că, în șirul cauzelor, pe primul plan se situează încălcarea disciplinei tehnologice, ignorarea rețetelor de fabricație sau a regulilor tehnice de execuție. Respectarea disciplinei tehnologice constituie o lege fundamentală a producției moderne. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că realizarea de produse de inaltă calitate depinde, in primul rind, de calitatea muncii fiecăruia și a tuturor. Iată de ce, exercitindu-și cu stăruință rolul lor de conducător politic, organizațiile de partid au datoria ca. prin toate mijloacele muncii politico-educative, să întărească răspunderea muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, a tuturor celor care lucrează nemijlocit in producție fată de calitatea produselor, să combată cu fermitate orice manifestări de automulțumire. în același timp, cul- tivind exemplul inaintat al celor care acționează hotărit pentru a obține maximum de rezultate in acest
(Continuare în pag. a IV-a)

VESTI DIN TARĂ
■I dl

Laminate peste plan. Colectivul întreprinderii f, Laminorul de tablă" din Galați a obținut, de la începutul anului și pînă în prezent, o producție suplimentară de peste 3 400 tone laminate. In aceeași perioadă s-au economisit importante cantități de materii prime și materiale : 159 tone platine, 103 tone bandă pentru profile formate la rece, 22 tone cilindri de laminare etc. (Dan Plăeșu).
Apartamente noi. Con- structorii din județul Vaslui au predat beneficiarilor cel de-al 800-lea apartament din acest an. Ritmul sporit de lucru al constructorilor din Vaslui, Huși, Negrești și Birlad asigură realizarea in fiecare lună a circa 100 apartamente în plus față de prevederile de plan și creează posibilități ca pînă la finele semestrului I să se mute

în casă nouă alte peste 800 familii de oameni ai muncii. (Crăciun Lă- luci)
Oltul pe o nouă albie.Tn aval de stațiunea balneară Călimă- nești-Căciulata, Oltul a fost strămutat pe o nouă albie, urmind ca pe vechiul său vad să se construiască a 11-a hidrocentrală din judelui Vîlcea. Au început lucrările de ex- cavații la fundațiile noii centrale hidroelectrice. (Ion Stanciu).
Creații ale cenaclurilor

literare. Recent a fost editat laCraiova volumul de versuri „Tărîm de dragoste". El înmănunchează peste 200 de creații închinate patriei, partidului și constructorilor socialismului din România, semnate de 64 de autori, membri ai cenaclurilor literare din județul Dolj. (Nicolae Băbălâu).

La ceremonia înmînârii „Cheii orașului" Madrid în drum spre primăria orașului, distinșii oaspeți români, însoțiți de o gardă militară în uniformă de epocă, sînt salutați cu căldură 
de cetățenii aflați pe vestita Colle Mayor
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WflTft DE STATA PRESEDMTE1UI NICOLAE CEAUSESCU IN «TUL SPANIEI
La Muzeul Prado - depozitar 

al unor inestimabile opere de pictura 
și sculptură

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

au primit o delegație a orașului Aranjuez

„Este o onoare să avem în orașul nostru 
pe omul care a luptat și luptă 

pentru pacea mondială"

Dejun oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu •*>
si a tovarășei Elena Ceausescu de președintele 

guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez

Marți după-amiază, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au primit o delegație a primăriei orașului Aranjuez, frumoasă localitate în care se află reședința rezervată înalților oaspeți români pe timpul vizitei în Spania.La primire au luat parte tovarășii Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu și Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Primarul orașului, EDUARDO GARCIA FERNANDEZ, a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut, în numele municipalității și al tuturor locuitorilor orașului.„Este o mîndrie pentru noi — a spus primarul — să vă urăm bine ați venit în orașul Aranjuez. Pentru noi este o onoare vizita dumneavoastră, să avem in orașul nostru pe omul care a luptat și luptă pentru pacea mondială, pentru apărarea independenței și suveranității naționale a poporului român. Sîntem convinși că toate forțele progresiste trebuie să 

recunoască — și recunosc — activitatea dumneavoastră pentru apărarea păcii în lume, pentru progresul eco- nomico-sOcial al poporului român. In numele consiliului orașului, vă mulțumim pentru că ne-ați primit și, de asemenea, vă rugăm să fiți siguri că locuitorilor din Aranjuez vizita dumneavoastră Ie-a făcut și le face o deosebită cinste.Dorim ca colaborarea dintre cele două țări ale noastre să se dezvolte continuu în slujba progresului material și spiritual al celor două popoare".Răspunzînd, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :„Domnule primar, domnilor, vreau Să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru urările ce mi le-ați adresat. Sintem foarte mulțumiți că, vizitind Spania, am avut prilejul să ne aflăm în acest oraș și să ne intilnim cu reprezentanții săi.Am venit in Spania, la invitația regelui Juan Carlos I, pentru a întări prietenia și colaborarea dintre popoarele român și spaniol. Vreau ca această colaborare să servească dezvoltării economico-sociale a ambelor popoare și, in același timp, să contri

buie la întărirea luptei pentru destindere și pace în lumea întreagă.Poporul român sărbătorește în acest an împlinirea a 35 de ani de la eliberarea sa de sub dominația fascistă și trecerea pe calea dezvoltării democratice și a socialismului. In această perioadă, poporul nostru a obținut rezultate remarcabile în opera de făurire a noii orinduiri, în dezvoltarea sa economico-socială. Sper că o delegație a consiliului orașului dumneavoastră va veni în România și va avea, astfel, prilejul să vadă direct aceste realizări. Vreau să vă spun doar un singur lucru : industria românească produce astăzi de 42 de ori mai mult decit înainte de eliberare. Toate acestea se reflectă în nivelul de viață al poporului, in asigurarea bunăstării, independenței și suveranității țării.Noi punem pe primul plan asigurarea dreptului fiecărui popor de a fi deplin stăpin pe destinele sale, de a se dezvolta în mod liber. Pornim de la faptul că numai in libertate fiecare popor iși poate asigura atit bunăstarea, cit și sporirea contribuției sale la cauza colaborării și progresului general, a destinderii și păcii în lume.

Marti dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat Muzeul Prado din Madrid, în cursul vizitei, înalții oaspeți au fost însoțiți de tovarășii Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu, de alte persoane oficiale române și spaniole.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîmplnați cu calde cuvinte de bun sosit de către directorul Muzeului Prado, Jose Manuel Pita, care a prezentat înalților oaspeți date despre muzeu, una dintre cele mai vechi și mai celebre pinacoteci ale lumii.Frumoasa clădire a Muzeului Prado, situată in centrul Madridului, ilustrare strălucită a neoclasicismului spaniol, a fost proiectată de celebrul arhitect Juan de Villanueva și inaugurată în 1819. Aici se află numeroase opere de pictură și sculptură de o valoare inestimabilă, cu care geniul uman se poate mîndrl, creații aparți- nind celor mai renumiți maeștri spanioli și străini.în continuare, directorul muzeului invită înalții oaspeți să viziteze cite Va din principalele colecții ale acestei vechi și prestigioase instituții culturale-spaniole.Sint vizitate mai întîi sălile Botticelli, Rafael, Veronese, Tintoretto, Ti- zian, Rubens, Giordano, apoi sălile „Școlii spaniole*' — El Greco, Zur- baran, Velasquez, Ribera, Goya, Murillo — ai cărei iluștri reprezentanți au îmbogățit patrimoniul național și universal cu opere nemuritoare.Numeroși vizitatori, aflați în sălile muzeului, au salutat cu respect pe înalții oaspeți români.La încheierea vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru explicațiile primite și a felicitat conducerea muzeului pentru modul cum se preocupă de păstrarea și punerea în valoare a acestor inestimabile creații și pentru măsurile întreprinse în vederea restaurării unor pînze celebre.La rîndul lor, directorul și custozii muzeului și-au exprimat deosebita satisfacție pentru înalta onoare ce li s-a făcut de către șeful statului român prin vizita sa la Prado.

Acordăm o atenție deosebită problemelor păcii și securității atit in Europa, cit șiin întreaga lume, in- trucit numai in condiții de pace fiecare națiune se poate dezvolta, iși poate asigura bunăstarea și fericirea. Sperăm că cele două popoare ale noastre vor colabora tot mai strins pe această cale.încă o dată, vă adresez dumneavoastră și întregii populații a acestui minunat oraș, locuitorilor săi, cu care am avut prilejul să ne intilnim in aceste zile, salutul nostru călduros și cele mai bune urări de progres, de bunăstare și fericire".în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a invitat o delegație a Consiliului orașului Aranjuez să facă o vizită în România.în cadrul întîlnirii, primarul orașului Aranjuez a oferit președintelui României o medalie cu stema orașului, ca simbol al sentimentelor de prietenie, stimă și respect pe care locuitorii orașului le poartă înalților oaspeți români.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

Marți, 22 mai, președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez, împreună cu soția, a oferit, la Palatul Moncloa, un dejun în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.La dejun au participat, din partea
PRIMIREA UNOR REPREZENTANȚI 

AI CERCURILOR ECONOMICE

in timpul întrevederii cu Carlos Ferrer Salat, președintele Confederației spaniole a întreprinzătorilorPreședintele Nicolae Ceaușescu a primit marți seara, succesiv, la Palatul Aranjuez, pe Carlos Ferrer Salat, președintele Confederației spaniole a întreprinzătorilor, și pe Pedro Duran Farel, președintele firmei „Corporacion Catalana".La primiri a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. 

română, tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu și ambasadorul României la Madrid, Ion Goliat.Din partea spaniolă au participat Marcelino Oreja, ministrul afacerilor

în cadrul acestor întrevederi nu fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice între România și Spania și, în acest cadru, între întreprinderi românești și spaniole.Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că în cadrul convorbirilor purtate cu regele Juan Carlos I și cu 

externe, și ambasadorul Spaniei la București, Jose Carlos Gonzales- Campo Dal-Re.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.

eb ș'Virn - --nprimul ministru Adolfo Suarez a fost subliniată necesitatea dezvoltării pe tin plan Superior ă colaborării și cooperării dintre cele două țări, inclusiv pe terțe piețe.Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat interlocutorilor invitația ca delegații ale organismelor pe care ei le reprezintă să viziteze România.

Relatdri și comentarii ale presei spaniole:

„Nicolae Ceaușescu, o mare personalitate 
a vieții politice internaționale" 

„0 contribuție marcantă la amplificarea 
și adincirea relațiilor dintre Spania și România “

Presa spaniolă consemnează pe larg dialogul la nivel înalt prile
juit de vizita de stat pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o face, In 
această tară, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, subliniind faptul, 
de mare importanță pentru relațiile dintre țările și popoarele noastre, 
că acest dialog se va traduce în inițiative concrete, care să facă tot mai 
efectivă colaborarea dintre România și Spania, spre binele celor două 
popoare și al comunității internaționale. Se relevă că vizita, convor
birile ce au loc și înțelegerile la care se va ajunge vor marca un nou 
moment important in evoluția ascendentă a raporturilor româno- 
spaniole.într-o amplă relatare, ziarul..HOJA DEL LUNES" subliniază in titlu că președintele României este „Q personalitate marcantă a vieții politice internaționale". Aducînd un cald omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu, ziarul scoate în relief contribuția sa personală la menține

rea unor bune relații cu Spania. Articolul este insolit de un portret al președintelui Nicolae Ceaușescu, sub care sint inserate cuvintele : „Un om politic, o mare personalitate". Cotidianul își exprimă satisfacția pentru bunele relații în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale, pe care România le dezvoltă cu Spania. în articol se exprimă convingerea că, în urma a- cestei vizite, relațiile Spaniei cu România se vor amplifica și se vor adinei, urmînd să fie semnate mai multe acorduri de cooperare.

Arătînd că relațiile cu Spania fac parte integrantă din politica externă a României, de dezvoltare a raporturilor de cooperare cu toate statele lumii, ziarul menționează prestigiul de care se bucură țara noastră pe plan internațional pentru politica sa de pace și colaborare.„DIARIO 16“ publică pe prima pagină o fotografie înfățișîndu-1 pe președintele Nicolae Ceaușescu, alături de regele Juan Carlos I, men- ționînd aclamațiile mulțimii venite să-l salute pe aeroportul din Madrid. Reportajul primei zile a vizitei consemnează momentele importante ale programului. într-un articol special consacrat vizitei, cunoscutul cotidian din Madrid subliniază importanța ei de excepție pentru dezvoltarea bunelor relații tradiționale dintre România și Spania. Temele principale ale convorbirilor pe care le va purta președintele Nicolae Ceaușescu — menționează ziarul — se vor axa pe problemele dezarmării, dialogului Nord-Sud, securității și cooperării în Europa.„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu la Madrid — notează cotidianul — a fost așteptată cu un interes evident, avînd in vedere atît importanța relațiilor bilaterale spaniolo- române, cît și importanța acestei vizite în contextul unei relansări a politicii externe spaniole, care a pornit pe un drum independent".Evidențiind eforturile pe care le 

face țara noastră în direcția dezvoltării sale economice și sociale, același ziar dedică o pagină întreagă sub titlul „România — țară care depune eforturi în toate domeniile". Materialele din pagina specială ilustrează aspectele dezvoltării României pe plan istoric, dovezi ale talentului și hărniciei poporului român, relevă politica de dezvoltare independentă, de sine stătătoare, pe care o promovează România socialistă, precum șl eforturile sale de a întreține relații de colaborare cu toate țările lumii, indiferent de sistemul social-politic. în mod deosebit este relevat rolul pe care l-a avut președintele Nicolae Ceaușescu în eforturile vizînd soluționarea problemelor Orientului Mijlociu.„LA UNION DEL PUEBLO", organul Comitetului Central Federal al Partidului Muncii din Spania, salută vizita președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu într-un articol care relevă importanta acestui eveniment. întîlnirea la nivel înalt de la Madrid — își exprimă convingerea săptămînalul madrilen — va sluji Ia o mai bună cunoaștere și la stringerea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare.Informind pe prima pagină despre desfășurarea vizitei, ziarul „EL PUEBLO" publică informații și fotografii de la sosirea înalților soli ai poporului român, precum și un comentariu dedicat vizitei, menționind: „Guvernul român a dat întotdeauna dovadă 

de un interes deosebit față de dezvoltarea relațiilor sale cu Spania, încheind acorduri și procedind la schimburi la nivel înalt".Ziarul „ARRIBA" publică pe prima pagină o fotografie de la sosirea la Madrid a înalților oaspeți, însoțită de următorul text : „Prietenului Nicolae Ceaușescu bun sosit in această țară!", în reportajul vizitei inserat de ziar un accent deosebit este pus pe toasturile la dineul de gală, fiind subliniate ideile principale expuse în aceste alocuțiuni.Prima zi a vizitei este amplu ilustrată și de Ziarele „ABC", „YA“, „INFORMACIONES" și „EL PAIS", care publică ample reportaje'și fotografii despre importanța acestui eveniment. „Informaciones" scoate in
Întîlniriîn zilele de 21 și 22 mai, tovarășii Gheorghe Oprea, prim vlceprim-mi- nistru al guvernului, și Alexandru Mărgăritescu, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, au avut convorbiri cu ministrul comerțului și turismului al Spaniei, Juan Antonio Garcia Diez, cu președintele Institutului Național de Industrie 

evidență, în comentariul său, semnificația convorbirilor la cel mai înalt nivel.„Ya“ publică știrile consemnind principalele evenimente ale primei zile a vizitei, însoțite de un bogat material ilustrativ. Se subliniază caracterul de lucru al vizitei, de la care „se așteaptă semnarea a cinci acorduri — culturale și științifice — care vor contribui la stringerea legăturilor de prietenie dintre Spania și România".TELEVIZIUNEA SPANIOLA a prezentat în imagini sugestive, însoțite de comentarii, principalele aspecte ale primei zile a vizitei.POSTURILE DE RADIO au informat în repetate rînduri despre acest eveniment, de mare rezonanță, pentru relațiile dintre cele două țări.
de lucru— I.N.I., Jose Miguel Delarica, precum și cu o serie de conducători de firme spaniole din domeniile construcției de mașini, metalurgiei și chimiei.în timpul convorbirilor s-au stabilit măsuri concrete care să ducă la încheierea de noi contracte economice și de acțiuni de cooperare bilaterale și pe terțe piețe.
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Ceremonia înmînârii
„Cheii orașului" Madrid

Marți dimineața, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeții Primăriei din Madrid, moment pe care gazdele au ținut să-1 marcheze într-un cadru festiv, în spiritul celor mai bune și mai frumoase tradiții ale municipalității madrilene.Sosirea înalților oaspeți români cu elicopterul a avut loc pe platoul Pieței Armeria, din imediata apropiere a Palatului regal Oriente din Madrid.O gardă militară formată dintr-un escadron de cavalerie — lăncieri în uniforme militare de epocă — însoțește, pe două flancuri, mașina prezidențială pină la primărie. Cortegiul oficial străbate vestita Calle Mayor (Strada Mare). Oaspeții români sînt salutați cu căldură de cetățenii capitalei aflați pe această arteră a vechiului Madrid, care își exprimă bucuria de a-i primi pe solii poporului român în principalul centru politic, economic și administrativ al țării.Palatul primăriei, clădit în secolul al XVI-lea, cunoscut sub numele de „Casa de la Villa", a arborat. în semn de înaltă cinstire a evenimentului, drapelele de stat ale României și Spaniei. Potrivit tradiției, de la balcoanele palatului sînt desfășurate steaguri cu scutul și stema Madridului.în piațeta primăriei, la intrarea in palat, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint în- timpinați de primarul capitalei, Enrique Tierno Galvan, cu soția, de consilieri ai municipalității. Elena Ceaușescu i se oferă un buchet de flori de către soția rului.înalții oaspeți români sînt la etajul întîi. De o parte și a scării principale, ei sînt salutați de garda oficială a primăriei, îmbrăcată in costume de epocă.în marele Salon de cristal, președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentați, de către primar, consilierii principali ai orașului Madrid — reprezentînd principalele partide politice din Spania.După prezentări, înalții oaspeți români sînt conduși de primar și soția acestuia în Salonul Goya și, apoi, într-un mic salon, tați să onoare".După onoare", Galvan, soția primarului, oferă tovarășei Elena Ceaușescu un dar simbolic reprezentînd stema orașului Madrid. (Un ursuleț care încearcă să se urce într-un pom).Salonul în care s-a semnat în „Cartea de onoare" este decorat cu fresce din secolul al XVI-lea, de o deosebită valoare, executate de un discipol al marelui pictor Velasquez.în continuare, în sala de consiliu a primăriei s-a desfășurat ceremonia înmînării „Cheii orașului" Madrid președintelui Nicolae Ceaușescu. La ceremonie au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu, alte persoane oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român.Sint prezenți cei 59 de consilieri — 25 din partea Uniunii Centrului De

mocratic, 25 din partea Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol și 9 din partea Partidului Comunist din Spania, precum și guvernatorul civil al Madridului, Jan Jose Koson. La ceremonie participă Santiago Carrillo, secretarul general al PrC. din Spania.Au luat parte, de asemenea, ambasadorul României la Madrid, Ion Goliat, și ambasadorul Spaniei la București, Jose Carlos Gonzales- Campo Dal-Re.în prezidiul adunării iau loc președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, primarul Madridului, Enrique Tierno Galvan, cu soția.Adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu, primarul Madridului, En
rique Tierno Gaivon,a spus:

al

vizitez țara am avut salutul meu. mult poporulco

și au aspirații similare de pace și muncă ; Madridul, capitala Spaniei, oraș tînăr, dar, în același timp, străvechi leagăn de cultură și centru de întîlnire a drumurilor străbătute de la nord la sud de atîtea popoare care au contribuit la realizarea marii culturi mediteraneene, de care țara dumneavoastră nu este străină ; Madridul roman, vizigot și arab : Madrid — așezare preferată a regilor castilieni medievali ; Madridul astu- rian ; Madrid, care îi are atît de pre- zenți în memorie pe Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina și Velasquez și Madridul mai recent al lui Goya, sau cel și mai recent al lui Baroja, Azorin, Ramon y Cajal, vă întîmpină cu un foarte afectuos bun venit, cu dragostea pe care locuitorii săi o simt pentru ceea ce reprezintă efortul pentru pace și înțelegere între oameni.în 1980 va avea loc la Madrid Conferința pentru securitate și cooperare in Europa. Municipiul nostru — care și-a început existența democratică cu convingerea fermă că fără o educație civică în sensul promovării bunei vecinătăți și a prețuirii a ceea ce îi este propriu, fără subestimarea receptivității față de experiența altora nu va exista pace în lume — interpretează prezența dumneavoastră ca pe un simbol

și tru independența și unitatea strînsă între popoare, care să conviețuiască în pace, ca pe un semn dătător de speranță.Ca mărturie a bucuriei noastre față de prezența dumneavoastră și a soției dumneavoastră printre noi, primiți, Excelență, domnule președinte și prieten, cheile orașului nostru, simbol al dorinței dialogului între municipiile lumii. în numele municipalității, vă rugăm să transmiteți mesajul nostru de pace, simbolizat de aceste chei, Bucureștiului, tuturor municipiilor din țara dumneavoastră, cu speranța că îl vom putea primi în curînd pe primul magistrat al municipiului, primarul capitalei statului dumneavoastrăIn continuare, Enrique Tierno Galvan a înmînat președintelui Ceaușescu „Cheia orașului" Tovarășei Elena Ceaușescu înmînată, de asemenea, o reprezentînd simbolurileA luat, apoi, cuvîntul NicolaeDupă NicolaeCeaușescu s-au întreținut, in Salonul de cristal, într-o atmosferă de caldă cordialitate, cu primarul orașului, cu consilieri comunali, cu alte personalități ale vieții politice madrilene.

Nicolae Madrid, i-a fost plachetăMadridului, președinteleCeaușescu.ceremonie,Ceaușescu. tovarășa Elenapreședintele

semnezesemnarea doamna

Tovarășei frumos primainvitați de alta

unde sînt invi- în „Cartea deîn „Cartea Encarnacion de<b-

Excelență, domnule președinte, în numele Consiliului municipal Madridului, și al meu personal, doresc să exprim via noastră satisfacție de a vă primi pe dumneavoastră și pe soția dumneavoastră în acest oraș care este onorat să vă intîm- pine ca oaspeți iluștri.Permiteți-mi să amintesc că, recent, am avut plăcerea să dumneavoastră, unde noarea să vă adresez De atunci, admir maidumneavoastră și orașele sale glorioase. Nimic mai admirabil decît a- ceste municipii care, de-a lungul secolelor, au știut sâ păstreze și să răspîndească cultura națională, cîte- odată în condiții foarte dificile. Liantul, tăria și integritatea unui popor, care a supraviețuit atîtor încercări, se manifestă printr-o cultură urbană care păstrează rădăcinile sale ancestrale fără ca reînnoirile permanente să-i aducă prejudicii. Exemplul municipalităților românești, bastion al permanenței păcii, culturii și identității naționale, mă face să gîndesc că viitorul și pacea lumii au un suport în activitatea municipiilor, ca și a statelor. Poate, în viitor, relațiile între consiliile municipale din diferite țări vor aduce o contribuție mai mare și mai importantă la realizarea obiectivului final al instaurării unei păci permanente între toate popoarele lumii ; se poate spune că în acest sens țara dumneavoastră este un exemplu.Dacă orașele se constituie ca instituții de educație pentru înțelegerea între oameni și pacea crește odată cu copilul în orașul unde acesta trăiește. atunci pacea oamenilor se va transforma în pacea dintre state.Exemplul Bucureștiului, încercat și plin de virtuți, care a învins cu e- xemplară hotărîre orice agresiune a naturii sau a omului, exprimă forța ' vieții municipale din țara dumneavoastră, al cărei atașament față de pămîntul a rezistat iurilor și potriveauderea prietenească spre toate popoarele și spre culmile dezvoltării teh- nico-industriale.Madridul Voastre ca progresului vorbesc o

și vatră strămoșească — ce cu maximă fermitate obice- limbilor străine ce nu i se — s-a împletit cu deschi
întîmpină pe Excelențele pe un simbol al păcii și orașelor românești, ce limbă soră cu a noastră

al unui efort constat pen- președintele Nicolae Ceaușescu semnează în „Cartea de onoare" a primăriei madrilene

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceuușescu
domnule primar al MaStimate dridului.Doamnă,Doamnelor și domnilor,Aș dori să exprim cele mai vii mulțumiri, în numele meu și al soției, al celorlalți prieteni și tovarăși din delegație, pentru urările . ce ni le-ați adresat, pentru primirea prietenească ce ne-ați făcut-o la primăria municipiului Madrid.Doresc în mod deosebit să vă mulțumesc pentru această cheie ce ne-ați oferit-o. Apreciez aceasta ca' un simbol al prieteniei și colaborării dintre țările noastre, dintre capitalele celor două state. Se spune că uneori cheile au darul fermecat ca să deschidă orice ușă. Desigur, noi am dori ca această cheie să poată, într-adevăr. servi la deschiderea dru- prieteniei și noastre. Și dori sâ des- asigur că numului spre întărirea colaborării dintre țările chiar dacă, cumva, ar chidă orice ușă, eu vă o voi folosi decît pentru a deschide drumul spre prietenie și spre pace. Sper că ea are și darul de a se opune tuturor celor care ar dori să vină cu ginduri rele in țările care doresc să fie libere. Și, după cite știu, Spania, ca și România, dorește să se dezvolte ' liberă și independentă. Iatăvizita pe care o efectuăm moașa dumneavoastră țară, tația regelui, constituie ■ un important în dezvoltarea tradiționale dintre țările noastre.Am amintit aseară, în toastul meu, de afinitățile de limbă și cultură latină. Intr-adevăr, cultura și civilizația latină au constituit un factor important in progresul general al omenirii. întotdeauna însă cultura, civilizația și limba latină au fost ca-

de ce în fru- la invi- moment relațiilor

se să im- stă-

racterizate printr-un larg umanism, printr-o preocupare pentru a pune cuceririle științei și civilizației în serviciul popoarelor, prin respectarea altor limbi și prin dorința de conlucrare pașnică. în acest sens, încă cu un secol în urmă, un poet român, la un concurs al latinității, scria că „latina gintă e regină între ale lumii ginte mari" — ceea ce semnifică, intr-adevăr, că ginta latină recunoaște și dorește să fie egală în rîn- dul celorlalte ginte.Cu atît mai important este acest lucru astăzi, cînd pe plan internațional au încă loc evenimente destul de complexe. Pe de o parte, popoarele se afirmă cu putere, dorind să dezvolte libere și independente, pună capăt politicii de asuprire perialistâ Și colonialistă, sâ fiepîne pe destinele lor, să trăiască într-o deplină colaborare și egalitate. Dar mai sînt forțe care vor să mențină vechile stări de lucruri ; se mai recurge la forță și la amenințarea cu forța, se manifestă tendințe de reîmpărțire a lumii în zone de influență. Iată de ce este necesar să facem totul pentru o politică nouă, bazată pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne.Fără îndoială, cultura a avut întotdeauna un rol important în dezvoltarea omenirii. Insă — după cum e bine știut — cultura s-a dezvoltat ca rezultat al progresului economico- social, al dezvoltării forțelor de producție și numai în strînsă legătură cu dezvoltarea economico-socială ea a putut să înflorească. întotdeauna cultura a fost în slujba popoarelor, a independenței și bunăstării lor. Iată de ce astăzi, cînd sîntem contemporanii marilor cuceriri științifice și tehnice, cînd, în general, cunoașterea u-

mană înregistrează progrese revoluționare, trebuie să facem totul ca minunatele realizări ale științei, creațiile geniului uman să servească cauzei e- liberării popoarelor, lichidării dominației și asupririi, progresului econo- mico-socțal, egalității și independenței naționale. Nu poate exista o cultură cu adevărat puternică fără independența națională. Nu am considerat și nu vom considera niciodată că poate exista vreo opoziție intre cauza independenței și cea a solidarității și conlucrării egale între popoare.Ca țară socialistă, România se pronunță ferm pentru realizarea în viață a principiilor de echitate și justiție socială. Întotdeauna socialismul s-a afirmat drept concepția cea mai dreaptă și umanistă despre viață și despre relațiile sociale. Socialismul s-a născut tocmai în lupta pentru progres, pentru dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor, pentru dreptul omului de a participa la întreaga viață socială. Noi, în România, încercăm să înfăptuim aceste principii. Dezvoltăm o largă democrație, asigurăm participarea directă a poporului la activitatea economico-socială, la conducerea statului.In același timp, desfășurăm o largă activitate cultural-educativă. Aș dori sâ invit o delegație culturală a municipiului Madrid să participe la cea de-a doua finală a „Cîntării României". Aceasta va da posibilitatea unui larg schimb de experiență și unei conlucrări active în acest domeniu al culturii, al ridicării conștiinței maselor largi populare. Am dori, d» asemenea, ca și poeții și scriitorii români să fie invitați în Spania, ca unele piese de teatru românești să fie jucate pe scenele din Spania — așa cum se joacă piesele lui Lope de

Vega in România și ale atîtor și atî- tor scriitori, dramaturgi și poeți.Dorim, in același timp, să dezvoltăm relații strinse între oamenii de știință din toate domeniile. Această colaborare va putea înțr-adevăr ridica la un nivel : superior relațiile dintre poporul român și poporul spaniol.Ați vorbit, domnule primar, de rolul municipiilor, al orașelor și localităților în dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre state și popoare. Sînt pe deplin de acord cu dumneavoastră. O colaborare strînsă între municipii, între populația din aceste orașe are un rol important în viața internațională, în promovarea politicii de destindere și pace. Aș dori să exprim speranța că intre capitala României, București, și capitala Spaniei, Madrid, se vor stabili largă colaborare. Desigur, voastră ați vizitat România reștiul. Doresc să vă invit neavoastră, împreună cu o „ . a consiliului municipal, să vizitați, intr-un timp cit mai apropiat, în această calitate de primar, România, pentru a pune bazele unei colaborări active între capitalele celor două țări.Cunoaștem că in fiecare municipiu sînt multă probleme care trebuie soluționate. Dorința oamenilor de a duce o viqță tot mai bună trebuie să-și găsească o soluționare completă.Avem impresii deosebit de despre capitala Spaniei, despre municipiul dumneavoastră — Madrid. Este un oraș mare, cu un trecut istoric și cultural mare și, fără nici o îndoială, cu un prezent și un viitor și mai mare. De aceea, * în cadrul colaborării generale dintre România și Spania, București

în așa fel celor două destinderii,

relații de dumnea- și Bucu- pe dum- delegație

cit maiplăcute

am dori ca relațiile dintre și Madrid să ocupe un loc

important. Să conlucrăm incit să servim interesele țări și popoare, cauza colaborării și păcii !Sperăm că reuniunea din 1980 de la Madrid, pentru securitate europeană, va da un nou impuls înfăptuirii documentelor semnate la Helsinki. Sperăm că Madridul va inspira pe participanți să țină seama de interesele popoarelor, de dorința lor de a trăi în pace, de a fi libere și independente — și că, pe această bază, vop adopta hotărîrea de a întări colaborarea în Europa, în toate domeniile, de a acționa pentru dezangajarea militară, pentru dezarmare, pornind de la faptul că atît dezvoltarea economică și socială. cit și a științei și culturii, in general, nu se pot realiza decît intr-o lume a păcii tre națiuni, ca reuniunea să constituie în lupta pentru destindere, pentru dezarmare și pace. Dorim să colaborăm activ în această direcție cu Spania, cu celelalte state. Dorim ca popoarele noastre, popoarele europene să militeze cu mai multă fermitate în acest sens. Pînă la urmă, popoarele pot hotărî pacea și destinderea in Europa și în întreaga lume. Trebuie să facem totul ca popoarele să impună la nevoie pacea, libertatea și bunăstarea fiecărei națiuni !încă o dată vă mulțumesc pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat. Vă urez dumneavoastră și Consiliului Madridului succese în întreaga activitate pentru bunăstarea și fericirea tuturor locuitorilor municipiului, pentru o colaborare strînsă intre București și Madrid ! Urez o bună colaborare între Spania si România ! (Aplauze puternice, îndelungate).

și colaborării egale în- Iată ' ' ‘dinun de ce noi dorim 1980 de la Madrid moment important

îiitiliiirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu cu tovarășul Santiago Carrillo 

și tovarășa Carmen Menendez Carrillo

PRIMIREA ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE

Marți seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au intilnit, la Palatul Aranjuez, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, și soția sa, tovarășa Carmen Menendez Carrillo.La întîlnire au participat tovarășii Marcelino Camacho, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Spania, președintele Comisiilor Muncitorești — cea mai mare organizație sindicală din Spania, și Ramon Ta- mames, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Spania, viceprimar al Madridului, împreună cu soțiile.

A fost prezent tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român, ministrul afacerilor externe.Tovarășul Santiago Carrillo a salutat cu deosebită căldură pe secretarul general al Partidului Comunist Român pe pămîntul Spaniei și a exprimat satisfacția sa pentru modul cura se desfășoară vizita. El a apreciat că această primă vizită a unui conducător dintr-o țară socialistă în Spania constituie un eveniment politic de însemnătate istorică, ce servește intereselor popoarelor român și spaniol, dezvoltării relațiilor pe multiple planuri dintre Spania și România, dintre Spania și țările socialiste, cauzei securității și colabo

rării în Europa și în lume. Această vizită, a subliniat secretarul general al P.C.S., a fost și este urmărită cu profundă simpatie și deosebit interes de către oamenii muncii din Spania.In timpul convorbirii s-a efectuat o informare reciprocă privind activitatea și preocupările celor două partide. Totodată, s-a realizat un larg schimb de păreri asupra situației din cele două țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere evoluției relațiilor dintre cele două partide, subliniind importanța lor pentru dezvoltarea generală a colaborării și conlucrării dintre România și Spania, atît pe plan bilateral, cit și pe arena vieții internaționale. In acest context, secretarul general al Partidului Co

munist Român a subliniat însemnătatea deosebită a bunei pregătiri a viitoarei reuniuni general-europene de Ia Madrid din 1980, in așa fel incit ea să răspundă deplin așteptărilor popoarelor privind instaurarea unui climat de pace și securitate pe continent.în cadrul convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat necesitatea întăririi colaborării și conlucrării partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor revoluționare, democrate și progresiste in lupta pentru securitate, colaborare, progres social si pace în lume.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, caracteristică bunelor relații dintre partidele noastre.

Marți seara, la Palatul Aranjuez, reședința rezervată înalților oaspeți români pe timpul șederii in Spania, au venit șefii misiunilor diplomatice acreditați la Madrid, împreună cu soțiile, pentru a prezenta un omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.La ceremonie au participat tovarășii Ștefan Andrei și Nicu Ceaușescu.Președintele Nicolae Ceaușescu și

tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial cu cei prezenți.In timpul discuțiilor purtate intr-o ambianță cordială cu șeful statului roman, cu tovarășa Elena Ceaușescu, șefii misiunilor diplomatice a numeroase state l-au încredințat pe președintele Nicolae Ceaușescu de stima și admirația popoarelor țărilor lor pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară cu consecvență și strălucire în viața internațională. Ei au subliniat că în persoana pre

ședintelui României salută pe ilustrul promotor al politicii externe a țârii noastre, principială și constructivă, politica activă de pace, prietenie și colaborare cu toate statele lumii.Numeroși ambasadori au arătat că îndeplinesc o misiune de onoare de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu din partea șefilor statelor lor un cordial salut, cele mai bune urări de succes și prosperitate pentru poporul român.
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CONFORM DECRETULUI CONSILIULUI DE STAT
PRIVIND STABILIREA OREI OFICIALE 

PENTRU PERIOADA DE VARĂ

La 27 mai, ora O 
va fi ora 1

După cum am mal anunțat, prin Decret al Consiliului de Stat s-a 
stabilit ca începind cu data de 27 mai pinâ la 30 septembrie sâ se in
troducă — pentru prima dată in țara noastră — ora oficială de vară, 
decalată cu o oră în avans față de ora Europei răsăritene. Această 
măsură va duce la economisirea unor importante resurse energetice și

la reducerea iluminatului electric prin creșterea timpului de utilizare a 
luminii naturale, precum șl la crearea de posibilități mal bune 
de folosire a timpului liber al oamenilor muncii in această perioadă a 
anului.

La ordinea zilei în învâțâmîntul

politico ideologic

PREGĂTIREA TEMEINICĂ
A CONVORBIRILOR DE ATESTARE

AU MAI RĂMAS 4 ZILEAșadar, numai 4 zile ne mai despart pînă la 27 mai. In a- ceastă zi, la ora zero — potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat — pe întreg teritoriul țării noastre acele ceasor- nicelor vor arăta, in loc de ora zero, ORA 1 (UNU) a zilei de 27 mai 1979, marcînd trecerea la ora oficială de vară decalată cu o oră în avans față de cea actuală. Tlc-tacul orologiilor va măsura trecerea timpului și va indica noua oră exactă PINA LA 30 SEPTEMBRIE ORA 1 (UNU), CARE VA DEVENI ORA ZERO.Să nu uităm : SIMBATĂ SPRE DUMINICA, LA CUMPĂNĂ DINTRE ZILELE DE 25 ȘI 27 MAI, SA DAM-CEASURILE CU O ORĂ ÎNAINTE !w
Cum vor funcționa 
unitățile comerciale 

și de servire publică în aceste zile, am primit la redacție numeroase telefoane și scrisori, prin care cititorii se interesează a- supra modului de funcționare a instituțiilor de interes public. Cititoarea B. Victoria din București (bd. Gh. Dimitrov, bl. E sc. 11) ne-a pus următoarea întrebare : Cum vor funcționa de la 27 mai magazinele și unitățile de servire a populației ?De la direcțiile de specialitate din Ministerul Comerțului Interior și U.C.E.C.O.M. am primit următorul răspuns :Orarul de funcționare a tuturor magazinelor și unităților prestatoare de servicii va rămine același ca și pină acum. De exemplu, un magazin alimentar care acum deschide la ora 6 și închide la ora 21, pe viitor — începind din 27 mai — va funcționa între aceleași ore, care vor corespunde noului fus orar. Tot după ora oficială de vară vor funcționa și unitățile de servire publică, inclusiv cele care lucrează într-un singur schimb..Am fost, de asemenea, informați că toate depozitele, indiferent de rețeaua comercială cărora le aparțin, vor lucra între aceleași ore ca și magazinele, folosind mai mult decît pînă acum lumina naturală a zilei, ceea ce, firește, va duce la o economisire a consumului de energie e- lectrică.
E timpul strîngerii furajelor!
1N UNITĂTI AGRICOLE DIN JUDEȚUL IAȘI-UN RITM MEDIU

■ 1 ■

DE LUCRU CARE ASCUNDE MULTE RĂM1NERI IN URMĂîn unitățile agricole din județul Iași au fost luate măsuri pentru a se stringe la timp și fără pierderi întreaga recoltă de furaje. Se urmărește realizarea unei corelații strînse între creșterea efectivelor de animale, nivelul producției zootehnice planificate și cantitatea de nutrețuri necesară pînă la recolta anului viitor. în actualitate este recoltarea masei verzi de pe cele 15 600 hectare lucernă, lolium și pășuni ameliorate destinate însilozării. Pină la 22 mai, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole au în- silozat 40 000 tone din cantitatea de 106 000 tone de furaje prevăzută pentru luna mai.La o privire de ansamblu, situația ar părea bună. într-adevăr, față de alte județe din Moldova, procentul care reprezintă cantitățile însilozate este mai mare. Comparind realizările diferitelor unități agricole din județ, apar inegalități foarte mari. Astfel, in unitățile cooperatiste din consiliile agroindustriale Tg. Frumos și Movileni s-au însilozat cite 5 700 tone de furaje, iar în cele din consiliile Ruginoasa șl Podu Iloaie — 5 000tone. în altele, cantitățile însilozate sînt foarte reduse, iar în unitățile a- gricole din cadrul consiliilor agroindustriale Pașcani, Belcești, Vlădeni, Lețcani și Țibănești lucrările abia au început. Se motivează că vegetația a intirziat din cauza condițiilor climatice. Este adevărat, dar acum plantele sint mari și de aceea trebuie recuperat timpul pierdut. Unii specialiști manifestă tendința de a aștepta ca plantele să ajungă in faza optimă de recoltare pe întreaga suprafață. Or, este normal să se sta

Cită energie veți economisi?
CALCULE EDIFICATOARE IN ClTEVA ÎNTREPRINDERI Șl JUDEȚEMăsura stabilită prin Decretul Consiliului de Stat va crea noi posibilități de economisire a resurselor energetice, prin creșterea timpului de folosire a luminii naturale a zilei. într-un sondaj efectuat ieri ne-am propus să urmărim cum se vor regăsi aceste economii într-un număr de unități industriale și județe.

Județul OltIng. VICTOR STOICESCU, șeful secției județene de distribuire a energiei electrice :Introducerea orei oficiale de vară are efecte pozitive atît pentru economia județului Olt în ansamblu, cit și pentru fiecare gospodărie în parte. Din calculele estimative făcute rezultă că pe parcursul celor 4 luni din acest an în care se aplică prevederile decretului se economisesc în unitățile și întreprinderile din județ circa 3,5 milioane kWh, ceea ce înseamnă aproximativ 1 000 de tone de combustibil convențional. De asemenea, se preconizează o reducere de consum de energie electrică la iluminat și utilizări casnice de circa 2,3 milioane kWh. Deci asta înseamnă de fapt o economie în bugetul familial de aproape 1 milion de lei. De asemenea, prevederile decretului se vor materializa în județul Olt printr-o reducere a puterii absorbite la ora de vîrf cu circa 10 000 de kilowați, contribuind astfel la aplatisarea curbei de sarcină a sistemului energetic național.
O PRECIZARE A DEPARTAMENTULUI C.F.R.

Noul „Mers al trenurilor" este în concordanță 
cu ora oficială de varăNumeroși cititori se interesează, în mod firgsc, dacă noul „Mers al trenurilor", care va intra în vigoare la 27 mai, va fi corelat cu ora oficială de vară și dacă nu vor apărea dificultăți pentru cei care călătoresc spre și de la locul de muncă. în legătură cu aceasta, tovarășul ȘTEFAN FLOREA, șef al biroului de călători din Departamentul C.F.R., ne-a făcut următoarele precizări :— Nu numai ziarului „Scînteia", ci și Departamentului nostru i-au fost adresate în aceste zile numeroase întrebări de către diferiți cetățeni. Răspunsul este limpede : toate trenurile de pe rutele interne vor circula, după 27 mai, conform orarului anunțat în „Mersul trenurilor", care a fost dat publicității. Excepție de la această situație va face intervalul din noaptea de 26 spre 27 mai, cuprins între orele 0 și 1, cînd trenurile în circulație — dar, repet, numai cele cuprinse în acest interval — vor avea o întârziere de o oră. De ce ? Pentru că aceste trenuri pleacă spre stația dd destinație după actuala oră oficială și ajung după noua oră oficială, astfel că deși 

bilească tarlalele ce pot fi recoltate cu prioritate, cit mai repede.Am urmărit modul cum se desfășoară recoltarea și însilozarea lucer- nei in unitățile din cadrul consiliului unic agroindustrial Holboca. Inginerul Corneliu Rusu, președintele biroului executiv al consiliului a calculat timpul de recoltare, de transport și de depozitare a nutrețurilor în silozuri. Pe această bază, se corelează capacitatea mijloacelor mecanice și de transport, realizindu-se un flux neîntrerupt al lucrărilor. Pe ansamblul consiliului lucrează două formații de mecanizatori permanente pentru însilozarea furajelor și două formații sezoniere mai mici pentru recoltarea și depozitarea finului. Cea mai puternică formație, dotată cu utilaje diferite — combine autopropulsate și tractate, tractoare, remorci, cositori — a fost constituită pentru recoltarea furajelor la complexul de îngrășare a taurinelor Holboca. Pentru mai multă o- perativitate în soluționarea problemelor, în cadrul formației s-au constituit 3 grupe de mecanizatori — cite una pentru fiecare dintre principalele operațiuni : recoltat, transport, omogenizarea și presarea nutrețului in siloz. Fiecare grupă este condusă de către un maistru mecanic. Intrarea în lan are loc odată cu ivirea zorilor, munca continuînd neîntrerupt pînă seara tirziu. Zilnic sint basculate în silozuri cite 250 de remorci. La presarea nutrețului se folosesc tractoare grele pe șenile, această activitate continuînd și noaptea. Noaptea, asistența tehnică este asigurată de către cei mai experimentați mecanici.Concentrarea utilajelor în formații mari necesită maximă grijă pentru a

întreprinderea de rulmenți
BîrladIng. CONSTANTIN FOARFECĂ, secretarul comitetului de partid : întreprinderea noastră este cel mai mare consumator de energie electrică din economia județului Vaslui. Este firesc, deci, ca întregul colectiv de oameni ai muncii să fie angajat în aplicarea unui regim sever privind consumul de energie electrică. Prin măsurile aplicate de la începutul anului 1979 și pînă în prezent s-au înregistrat economii evaluate la circa 100 000 kWh. Aplicarea prevederilor noului decret, primit cu satisfacție și in întreprinderea de rulmenți, stimulează preocupările și resursele de economisire a energiei electrice, îndeosebi in secțiile cu program în două schimburi — respectiv mecano-energetic cu sectorul de prelucrări, sculărie și altele. Un succint calcul arată că in perioada celor aproximativ 123 de 

străbat distanțele pe care circulă în timpul stabilit in „Mersul trenurilor", ele ajung la capătul rutei cu o întîr- ziere de o oră. în această situație se află însă un număr foarte mic de trenuri. Cu toate acestea, s-au luat măsuri ca agenți'le noastre de voiaj, birourile de informații și vînzătorii de la casele de bilete din gări să prevină călătorii asupra acestei modificări, astfel incit cetățenii să fie la timp și corect informați. în rest, toate trenurile interne vor circula după orele anunțate în „Mersul trenurilor", racordate la ora oficială de vară.— Dar trenurile internaționale cum vor circula ?— în legătură cu măsurile stabilite pentru asigurarea circulației în grafic a trenurilor internaționale, sînt necesare două precizări. Prima : trenurile care pleacă din România — și care reprezintă 50 la sută din trenurile internaționale — vor circula pină la destinație conform orelor publicate in „Mersul trenurilor". A doua : trenurile internaționale care intră pe teritoriul României vor apărea, scrip- 

evita dereglările ce se ivesc pe fluxul lucrărilor. Se impun atenției cîteva aspecte constatate în activitatea mai multor formații specializate de mecanizatori.Combinele autopropulsate de tip CAF — utilaje de înalt randament — nu sînt folosite la întreaga capacitate. Adesea ele stau din cauză că nu se asigură numărul necesar de remorci pentru transport, iar defecțiunile ivite se înlătură cu intîrziere. La această dată, în județul Iași, 14 combine CAF cu care s-ar fi putut recolta mii de tone de furaje nu au intrat încă in lan, deoarece lipsesc unele piese de schimb. Directorul trustului S.M.A., ing. Constantin Marinescu, preciza că unele din aceste piese nu costă mai mult de cîteva sute de lei, dar lipsa lor imobilizează combine în valoare de sute de mii de lei. Pagubele sînt și mai mari dacă avem în vedere că orice zi de întîrziere la recoltarea furajelor influențează negativ calitatea acestora.Pentru intensificarea recoltării furajelor și realizarea integrală a planului de însilozare în toate complexele și fermele zootehnice ale cooperativelor agricole și ale întreprinderilor agricole de stat este necesar să se îndeplinească zilnic graficele întocmite, să fie utilizată întreaga capacitate de lucru a utilajelor. Un rol deosebit are respectarea cu rigurozitate a programelor de deplasare operativă a formațiilor de mecanizatori de la o unitate la alta în cadrul fiecărui consiliu agroindustrial, pentru a strînge întreaga producție de nutrețuri la timpul optim și fără pierderi.
C. BORDEIANU 

zile cînd se aplică noua oră oficială de vară, aici, la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad, economiile sporesc cu încă 120 000 kWh. Din calculele specialiștilor rezultă că energia economisită pe această cale este suficientă pentru producția pe o lună a întreprinderii de confecții din municipiul nostru.
întreprinderea „Tehnofrig" 

— CIuj-NapocaMIHAI BANCIU, inginer-șef :Mai bine de 75 la sută din muncitorii întreprinderii noastre lucrează in două schimburi. Concret, aceasta înseamnă că prin introducerea orei oficiale de vară luminile se vor stinge cu o oră mai devreme. în acest mod. in fiecare zi vom realiza o economie de cel puțin 80 kWh energie electrică, ceea ce pe întreaga perioadă de vară va însemna 10 800 kWh. Cu această energie economisită poate funcționa secția noastră de construcții metalice timp de o săptă- mînă, realizînd o producție de circa 2 milioane lei. Totodată, pe ansamblul economiei se obține și micșorarea puterii din orele de vîrf, creîn- du-se în felul acesta condiții superioare de asigurare a energiei electrice.

tic, decalate cu o oră, dar acest lucru nu va reprezenta o pierdere de timp pentru călători, deoarece — în final — trenurile vor ajunge la destinație in durata de timp stabilită in „Mersul trenurilor". Față de situația apărută, organele C.F.R. au luat măsuri speciale ca și această categorie de trenuri să se încadreze, pînă la destinația finală, în orarul anunțat. Cum se va realiza acest lucru 7 Unele din trenuri vor recupera ora de întîrziere din rezerva prevăzută la trecerea frontierelor de stat. Altele, prin prioritățile acordate trenurilor internaționale, prin măsurile speciale luate pentru urmărirea circulației lor, vor recupera pe cît posibil întreaga întîrziere pînă la destinația finală. Concret, timp de 10 zile, trenurile care vor intra pe teritoriul țării noastre cu întîrziere vor fi însoțite de organele noastre de tracțiune, pentru ca, pe baza concluziilor desprinse, să se poată aduce îmbunătățiri operative in graficul lor de circulație. O ultimă precizare : trenurile din străinătaie care fac legătura cu litoralul românesc — „Mamaia Expres" și „Wiener Walzer" — vor circula încă de la intrarea în țară conform orarului anunțat în „Mersul trenurilor" și vor ajunge Ia Constanța la ora anunțată, fără a crea perturbații în programul de vacanță al turiștilor.
Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)domeniu, organizațiile de partid sînt chemate să inițieze și să organizeze acțiuni diversificate menite să creeze in jurul problemelor de calitate o largă opinie de masă, pentru ca tot ceea ce se produce să corespundă cerințelor de calitate, cu convingerea că pe această cale iși onorează, deopotrivă, o sarcină politică și profesională fundamentală.Un lucru este bine cunoscut : din materii prime, materiale, repere și subansamble necorespunzătoare calitativ nu pot fi fabricate produse de bună calitate. Este un adevăr incon- testbail pe care îl reamintim, din motivul că, datorită lipsei de răspundere și exigență, la o serie de locuri de muncă din unele întreprinderi se pun în producție piese, subansamble sau materiale care nu corespund calitativ. A admite asemenea situații înseamnă să admitem risipa de materiale, de manoperă și de capacități de producție, risipă care sporește continuu pe măsură ce produsele înaintează pe fluxul tehnologic. Mai exact, înseamnă să admitem irosirea unei părți din avuția noastră națională. Lux costisitor, pe care nu și-l pot permite nici cele mai bogate și dezvoltate țări.Este limpede că trebuie să luăm măsuri serioase pentru întărirea disciplinei, ordinii și răspunderii în muncă, pentru întărirea controlului de calitate pe fiecare fază, în toate domeniile de activitate. Și o atare cerință vizează, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., nu numai produsele finite, ci fiecare component ce intră în ansamblul unui utilaj sau al unei mașini, fiecare operație în parte. Totul trebuie supus probelor de calitate și nici un produs sau subansamblu să nu iasă de pe liniile de fabricație, nici o operație să nu fie continuată dacă nu

Ne aflăm în perioada pregătitoare a convorbirilor de atestare ce încheie ciclul de trei ani, în care este organizat învățămîntul politico- ideologic. Moment de vîrf în desfășurarea învățămintului, convorbirile de atestare trebuie să ilustreze progresele realizate de cursanți in cunoașterea aprofundată a politicii partidului, capacitatea lor de a analiza, prin prisma cerințelor actuale, realitățile de la locul de muncă, de a stabili măsuri practice pentru perfecționarea activității. Desigur, nivelul dezbaterilor ce încheie învățămîntul va reflecta calitatea studiului din cei trei ani ; conținutul și eficiența lor depind însă nemijlocit și de modul cum sînt pregătite, începind cu alegerea temelor și pînă la elaborarea materialelor documentare menite să faciliteze informarea propagandiștilor studiului individual.
Acțiuni vii în sprijinul 
documentării cursanților 

și propagandiștilorUrmărind activitatea unor organe și organizații de partid din județul Buzău în această privință, se cuvine subliniată, în primul rînd, preocuparea comitetului județean de partid de a organiza o serie de acțiuni cit mai utile. Astfel, a fost asigurată instruirea propagandiștilor atît la nivelul județului, cît și pe întreprinderi și grupuri de întreprinderi, cu participarea și a șefilor organismelor locale de sinteză. în vederea informării mai temeinice a lectorilor și propagandiștilor, la cabinetul județean s-au întocmit o serie de documentare privind esența și modalitățile de aplicare a noului mecanism economico-financiar în unități industriale, organizarea și atribuțiile consiliilor unice agroindustriale și cooperatiste.Activiști ai comitetului județean au fost repartizați pe întreprinderi și instituții pentru a da consultații in problemele solicitate de cursanți și propagandiști, a îndruma concret organizațiile de partid în alegerea temelor, în pregătirea convorbirilor.Este pozitiv faptul că în numeroase organizații, in alegerea temelor dintre cele stabilite de secretariatul comitetului județean au fost consultați cursanți, fiind alese probleme care interesau colectivele de oameni, în măsură să înlesnească însușirea ideilor din documentele de partid recente, din expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu.Se cuvine remarcată preocuparea de a face din convorbirile recapitulative un prilej de dezbatere și soluționare a problemelor de care depinde perfecționarea activității în fiecare unitate. Tocmai în acest scop se organizează întîlniri ale membrilor comitetelor de partid și consiliilor oamenilor muncii cu propagandiștii și cursanții. De pildă, la întreprinderea de garnituri de frîne și etan- șare din Rîmnicu Sărat — unitate ce a realizat deja planul pe cei patru ani din cincinal — cu prilejul unei asemenea întîlniri (la secția fero- douri), la care au participat directorul întreprinderii, șefi de secție, după discutarea cîtorva aspecte legate de esența mecanismului economico-financiar, s-a stăruit asupra modalităților de sporire a eficienței economice în secția respectivă.La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Buzău (I.P.M.P.), aceste întîlniri, desfășurate practic în fiecare secție, abordează cu precădere, desigur, în funcție și de tema stabilită pentru convorbirile de atestare, aspectele esențiale de care depind sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor de energie, materii prime și materiale etc.
Intensă activitate 
la punctele de 

documentareUn rol deosebit în buna pregătire a convorbirilor de atestare revin colectivelor care acționează pe lingă punctele de documentare politico- ideologică din întreprinderi, chemate să asigure materialul documentar necesar, să organizeze consultații. Este grăitoare, în această direcție, experiența punctului de documentare de la întreprinderea de geamuri. Tot ceea ce vedem aici poartă amprenta lucrului temeinic, făcut cu pasiune. Punctul de documentare este. în fond, o imagine fidelă a întreprinderii : de la monografia acesteia la producția actuală, în variatele sortimente cu realizările ca și cu nerealizările la diferiți indicatori, totul se găsește ordonat și clasificat în mape documentare. Pentru fiecare problemă mai importantă din cadrul tematicii învățămîn- tului, la punctul de documentare se găsesc mape cuprinzînd consultații, alte materiale apărute în presă. Pla- 
corespunde celor mai înalte exigențe calitative. La rindul său, fiecare unitate economică, in calitate de beneficiar, trebuie să-și facă controlul propriu și ceea ce nu corespunde calitativ să nu fie introdus în fabricație, ci să se restituie producătorilor. Totodată se impune cu stringență ca întreprinderile, centralele și ministerele să acționeze eu hotărire pentru îndeplinirea programului privind asigurarea mijloacelor de control al calității și nivelului tehnic, a bancurilor de probă — problemă care nu a fost 

ÎNALTA CALITATE

urmărită îndeaproape și soluționată întocmai într-un șir de unități economice.în industria constructoare de mașini, chimie, metalurgie, in toate ramurile economiei naționale s-a trecut în actualul cincinal la fabricarea .unor produse de inaltă complexitate și tehnicitate, produse care se realizează pentru prima dată în țară. Se înțelege că, în aceste condiții, dacă nu se asigură împrospătarea permanentă a cunoștințelor tehnico-științifice și profesionale, atit ale muncitorilor, cît și ale maiștrilor și inginerilor, întreprinderile nu pot ține pasul cu cerințele tot mai mari ale dezvoltării tehnicii, cu exigențele ce se pun în prezent în domeniul calității produselor. Iată de ce, în spiritul sarcinilor stabilite la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., întreprinderile, comitetele județene, ministerele au datoria de a acționa cu fermitate pentru ca măsurile cu privire la organizarea cursurilor de ridicare a calificării și reci-

și cursanților sau desfășurarea
>nurii e de dezbatere cuprind, pe lîngă problemele teoretice generale, și o situație privind stadiul îndeplinirii principalilor indicatori, accentuîn- du-se în mod deosebit asupra a ceea ce nu s-a înfăptuit.Munca temeinică depusă în privința documentării este în mod fericit întregită prin organizarea de diverse acțiuni. Periodic, după un program precis, au loc consultații, răspunsuri la întrebări pe problemele incluse în tematica convorbirilor : perfecționarea mecanismului economico-financiar, participarea muncitorilor la conducerea întreprinderii, preocuparea colectivului unității pentru diversificarea producției, îmbunătățirea calității, pentru economisirea energiei electrice, a materiei prime și materialelor. Tot cu sprijinul punctului de documentare s-a organizat o acțiune de împrospătare parțială a propagandei vizuale, de schimbare a exponatelor din cadrul vitrinelor de calitate.în fine, din acțiunile mai deosebite inițiate la punctele de documentare, am menționa pe cea de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, intitulată : „Cu microfonul prin secții", în cadrul căreia prin intermediul unor microinterviuri, sînt menționate experiențele bune în pregă-

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE FIBRE

ARTIFICIALE DIN DEJ

Prima urgență-livrarea
și montajul utilajelor

cît și A fost disper- de 200 de ră-

Deși termenul de punere în funcțiune a întreprinderii de fibre artificiale din Dej este prevăzut pentru jumătatea anului viitor, lucrările de eonstrucții-montaj se află într-un stadiu avansat. Hala de preparație chimică este terminată ; ritmuri bune se înregistrează la stația de epurare a apelor reziduale și tratarea mecanică a apei ; bine evoluează lucrările atît la centrala termică, la secția gospodărire reactivi, începută glisarea coșului de sie a gazelor cu o înălțime metri. Există însă și o serie mineri în urmă, cum este, de pildă, cazul halei de preparare băi filare, reproiectată pe o soluție mai avantajoasă, dar pentru care proiectantul — filiala din Brăila a Institutului de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică — nu a asigurat în întregime proiectele. „In ce ne privește — spunea ing. Liviu Catarig, șeful șantierului — noi, constructorii, mai avem de rezolvat cîteva probleme de aprovizionare : cu plase sudate ce se lasă așteptate de la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău ; cu materiale anti- corozive și alte cîteva sortimente. Pe șantier, utilajele lucrează in două schimburi, forța de muncă șl dotarea tehnică sînt suficiente pentru a accelera ritmul construcției și devansarea termenului de punere în funcțiune a acestui obiectiv. în primul trimestru, planul de construcții- montaj a fost realizat în proporție de 115 la sută".Prin prisma stadiului actual al lucrărilor, problema numărul unu constă acum in montajul rapid al utilajelor tehnologice — lucrare încredințată Grupului de șantiere in- stalații-montaj Brașov. Pînă acum au sosit pe șantier utilaje în valoare de circa 90 milioane lei și, dacă o bună parte dintre ele sînt de acum montate — în sala sodelor alcalizatoarele, dializatoarele, două uscătoare de celofibră — în schimb, în stoc pe șantier se află utilaje în valoare de circa 
clare profesională să fie transpuse neîntârziat în practică. Aceasta trebuie să constituie o preocupare permanentă, de prim ordin, a conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor. In același timp, este necesar ca în unitățile noi și pe platformele industriale mai importante să fie trimise cadre din cercetare, din învățămîntul superior, specialiști cu experiență îndelungată, care să organizeze și să conducă în mod corespunzător cursurile de pregătire și reciclare profesională, să-și aducă in- 

treaga lor contribuție la soluționarea problemelor de care depinde calitatea produselor.Scurtarea duratei ciclului cercetare- producție la noile produse și tehnologii a devenit o cerință vitală pentru obținerea avantajelor economice pe care le generează înnoirea și modernizarea rapidă a producției, ridicarea nivelului său calitativ. Experiența acumulată de numeroase întreprinderi, rezultatele bune obținute in primii trei ani ai cincinalului atestă cu puterea de convingere a faptelor acest adevăr. Avem insă multe produse puse în fabricație de mai mulți ani, care sînt depășite din punct de vedere tehnic, deși înlocuirea lor se situează de ani și ani în atenția specialiștilor. Pentru lichidarea grabnică a neajunsurilor din acest domeniu este necesară, după cum s-a precizat din nou la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., organizarea la un nivel superior a muncii de concepție. Pretutindeni, în toate unitățile, această acțiune trebuie să 

tirea convorbirilor de atestare, criticate neajunsurile.
...Și cîteva probleme 

încă nesoluționateîn contrast cu aceste preocupări, la punctul de documentare al întreprinderii de sîrmă nu s-a organizat nici o acțiune, nici o inițiativă, care să sprijine pregătirea convorbirilor. Nu s-a întocmit nici un material concret în vederea documentării propagandiștilor și cursanților. Dis- cutînd la comitetul de partid, am reținut numai explicații nefondate, între care și aceea că nu prea știu cum să organizeze un punct de documentare „ca lumea". Dar pentru a- ceasta, nu trebuia decît să se traverseze drumul la vecini — întreprinderea de geamuri.Este o situație care ridică și problema calității muncii de control și îndrumare exercitată de organele de partid județene și municipale. Facem această remarcă, întrucît și la alte puncte — cum ar fi cel de la întreprinderea de confecții Rîmnicu Sărat, I.P.M.P., materialul concret inspirat de realitățile unității este sărac.Practica dovedește că sporirea eficienței învățămintului politico-ideologic depinde în măsură decisivă de îndrumarea atentă, de pregătirea temeinică a desfășurării sale. Cu atît mai importantă este această îndrumare în cazul convorbirilor de atestare. Tocmai de aceea, organele și organizațiile de partid sint chemate . să depună o activitate stăruitoare in această'direcție, să asigure toate condițiile desfășurării rodnice a dezbaterilor.
Paul DOBRESCU 
Mihai BÂZU

30 milioane lei. Este vorba în special de părți de cazane cu ciclu lung de montaj, precum și de utilaje pentru obiectivul preparare băi filare, unde construcția este întîrziată.— Montajul utilajelor poate fi accelerat — ne spune ing. Virgil Pop, directorul întreprinderii. Două condiții ar trebui îndeplinite in acest scop. în primul rind, proiectantul să asigure asistența tehnică pe șantier, pentru rezolvarea unor probleme ce se ivesc. în al doilea rînd, este necesar ca o seamă de furnizori să ne livreze utilajele restante. Avem pină acum utilaje nelivrate în valoare de 35 milioane Iei.— Care sint furnizorii restanțieri ?— V6i enumera cîțiva din ei cu volum mai mare de utilaje restante, din anul trecut sau din primul trimestru al acestui an ;• întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea, cu 10 rezervoare de maturație, din care 6 cu termen de livrare în 1978. Tot de aici așteptăm 14 dizolvoare de vîscoză din care jumătate trebuiau să ne parvină la finele anului trecut.• întreprinderea de utilaj tehnologic din Moreni, care n-a acoperit un contract scadent în primul trimestru pentru 6 bucăți schimbătoare de căldură.La aceasta să mai adăugăm faptul că numeroase utilaje n-au fost încă contractate. Să Ie menționăm, împreună cu furnizorii solicitați :• întreprinderea de pompe „Aversa" din București nu a contractat circa 200 pompe de diverse mărimi.• întreprinderea „Unio" din Satu Mare a refuzat contractarea a 14 xantogenoare.• Nu sînt încă contractate niște utilaje pentru centrala termică in valoare de 6 milioane lei și utilaj tehnologic în valoare oane lei. pentru industria chimică de mai bine de 10 mili-
Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

aibă ca princioal obiectiv antrenarea specialiștilor din toate domeniile în sectoarele de concepție, proiectare și pregătire a producției, pentru a reduce durata acestor faze importante ale muncii, pentru a ancora mai puternic activitatea de concepție in realitățile și nevoile întreprinderilor. Și ■ ca această acțiune să dea roadele scontate, de maximă importanță este aplicarea cu fermitate a măsurii luate de conducerea partidului care prevede ca inginerii, specialiștii să lucreze cel puțin 50 la sută din timp in producție sau in sectoarele de concepție și proiectare. Această măsură este în interesul tehnicienilor și inginerilor — aju- tindu-i să-și păstreze calificarea — dar, mai presus de orice, constituie una din problemele deosebit de importante legate de scurtarea perioadei de asimilare și introducere în fabricație a noilor produse, a rezultatelor cercetării. Tocmai de aceea, așa cum a indicat secretarul general al partidului, se impune unirea eforturilor tuturor cadrelor tehnice și specialiștilor din producție, din cercetarea științifică și tehnologică — care au datoria de a acționa ferm pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ, a tuturor performanțelor produselor românești.Desigur, avem de înfăptuit în acest an hotărîtor al cincinalului sarcini multiple și complexe în domeniul in- noirii și ridicării calității produselor. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să conducă cu maximă eficiență acest proces, avînd datoria de a dinamiza energiile creatoare ale oamenilor muncii pentru ca tot ce se produce și se creează să corespundă exigențelor sporite pe care partidul nostru le pune în mod stăruitor în domeniul calității și ridicării nivelului tehnic al producției, pentru cieș- terea continuă a competitivității produselor românești.
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Steliana Huluba, zisă Porumbi
ța, este fiica unor țărani din 
comuna Beștepe. Nici părinților, 
nici ei nu le-a trecut vreoda
tă prin gind că ea, Steliana, va 
ajunge să lucreze la Combinatul 
de feroaliaje din Tulcea, și încă 
intr-o meserie care constituie o 
premieră absolută pentru femei
le din această parte a țării : 
aceea de oțelar. Și nu un oțelar 
oarecare. La cei 20 de ani ai ei, 
Steliana se ia la întrecere cu 
meșieri recunoscuți in plămă
direa metalului. Ultima ei ispra
vă ne-o semnalează corespon
dentul nostru voluntar Pompiliu 
Comșa : „La patru șarje, Ste
liana a scos o tonă și ceva pes
te plan".

E ceva ! Cine-o urmează ?

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

Pelesul
9

de pe... Bega
Explicația este dată in limbile 

română și franceză. Scrie negru 
pe alb : „1. Parcul central ;
2. Vedere de pe Bega ; 3. Pod 
peste Bega".

Deci, potrivit explicației, avem 
de-a face cu o ilustrată compu
să din trei imagihi diferite sur
prinse pe peliculă, în orașul de 
pe malurile Begăi.

Dar — potrivit imaginilor res
pective — nici vorbă de Bega 
și Timișoara. Ele sint imagini 
de interior și exterior ale Mu
zeului Peleș, cum de altfel scrie 
chiar pe ele... roșu pe galben.

Atunci, cum se explică năs
trușnica... explicație de pe Verso?
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cucurigu!
Principala sarcină de serviciu 

a șoferului Florea Tițu, de la 
autobaza de transport Bocșa 
(Caraș-Severin), era, aceea de a 
transporta păsări de la Sibiu la 
întreprinderea avicolă din Boc
șa. De la o vreme, găinile aduse 
de Tițu nu mai ieșeau la numă
rătoare, iar Tițu răspundea Cu 
amărăciune : ,

— Și mie mi-e niilă de_ ele, 
dar ce era să le fac ? brumu-i 
lung, căldura mure, așa că une
le. mai puțin rezistante, au su
combat și le-am aruncat.

Azi așa, miine așa, pînă cind 
Tițu și-a făcut acasă la el o 
adevărată crescătorie. Poate că 
nu i s-ar fi descoperit... găină
ria, dacă Tițu nu aducea și doi 
cocoși. Care cocoși — ne scrie 
corespondentul nostru voluntar, 
lăcătușul loan Rotar eseu — au 
început cu... cucurigul lor să-i 
scoale pe vecini cu noaptea-n 
cap.

Șl uite-așa s-a trezit și Tițu 
la tribunal,
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I Inimă I
I de piatră I

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez, profunde mulțumiri pentru felicitările transmise cu ocazia preluării de către mine a funcției de președinte constituțional al Venezuelei.Pacea, progresul, respectul deplin al drepturilor omului vor fi obiective prioritare pentru guvernul meu.îmi exprim din nou convingerea că relațiile dintre România și Venezuela vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul comun al popoarelor noastre. Politica externă va fi orientată în direcția realizării dreptății sociale, a cooperării internaționale, spre binele general al umanității.

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc cordial pentru mesajul de felicitări pe care mi l-a adresat Excelența Voastră cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a independenței Israelului.
YITZHAK NAVON

Președintele Israelului

Vizita delegației parlamentare olandezeTovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, marți dimineața, o întrevedere cu delegația parlamentară olande2ă, condusă de dr. Thomas L. M. Thurlings, președintele primei Camere a Statelor Generale, care se află în vizită în țara noastră.în timpul convorbirii au fost evocate raporturile bune existente între România și Olanda și s-au abordat probleme privind relațiile economice și de cooperare bilaterală, subliniin- du-se posibilitățile de diversificare și amplificare a acestora în domenii de interes comun.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației economiei mondiale, îndeosebi legate de făurirea

unei noi ordini economice internaționale.în aceeași zi. delegația parlamentară olandeză a avut o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe cu tovarășul Vasile Gliga, adjunct al ministrului.Cu acest prilej, a fost relevată cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor româno-olandeze și s-a manifestat dorința comună de extindere și aprofundare a acestor raporturi. S-au discutat, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale, ale securității în Europa și în întreaga lume.
★în cursul zilei Oaspeții au vizitat cartiere de locuințe și obiective social-culturale din Capitală. (Agerpres)

Din partea Ministerului Apărării NaționaleConform planului de pregătire a trupelor, in cursul lunii mai 1979, Ministerul Apărării Naționa le va executa unele exerciții, Ia care vor participa și rezerviști. .

Primiri la primul ministru al guvernuluiTovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- tru al guvernului, a primit, marți, în vizită de rămas bun, pe ambasadorul Republicii Populare Polone, Wla- dyslaw Wojtasik, în legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.
în cursul aceleiași zile, primul ministru al guvernului a primit, tot in vizită de rămas bun, pe ambasadorul Canadei la București, Joseph Elmo Thibault.Primul ministru s-a întreținut cordial cu cei doi ambasadori.

Cronica zile»
Ritmuri dinamice 

în cetățile chimiei
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Gheorghe D. din Tismana a 
fost acționat in judecată pentru 
neplata pensiei de întreținere 
a celor trei copii minori ai săi. 
Dind dovadă de înțelegere și 
grijă pentru familie și copii, in
stanța l-a condamnat la un an 
închisoare, cu executarea pedep
sei la locul de muncă, pentru 
ca din veniturile realizate să-și 
poată achita obligațiile față de 
copii.

Iată insă că — după cum ne 
informează O. Banța, președin
tele Judecătoriei Tg. Jiu — ta
tăl „cu inima de piatră" a făcut 
recurs susținlnd că ar fi plătit 
și pină atunci pensia de între
ținere, și că le-ar fi trimis co
piilor, prin „persoane de încre
dere", obiecte de îmbrăcăminte 
și diferite alimente. Cum astfel 
de „persoane de încredere" — 
bineînțeles fictive — nu și-au 
făcut, apariția să depună mărtu
rie la proces, sentința a rămas 
definitivă.

Arheologică
Beneficiind de contribuția prin 

muncă voluntară a tineretului, 
arheologii Nicolae și Votca 
Pușcașu au efectuat în acest an 
ample cercetări privind vatra 
istorică a Iașiului. Intre altele, ei 
au descoperit în fostul ansamblu 
arhitectonic al Curții domnești 
a mușatinilor' un cuptor de 
olMe și altele pentru preparat 
oxizi de plumb necesari smălțui- 
rii pieselor de ceramică. Potri
vit aprecierii specialiștilor, acest 
complex meșteșugăresc, datind 
din secolul al XV-lea, este cel 
mai mare de acest fel dintre 
cele descoperite pină acum in 
această parte a țării.

Se caută 
un păgubaș

Colegii de la ziarul „Orizon
tul" ne sesizează faptul că pe 
raza comunei Nicolae Bălcescu, 
județul Vilcea, s-au găsit. două 
mari baloturi de plasă din sîrmă 
zincată. Ele au căzut dintr-un 
camion. Camionul cui ? Aici e 
aici. Din investigațiile întreprin
se pină acum, camionul cu pri
cina nu e de pe meleaguri vil- 
cene. Se pare că avea număr de 
înmatriculare din județele Dolj 
sau Gorj. Cert este că pină 
acum nimeni n-a scos o vorbă 
despre pierderea sirmei zincate. 
Ambele baloturi se găsesc la 
postul de miliție din sus-zisa 
comună.

Care le-ai pieraut, neică ?
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L_
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

„Zilele cărțiiîn curind se va desfășura în întreaga țară tradiționala manifestare anuală dedicată literaturii celor mai tineri cititori — „Zilele cărții pentru copii". Programată între 27 mai și 2 iunie, manifestarea este dedicată „Anului internațional al copilului’1. Nu vor lipsi nici de astă dată întâlnirile micilor cititori cu scriitori și editori, prezentările de volume în școli, în cadrul caselor pionierilor și șoimilor patriei, festivalurile literar- artistice prezentate de copii, expozițiile de carte, dezbaterile consacrate literaturii pentru cei mici. Se anunță, de asemenea, saloane ale cărții

pentru copii"pentru copii și tineret la Botoșani, Focșani, Rdșița.Apropiata manifestare va constitui, totodată, un prilej de evidențiere a locului literaturii pentru copii în ansamblul producției editoriale românești. După cum informează Centrala editorială, numai în ultimii cinci ani au văzut lumina tiparului, in limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare, peste 950 de titluri de cărți pentru copii într-un tiraj ce depășește 43 milioane exemplare. Acestora li se adaugă, pentru aceeași perioadă, aproape 4 800 titluri de manuale școlare editate in tiraje de masă. (Agerpres)

Cu prilejul apropiatei săr
bători naționale a Republi
cii Democratice Sudan ~ a X-a aniversare a Zilei Revoluției — marți după-amiază a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. In cadrul manifestării, Nicolae Plo* peanu, redactor la ziarul „Scînteia", a împărtășit impresii de călătorie din Sudan. A fost prezentat apoi un film documentar din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, tineri sudanezi care învață, în țara noastră, un numeros public.Au fost prezenți Mohamed Osman El Awad, ambasadorul Republicii Democratice Sudan la București, și membri ai ambasadei.

★
Simpozion. IncePînd de »arți, la București se desfășoară lucrările unui simpozion consacrat sistemelor și modelelor ciberne- tico-economice. Organizat sub auspiciile Ministerului Educației și învățămîntului, Academiei Republicii Socialiste România, în colaborare cu Ministerul Învățămîntu- lui din R. D. Germană, simpozionul reunește profesori universitari și cercetători de specialitate din cadrul unor instituții bucureștene de invă- țămînt superior și de cercetare științifică, precum și specialiști ai universităților din Rostock, . Dresda, Halle și Berlin.La ședința de deschidere au luat cuvintul prof. dr. docent Constantin lonescu, de la Academia de studii economice, și prof. dr. G. Schulze, de la Universitatea din Rostock. Au prezentat apoi în plen comunicări ing. Constantin Bilciu, directorul laboratoarelor Catedrei de cibernetică economica de pe lingă Academia de studii economice, și prof, dr. H. G. Lauenroth, de la Universitatea din Halle.Lucrările simpozionului continuă pe secțiuni de specialitate. în cadrul acestora vor fi dezbătute probleme privind utilizarea modelelor cibernetice de planificare la nivel macroeconomic și pe ramuri, sisteme in

ft SPORT • SPORT • SPORT ft SPORT • SPORT
ÎNCEPÎND DE AZI, ÎN SALA FLOREASCA

Cinci zile de voleiȘtiați că istoria marilor competiții internaționale de volei incepe eu Balcaniada ? In anul 1946 s-a organizat prima ediție a acesteia — pe terenurile Facultății de drept din București. (Europenele de volei aveau să fie instituite în 1948, iar Mondialele in 1949). De atunci, a devenit o tradiție ca în luna mai voleibalistele și voleibaliștii din țările balcanice să se întreacă într-un turneu tradițional de desemnare a echipelor Campioane ale zonei. S-au desfășurat, pînă acum, 11 ediții masculine și 9 feminine (in anii 1948—1969 Balcaniada întrerupindu-se). ciștigă- toare fiind următoarele echipe reprezentative : la feminin — România (6 titluri), Bulgaria (2), Iugoslavia (1) ; lâ masculin — Bulgaria (6) ; România (4), Iugoslavia (1).Toate țările balcanice au organizat pină acum intreterea. România a fost prima gazdă (1946), după care a mai avut această calitate in 1973. prin orașul Timișoara. Ediția 1979 se desfășoară Ia București, de azi pină duminică, in sala Floreasca. Participă următoarele formații (in ordinea clasamentului precedenței ediții, din Bulgaria), Ia feminin — România, Bulgaria, Iugoslavia și Albania (care in 1978 n-a participat); Ia masculin — Bulgaria, România, Iugoslavia, Turcia, Grecia.

pentru bucureșteniReprezentantele noastre au de data aceasta posibilitatea să-și adjudece ambele titluri balcanice. Echipa feminină (campioană și anul trecut) este condusă de antrenorul coordonator Nicu Roibescu și reunește (pentru prima dată In acest an) intr-adevăr cele mai valoroase jucătoare: Maria Ena- che, Doina Săvoiu, Ileana Dobroschi, Victoria Banoiu, Mariana lonescu, Lucreția Mirea, Iuliana Enescu, Ma- rilena Țurlea. Echipa masculină (alcătuită pe „scheletul" formațiilor Dinamo, ciștigătoare a Cupei Cupelor, și Steaua, finalistă a C.C.E.) a lost preluată de antrenorul federal Nicolae Sotir și cuprinde pe Oros, Dumănoiu, Pop, Tutovan. Gîrlcanu, Enescu (în sextetul de bază), Pău- șcscu. Maca vei, Stere, Chifu, Ion și Ilinda.Dat fiind faptul că voleibalistele și voleibaliștii din Bulgaria, Iugoslavia și România se pregătesc in vederea Europenelor din toamnă, mai ales partidele directe dinți e aceste echipe vor fi adevărate der- biuri de la care se așteaptă, îndreptățit, un ridicat nivel spectacular. Bucureștenii care vor lua drumul spre sala Floreasca in aceste după- amieze nu vor avea, deci, ce regreta. Dimpotrivă I
« G. M.

Loturile reprezentative 
de fotbalîn vederea partidei amicale de fotbal dintre primele reprezentative ale României și R.D. Germane (programată în ziua de 1 iunie, la Berlin) a fost alcătuit următorul lot național „A“ : portari — Iordache, Ștefan ; fundași — Tilihoi, Sameș, Dinu, Păl- tinișan, Koller, Anghelini ; mijlocași — Romilă II, Sabău, Boloni, Custov ; înaintași — Tălnar, FI. Grigore, Dudu Georgescu, Terheș, Fanici, Chihaia.Lotul olimpic — care va juca în 30 mai, la Miskolk, returul întîlnirii preliminare cu selecționata olimpică a * Ungariei •— cuprinde următorii fotbaliști : portari — Coman, Speria- tu, Bucu ; fundași — M. Zamfir, Ștc- l’ănescu, Cîrstea, Ivan, Stancu, Pu- rima ; mijlocași — Augustin, Iovă- nescu, M. Răducanu, Al. Nicolae ; înaintași — D. Nicolae, Radu II. Stan, Cămătaru, A. Rădulescu. (Bărbu- lescu, bolnav, a devenit indisponibil).

★La Sofia, în meci retur pentru Campionatul balcanic de fotbal in- tercluburi, echipa lpcală Slavia a întrecut cu scorul de 3—2 (2—1) formația Sportul studențesc. Golurile e- chipei bucureștene au fost înscrise de M. Sandu (min. 40) și Rădulescu (min. 89). Pentru gazde au marcat Aleksandrov, Kostov și Țvetkov.în primul joc, disputat la București, Sportul studențesc cîștigase cu scorul de 2—0.

formatice pentru diverse sectoare, între care industriile chimică, constructoare de mașini, comerț exterior și altele.
★

Masă rotundă. Marti au în‘ ceput la București lucrările unei mese rotunde cu tema „Prospectarea unor noi derivați antifolici și de ni- trozo-uree cu proprietăți potențial anticanceroase", reuniune științifică organizată de Societatea românească de oncologie în colaborare cu Uniunea internațională de luptă contra cancerului. Participă reputați oameni de știință din Anglia, Bulgaria, Franța, S.U.A. și U.R.S.S., precum și din centrele de oncologie din țara noastră. Timp de două zile specialiștii vor efectua un schimb de păreri privind eforturile depuse pe plan mondial pentru obținerea de noi produși antlcanceroși.
★

PfGinii. poncUrsu* internațional de muzică de la Markneukirchen — R. D. Germană, care s-a desfășurat de curind, reunind numeroși participant!, tinerii interpret! români au obținut un frumos succes, concretizat în mai multe distincții.La vioară, premiul I a fost acordat lui Florin Paul, student la Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ din București ; la violoncel, premiul I a fost atribuit lui Marin CazacU, iar la contrabas, premiul III a fost obținut de Dorin Marc, ambii studenți ai conservatorului bucureștean.
Festivitate. In cadrul unel festivități ce a avut loc marți după- amiază la Ambasada R.P. Bulgaria la București, ambasadorul acestei țări, Petăr Danailov, a înmînat unul dintre premiile ex-aequo ale celei de-a III-a Trienale de pictură realistă de la Sofia artistului Viorel Mărgineanu, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, și o diplomă pictorului Vladimir Zamfirescu. întregii selecții românești de lucrări aflate la trienală i-a fost conferită, de asemenea, o diplomă pentru prezentare.La festivitate au luat parte Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Irimescu, președintele Uniunii artiștilor plastici, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, artiști plastici.

★
COCtdl. Cu prilejul Zilei Învățămîntului și culturii bulgare, a scrierii slave și presei bulgare — 24 mai — ambasadorul Bulgariei la București, Petăr Danailov, a oferit, marți după-amiază, un cocteil.Cu aceeași ocazie, la Ambasada Republicii Populare Bulgaria din București a avut loc o conferință de presă. (Agerpres)

Pe malul bătrânului Danubiu. la Vidin, Șvistov și Ruse, iar mai spre sud, la Vrața și Plevna, in triunghiul format de Stara Zagora, Dimitrov- grad și Iambol, în fine, în apropierea litoralului, la Burgas și Devnia, identifici în verticala coloanelor de distilare, ori în geometria complicată de conducte suspendate deasupra solului, cetățile chimiei bulgare. Acolo se nasc materii prime si auxiliare pentru industrie, construcții și transport, îngrășăminte și antidăună- tori pentru agricultură, o gamă variată de bunuri de consum. De la nivelul artizanal moștenit din epoca vechii orînduiri, chimia a devenit aJ patrulea pilon în structura industrială a țării — după siderurgie, construcția de mașini și electronică — asigurind 12 la sută din producția industrială globală a Bulgariei.Un exemplu concludent îl oferă așa-numita „vale a marii chimii" — complexul Devnia. Aici, în apropierea Mării Negre, chimiștii au tradus în viață cerința primordială a profesiei lor — de a valorifica superior materiile prime avute la îndemină. în cazul de față este vorba de sare, piatră de calcar și apa unor izvoare carstice. Prin sinteza. lor, chimiștii au realizat un Valoros produs : sodă calcinată. Prima întreprindere, cu o producție de 80 000 de tone de sodă calcinată pe an, a început să producă în 1954. Un al doilea combinat de sodă calcinată, inaugurat în 1974, are o capacitate de 15 ori mai mare. Pe lîngă sodă calcinată. Devnia mai realizează îngrășăminte chimice complexe, policlorură de vinii, o gamă variată de alte produse chimice. Totodată, Devnia este o mare platformă industrială cu profil diversificat. Ea dispune de o termocentrală și un combinat de ciment, fabrici de materiale de construcție și de utilaje chimice, o rafinărie de zahăr și altele. Constructorii acestui complex au găsit soluții ingenioase pentru a scurta și face cit mai eficient drumul materiilor prime spre întreprinderile prelucrătoare și cel al produselor obținute spre piețele de desfacere. O rețea de canale de transport, în care
R. P. UNGARĂ

au fost incluse cele două lacuri din zonă, leagă portul maritim Varna cu noile porturi amenajate în „valea chimiei". Ca și pe alte platforme chimice, la Devnia, alături de producători, continuă să lucreze constructorii. în momentul de față, ei înalță o nouă fabrică de clor și de policlorură de vinii.Principalele coordonate ale dezvoltării industriei chimice bulgare le constituie optimizarea producției — care se traduce prin concentrarea unităților de producție in combinate puternice, capabile să asigure o prelucrare complexă a materiilor prime și semifabricatelor — și creșterea ponderii petrochimiei. Nu întîmplător, actualul plan de dezvoltare a economiei naționale (1976—1980) poartă numele de „cincinal al petrochimiei". Peste 40 la sută din investițiile pe ramură revin petrochimiei, care trebuie să-și dubleze producția față de cea a cincinalului precedent. Principalele 'beneficiare ale acestor fonduri sint combinatele de la Burgas și Plevna. La Burgas, alături de vechiul combinat se construiește cel mai mare complex de producere a etilenei din Bulgaria, care va cuprinde 30 de întreprinderi, iar pentru dezvoltarea centrului chimiei de la Plevna a fost elaborat proiectul construcției unui combinat petrochimic cu o capacitate de producție de 300 000 tone pe an.
„Eficiență și calitate", deviza formulată de Cel de-al XI-lea Congres al P.C. Bulgar este însușită și de chimiști. De pildă, în urma prelucrării unei tone de țiței după schema de carburanți se obțin produse în valoare de 60 leva; prin prelucrarea petrochimică completă, valoarea produselor crește pînă la 400— 600 leva. Se va acționa pe linia valorificării produselor secundare și a deșeurilor. Astăzi, chimia furnizează industriei materii prime și produse de tot felul cu 30—40 la sută mai puțin costisitoare decît cele tradiționale, dar avînd indici calitativi identici sau chiar superiori.

Gabriela BONDOC

Budapesta pe planșeta
arhitecților

cinema
• Vacanță tragică : SCALA — 
14,30; 16.30; 18,30; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
PATRIA — 15; 17,30; 20, FESTI
VAL — 14; 16.15; 18,30; 20.45.
• Mingea strălucitoare : CAPITOL
— 14; 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic : SALA PALA
TULUI — 16.30, BUCUREȘTI — 14; 
16,15; 18,30; 20.45.
• Cum se trezește o prințesă : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20.
• Plinea copilăriei mele : VICTO
RIA — 15; 17,30; 20.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14; 16.45; 19,30; la grădină - 
19.43, FEROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 30.
• Vis de ianuarie ; CINEMA STU
DIO — 10; 12,15; 15; 17,15; 19 30. 
FLACARA — 15; 17,45; 20.
• Din nou... Disney — 9,30: 11;
12.30; 14. între oglinzi paralele — 
15.30; 17.30; 19,30 : DOINA.
• Un om in loden : TIMPURI
NOI — 14; 16; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11: 13; 15,30; 18: 20.
• A fost regăsită cpmpania a 7-a:

• DIAGNOSTICUL ÎL 
PUN GENETICIENII. Pe lingă Institutul de cercetări științifice în medicina experimentală și clinică din Lituania a fost creat un laborator de genetică medicală. Desclfrînd semnele genetice, specialiștii vor constata dacă noul născut are predispoziție spre o boală sau alta, de pildă spre reumatism, sau spre astmul bronșic. Tn acest caz ei vor prescrie regimul profilactic adecvat și — în funcție de necesități — tratamentul cel mai indicat. Medicii din Lituania au o bogată experiență în domeniul consultațiilor genetice. Pe lingă spitalul „Crucea Roșie" din Vilnius a fost creat un punct de consultații, unde cei ce vor să se căsătorească pot obține sfaturi calificate și un pronostic privind starea sănătății viitoarei lor progenituri. în prezent, colaborato

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 2/1979

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 mai. In (ară : Vreme ușor in
stabilă cu cerul schimbător. Izolat, vor 
cădea ploi sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la moderat cu intensificări locale 
de scurtă durată, îndeosebi în zonele 
de deal și de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar cele maxime între 20 și 30 de 
grade, Izolat mai ridicate. Pe alocuri, 
condiții de grindină. In București : 
Vreme relativ frumoasă cu cerul varia
bil, favorabil averselor de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Vint slab 
pînă la moderat cu intensifică ii de 
scurtă durată. Temperatura ușor va
riabilă.

EXCELSIOR — 9; 11.15: 13.30; 15,45; 
III; 20,15, TOMIS — 9; 11.15; 13.30; 
15.45: 18: 20.15, la grădină — 19.45, 
GRADINA CAPITOL — 20.
• Clipa : DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Prietenii copilăriei mele : GRI- 
VIȚA — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18; 
20,15, COTROCENI — 15: 17,30; 20.
• Scurtă întîlnire — 11.45, Poznașa
— 14, Doamna D. — 16,15, Muzică
pentru milioane — 18,30; 20.30 :
CINEMATECA.
• Brațele Afroditei : BUCEGI — 
14: 16; 18; 20, la grădină — 19.45.
• Viața merge înainte : BUZEȘTI
— 14,30; 16.30; 18.30; 20,30, la gră
dină — 19,45, LIRA — 15,30; 18;
20, la grădină — 20.
• Inspectorul și braconierii î
DRUMUL SARI! — 15.30; 18; 20,
VIITORUL — 15.30: 17,45; 20.
• împușcături în stepă : FEREN
TARI — 14; 16; 18; 20.
• Falansterul : GIULEȘTI — 9.30; 
12.30; 16; 19. MIORIȚA — 15,30; 19.
• Rodeo : MELODIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.15, MODERN — 
9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, la 
grădină — 19.45. GRADINA TITAN
— 19,45.
• Substituirea : PACEA — 16; 18; 
20.
• Addio piccola mia : VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,15.
• Inocentul : GLORIA — 9; 11,30;

14.15; 17: 19.45, FLAMURA — 9; 
11.45: 14.30; 17,15; 20.
o Omul cu masca de fier : AU
RORA — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19.45.
• Reîntâlnirea prietenilor de lup
tă : POPULAR — 15,30; 18; 20.
• Ciocolată cu alune : COSMOS 
— 16; 18; 20.
o Nea Mărin miliardar : PRO
GRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Expresul de Buftea : ARTA — 
15; 17.30; 20, la grădină — 19,45.
• Cobra : MUNCA — 14; 16; 18; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : GRADINA FLACARA — 20.
• Inspectorul Harry ; GRADINA 
FESTIVAL — 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 19.30, (sala Atelier) : Trei pe o 
bancă — 19.
• Filarmonica .,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Ciclul „CHO
PIN — un poet al pianului*4. Pro
gramul III. Recital : Dan Grigore
— 20.

• Opera Română : Seară Bizet — 
19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Jocul vieții șl al morții in 
deșertul de cenușă (premieră) — 
19.30, (sala Studio) : Cinci romane 
de amor — 19.
• Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19.30, (sala Ma
jestic) : A cincea lebădă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30, (la Palatul Sporturilor și 
Culturii) : Un cîntec, o snoavă, 
un zîmbet — 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30.
• Teatrul ,,Ion Vasiiescu** : Para
dis de ocazie — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă** : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică** : Fata ba
bei și fata moșneagului — 17.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cine aiurează, nu oftează — 19,30.

Dezvoltindu-se de-a lungul anilor în inele succesive, purtînd fiecare un stil aparte, stilul epocii respective. Budapesta, oraș care realizează în prezent 38—40 la sută din producția industrială a țării, și-a îmbogățit zestrea cu noi întreprinderi industriale și, în paralel, cu Zone de locuit care i-au „înghițit" în întregime periferiile. Se părea că odată cu aceasta. spirala dezvoltării orașului a ajuns la punctul limită. Dar Budapesta continuă să solicite in continuare imaginația edililor și arhitec- ților. Unele din problemele nou ivite sînt în curs de rezolvare, pentru altele soluțiile preconizate se află pe planșete ori prind contur în proiectele ce se elaborează.Din necesități obiective, de Ordin economic și edilitar, îtlcepind din 1960 s-a trecut la descentralizarea capitalei prin deplasarea unor unități productive de mai mică importanță în alte zone ale țării. Numai între 1970—1977 au fost dislocate din Budapesta 400 capacități de producție, proces ce va continua pînă în 1980, incluzînd reamplasarea altor 350 de unități economice sau restructurarea în întregime a profilului lor. înfăptuirea acestui program are ca principală menire crearea condițiilor pentru dezvoltarea „selectiv-inten- sivă“ a orașului prin amplasarea cu precădere a unor întreprinderi orientate îndeosebi spre export. Din investițiile repartizate în actualul cincinal pentru dezvoltarea industriei destinate exportului, jumătate revin Budapestei.Aceasta sporește și mai mult sarcinile ce revin edililor din capitala țării vecine în legătură cu asigurarea spatiilor de locuit, transportului în comun etc. Un tur al Budapestei, făcut in compania arhitectului Găs- pâr Tibor, de la Direcția de sistematizare și dezvoltare a capitalei, a fost un bun prilej de cunoaștere a preocupărilor actuale ale edililor buda- pestani.— în actualul cincinal — relata

Note de drum

interlocutorul — în capitală se construiesc circa 95 000 locuințe, adică 18 000—20 000 în fiecare an. Deocamdată însă, problema locuințelor nu o putem considera rezolvată, nici îtl actualul cincinal, nici în următoarele două ; in linii mari, ea își va găsi soluționarea la Începutul anilor ’90. Țiițînd seama de cerințele ecologice, orașul se va dezvolta de o parte șl de alta a Dunării, în direcția sud-est. în această zonă sînt condiții bune de dezvoltare urbanistică, există spații împădurite, aer curat, locuri ferite de vînt, iar Dunărea asigură bune condiții naturale de transport. Aici vom construi un ansamblu de locuințe care va găzdui peste 80 000 de locuitori. Paralel, constructorii lucrează susținut la reînnoirea vechilor imobile, în asa fel ca acestea să dispună de spații și dotări corespunzătoare cerințelor actuale. în cadrul a- celorași preocupări se înscrie și activitatea de conservare a monumentelor cu valoare arhitectonică.Străbătind marile bulevarde Râkoci, Kossuth, Sf. Ștefan și altele ai. intr-adevăr. imaginea efortului pe care edilii budapestani îl depun pentru refacerea și păstrarea fațadelor clădirilor, a elementelor arhitectonice specifice.— Rolul metroului intr-un asemenea oraș nu mai cere mari explicații — continuă gazda. Acum se află în construcție o altă importantă magistrală de metrou, pe direcția nord-sud și care pînă în 1980 va ajunge la gara de est. în programul de lucru al edililor Budapestei sînt înscrise și acțiunile de modernizare și înlocuire a rețelelor de apă și canal, care — precizează interlocutorul — sint Vechi de 70—80 de ani.Așadar, numeroase probleme ce apar în procesul dezvoltării și modernizării orașului, care iși găsesc treptat rezolvări corespunzătoare prin grija celor puși să vegheze la destinele lui edilitare.
Aurel URZICA

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Festivalul național „Cîntarea 

României** — Program de muzică 
corală interpretată de formațiile 
sătești din Hideaga și Satulung- 
Maramureș

10,15 Teatru TV : „Autobiografie** de 
Horia Lovinescu

11.50 Șoimii patriei
12,00 Consultații medicale
12,20 Telex
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limba germană
17,55 România pitorească

18.20 Teițcronica pentru pionieri
18,35 Festivalul național „Cîntarea 

României**
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 La ordinea zilei în economie
19,40 Noi, femeile !
20,10 Teiecinemateca : „Ecranizări după 

opere literare**. „Dantelăreasa** — 
coproducție franco-elvețiană. Pre
mieră TV

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.30 Desene animate
19.55 Studio T ’79
20.20 Treptele afirmării
20.55 Film documentar : Amazonul
21,25-, Telex
21.30 Mai aveți o întrebare 7

rii laboratorului lucrează la Întocmirea unei hărți genetice a republicii.
• LUBRIFIANT! SPE

CIALI. Specialiștii din R.D.G. au înregistrat un șir de succese pe linia elaborării unor substanțe lubrifiante cu calități superioare. Astfel, la uzinele „Ceri- tol“ din Mieste a fost realizat un lubrifiant care permite funcționarea in bune condiții a mecanismelor la temperaturi cuprinse între minus 30 și plus 130 grade Celsius. La fabrica „Hydrier" din Zeitz se produce un ulei pentru benzile rulante — care pot funcționa astfel timp de 12 000 ore, fără a fi nevoie de înlocuirea unguentului. La aceeași întreprindere a fost elaborat și un lubrifiant special pentru mașinile din industria alimentară care, in eventualitatea

atingerii produselor, nu prejudiciază in nici un fel calitatea acestora.
® PROLIFERARE NE

DORITĂ. Au trecut patru decenii de cind laboratoarele de biologie din California au fost aprovizionate cu mai multe mii de broaște aduse din Africa. A- climatizarea a fost rapidă, astfel incit batracienele, lăsate libere, au proliferat, peste măsură, in- vadînd rezervoarele de apă intr-o regiune cuprinsă între orașele Santa Barbara și San Diego. Rapida lor înmulțire a antrenat un dezechilibru ecologic întro vastă regiune. De trei ani, ex- perții americani alarmați au angajat o luptă intensă împotriva broașteior „indezirabile", făcind uz de cele mai sofisticate mijloace, dar n-au obținut rezultatele dorite. Acum se caută un „sanitar", care să devoreze ba-

PE PRETUTINDENItracienele. Candidatul potențial — aligatorul — a căzut la examen, deoarece s-a dovedit a nu fi amator de o „delicatesă" care conține în piele o substanță foarte otrăvitoare.
® TURBINE EOLIENE 

DE UZ CASNIC, construite pe baza ultimelor cercetări, au fost puse in ultimul timp în vin- zare în S.U.A. După cum informează revista americană „Science Digest", unele din aceste turb'- ne realizează performanțe remarcabile. Un grup electrogen alimentat de un vînt de numai 16 km pe oră poate acoperi consumul mediu de curent intr-o gospodărie (150 kWh pe lună). Alte tipuri de turbine pot furniza curentul necesar pentru o

pompă de apă. Există turbine care se vind sub formă de piese detașate, urmînd să fie asamblate de către cumpărător.
® SEMNE DE CIR

CULAȚIE ? Indicatoare degenul celui reprodus în imaginea de mai jos pot fi întîlnite frec-

vent pe drumurile publice ale Tanzaniei. Ele nu sînt instalate de organele de circulație, ci de... artizani locali, care încunoștiin- țează în acest mod pe turiștii și amatorii de opere de artă populară în ce direcție să se îndrepte pentru a găsi satele în care «e practică pe scară largă tradiționalul meșteșug al sculpturii în lemn.
• CEL MAI LUNG 

SPECTACOL din acest an va fi prezentat în perioada 10 și 14 mai la Creteil, in Franța. Regizorul, Denis Llorca, a comprimat șase piese istorice ale lui Shakespeare intr-una singura, intitulată „Regii", care durează nouă ore și un sfert.
• ALERTĂ SANITARĂ.O îngrijorătoare proliferare a pa- raziților de corp este semnalată în R.F.G.. ca și în Berlinul occi

dental. Serviciile sanitare sînt în alertă. în Berlinul occidental se procedează în prezent la deparazitarea sistematică a școlilor, unde sporirea numărului parazi- ților a devenit alarmantă. Cauzele acestei alarmante proliferări, potrivit revistei vest-ger- mane „Stern" : o higiena precară, și moda părului lung și neîngrijit.
• TURNUL DE TELE

VIZIUNE DIN ALMA- 
ATA. în capitala Kazahstanu- lui se construiește un turn de televiziune de 360 metri înălțime. Cind va intra în funcțiune, în 1980, el va asigura transmiterea a cinci programe de televiziune. La înălțimea de 242 metri se va instala un amortizor, care va reduce amplitudinea oscilațiilor turnului.
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SIMPOZION INTERNAȚIONAL LA LOME CU TEMA :

Opțiuni tehnologice in țările 
in curs de dezvoltare

LOME 22 (Agerpres). 
— La Lome, capitala 
statului Togo, s-au 
deschis lucrările unui 
simpozion internațio
nal privind dezvolta
rea și opțiunile tehno
logice in țările in 
curs de dezvoltare. La 
simpozion, organizat 
de către O.N.U., Or
ganizația Unității Afri
cane (O.U.A.), C.E.E.,
in colaborare cu gu
vernul togolez, parti
cipă peste 200 de 
delegați, reprezentînd 
aproape 60 de state 
din Africa, Asia, Ame
rica Latină și Europa, 
precum și 20 de or
ganizații și organisme 
internaționale. Se ur

mărește elaborarea ți
nui program de acțiu
ne in materie de dez
voltare, care va fi 
prezentat Conferinței 
mondiale, asupra ști
inței și tehnicii in 
slujba dezvoltării, or
ganizată in luna au
gust, la Viena.

Lucrurile reuniunii, a 
declarat Issoufou Djer- 
makoie, secretar gene
ral adjunct al O.N.U., 
vizează o definire cla
ră a relațiilor interna
ționale in domeniul 
cooperării științifice și 
tehnice, intre țările 
dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare, 
precum și in cadrul a- 
cestora din urmă. Se

cretarul general ad
junct al O.N.U. a re
levat, de asemenea, 
necesitatea instaurării 
..unei, cooperări tehno
logice responsabile, 
contractuale și pe ter
men lung, respectin- 
du-se identitatea fie
cărui popor".

Ministrul togolez al 
educației naționale, 
M. B. Alassounouma, 
care a prezidat •.lucră
rile ședinței de deschi
dere, a arătat că nu 
poate exista dezvolta
re economică fără teh
nologie, dar o tehnolo
gie care să fie adapta
tă necesităților fiecă
rei țări in curs de 
dezvoltare, in funcție 
de opțiunile sale.

Economisirea de energie-o preocupare
de actualitate

• Măsuri preconizate de participanții la sesiunea Agenției 
Internaționale pentru Energie • Evoluția producției petroliere în 

țările arabePARIS 22 (Agerpres). — La Paris a avut loc, sub egida Agenției Internaționale pentru Energie, o reuniune a miniștrilor de resort din 20 de țări occidentale industrializate, mai puțin Franța. Această reuniune ce a fost inițiată în condițiile in care prețul petrolului a crescut de la începutul anului în medie cu 25 la sută pe piața internațională, iar oferta pe piața mondială a țițeiului este inferioară cu 5 la sută cererii, a fost consacrată, după cum se exprimă A.F.P., adoptării unei strategii anticriză. Este necesar ca cele nouă state membre ale Pieței comune să-și reducă consumul de petrol și, implicit, importurile de produse petroliere — a arătat Guido Brunner, membru al Comisiei C.E.E., relevind, pe de altă parte, că Piața comună va trebui să investească, anual, pină la sfîrșitul deceniului viitor, 35 miliarde dolari pentru dezvoltarea altor surse de energie decit petrolul. Amintind că în S.U.A. consumul de petrol pe locuitor este de două ori mai mare decit în Europa occidentală, Brunner a menționat că Administrația Carter trebuie să inițieze de urgență măsuri de reducere drastică a acestui consum ridicat.La rindul său, ministrul american al energiei, James Schlesinger, a expus o serie de propuneri ce-ar trebui avute în vedere pentru depășirea crizei petroliere, cum ar fi economisirea energiei, utilizarea mai eficientă a produselor petroliere și dezvoltarea unor surse de energie alternative. Ministrul american a adăugat că S.U.A. preconizează reducerea ' consumului de petrol și înlocuirea in perspectivă a acestuia cu cărbune și energie nucleară.La încheierea reuniunii s-a dat publicității un comunicat final în care se evidențiază că situația provocată de penuria de petrol în lumea occidentală este „serioasă și susceptibilă să dureze", ea puțind să provoace în anii următori „constrin- geri economice majore pentru țările industrializate și pentru țările în curs de dezvoltare". Aceasta face „imperativ necesară adoptarea de măsuri imediate și viguroase". Este vorba at it de măsuri de economisire a pe

trolului, cit și de eforturi pentru utilizarea de surse alternative de energie — cărbune, energie nucleara, surse geotermice, energie solară etc. Țările participante, care consumă trei pătrimi din petrolul lumii, își propun — arată comunicatul — să-și intensifice eforturile pentru realizarea obiectivului stabilit pe anul acesta : reducerea consumului lor de petrol cu cinci la sută.. în plus, se vor lua măsuri de reducere în continuare a consumului și pentru 1980. Pe termen mediu, A.I.E. consideră necesară re- definirea, în perspectivă, a unui nou plafon pentru importurile de petrol la nivelul anului 1985.BEIRUT 22 (Agerpres). — Petrolul ocupă un loc major în structura economică a statelor arabe exportatoare — scrie revista „L’Economiste arabe", arătînd că sectorul petrolier este dominant în Arabia Saudită, in emiratele din zona Golfului, in Kuweit, Irak, Libia și Algeria. Se apreciază că rezervele cunoscute de petrol din țările arabe reprezintă cel puțin jumătate din totalul depozitelor petrolifere existente în lume, fiind evaluate, după anumite surse, la 551 miliarde de barili.în 1978, producția arabă de țiței a scăzut cu 4 la sută, comparativ cu anul precedent, atingind nivelul de 6 754 milioane de barili. O serie de state arabe au hotărît diminuarea producției petroliere, in vederea conservării principalei lor resurse naturale : Abu Dhabi — cu 15 la sută, Arabia Saudită — cu 11 la sută. Libia — cu 5 la sută. în schimb, a sporit extracția de țiței în Algeria — cu 11,7 la sută, Kuweit -- cu 6 >la sută, Dubai — cu 14 la sută.Totalul țițeiului arab extras în 1978 reprezintă 59 la sută din producția statelor membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) și 30 la sută din producția mondială. în genere, petrolul este exportat in stare brută deși, în ultimul timp, s-au intensificat eforturile statelor posesoare pentru valorificarea acestuia pe plan local, prin dezvoltarea industriei petrochimice.între statele arabe, Arabia Saudită rămîne cel mai mare. producător de petrol, ocupînd locul al treilea pe plan mondial.

Extinderea colaborării și cooperării 
economice româno-chinezeBEIJING 22 (Agerpres). — La Beijing s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică. în ședințe plenare și în grupe de lucru au fost reliefate rezultatele pozitive obținute in activitatea desfășurată de ministere, întreprinderi, organele de comerț exterior și tehnico-științifice din cele două țări și s-au stabilit măsuri pentru realizarea în continuare a acordurilor și înțelegerilor intervenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hua Guo- feng, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.Protocolul sesiunii, semnat de tovarășul Paul Niculescu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și tovarășa Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., vicepremier al Consiliului de Stat, președintele părții chineze in comisie, consemnează obiectivele concrete privind colaborarea și cooperarea în producție în industriile construcțiilor de mașini, minieră, chimică, în economia forestieră și în alte domenii de interes comun. Totodată, prin protocol sînt convenite măsuri pentru lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale și a colaborării tehnico-științifice.Lucrările sesiunii, la care a participat Florea Dumitrescu, ambasadorul României la Beijing, s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească, de respect și înțelegere reciprocă.
ANKARA

întrevederi româno-turceANKARA 22 (Agerpres). — Tovarășul Angelo .Miculescu, viceprim- ministru al guvernului, ministrul a- griculturii și industriei alimentare, a- flat în vizită la Ankara la invitația ministrului alimentației, agriculturii și creșterii animalelor din Turcia, Mehmet Yuceler, a avut întrevederi cu vicepreședintele guvernului turc. Hik- met Cetin, și cu ministrul comerțului, Teoman Kopruliiler. președintele părții turce in Comisia mixtă ro- mâno-turcă. Au fost relevate cursul

ascendent al conlucrării rodnice dintre România și Turcia, rezultatele obținute ca urmare a înțelegerilor și hotăririlor convenite cu prilejul vizitelor reciproce la nivel inalt de la București și Ankara. Au fost abordate probleme concrete de cooperare in domeniul agriculturii și industriei alimentare.La discuții a participat Văsile Ale- xandrescu, ambasadorul României la Ankara.
Convorbiri siriano - cehoslovaceDAMASC 22 (Agerpres). — La Damasc se desfășoară convorbirile oficiale între Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele R.A. Siriene, șl Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre

ședintele R.S. Cehoslovace. Sint e- xaminate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale, o atenție deosebită fiind a- cordată situației din Orientul Mijlociu.
NICARAGUA

Atac alMANAGUA 22 (Agerpres). — Printr-o operațiune „fulger" detașamente ale Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua au atacat și ocupat șase din principalele cartiere ale capitalei — Managua. între forțele insurgente și trupele Gărzii Naționale somo- ziste a avut loc un intens schimb de focuri, fo- losindu-se inclusiv artileria grea, tancurile si avioanele de bombardament. Au fost înregistrați numeroși morți și răniți de ambelepărți.Observatorii politici din Managua au declarat că atacul declanșat de insurgenți asupra capitalei nicaragua- iene a fost „unul dintre cele mai puternice care au avut loc de la o- perațiunea de anvergură din septembrie anul trecut și pină in prezent".La Jinotega, localitate ocupată duminică de un grup de 800 membri

ai F.S.L.N., unitățile somoziste trimise împotriva insurgenților au fost respinse. mare parte din oraș continuind să rămină sub controlul F.S.L.N., ca și localitățile Concordia, Yali, San Rafael, din împrejurimi, care au fost declarate „teritoriu liber". Lupte intense continuă in regiunea de nord a țârii.

Președintele Columbiei l-a primit pe ambasadorul României I Agențiile de presăBOGOTA 22 (Agerpres). — Președintele Republicii Columbia, Julio Cesar Turbay Ayala, care l-a primit pe ambasadorul României la Bogota. Dumitru Moianu, cu prilejul încheierii misiunii sale în, această țară, a , transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Eleha Ceaușescu, un salut cordial, urări de sănătate și fericire personală, de

noi succese poporului român pe calea progresului și prosperității.în cadrul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej s-a apreciat că există posibilități de intensificare și diversificare a legăturilor de colaborare dintre România și Columbia in diferite domenii de activitate, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
Miting electoral la Torino

Georges Marchais și Enrico Berlinguer despre obiectivele comune 
ale comuniștilor francezi și italieniROMA 22 (Agerpres). — La Torino s-a desfășurat un miting electoral, cu participarea a peste 40 000 de persoane. consacrat alegerilor din 10 iunie pentru parlamentul vest-euro- pean. Georges Marchais, secretar general al P.C.F., și Enrico Berlinguer. secretar general al P.C.I.. au rostit la acest miting cuvîntări.Georges Marchais a amintit că obiectivele de fond care îi unesc pe comuniștii italieni și francezi își au rădăcinile în lupta comună împotriva crizei, sărăciei, șomajului, amenințărilor ce planează asupra democrației. Marchais a subliniat, totodată, poziția comună pe care se situează P.C.I. și P.C.F. în problemele păcii, dezarmării, politicii blocurilor, promovării unei noi ordini economice mondiale.Enrico Berlinguer s-a referit la importanța alegerilor generale anticipate

italiene de la 3—4 iunie, cit și asupra celor de la 10 iunie. El a avertizat că, dacă clasa muncitoare italiană nu se va manifesta în totalitatea sa Ia 3—4 iunie, va exista pericolul pierderii unor cuceriri ale sale deja obținute. în încheiere, Berlinguer a opinat că numai participarea reprezentanților P.C.I. in guvern ar putea garanta o dezvoltare, a Italiei pe plan economic, social și civic.
★în apropierea unui sediu al Partidului Comunist Italian din Neapole a explodat marți o bombă, care a produs avarii atît clădirii, cit și automobilelor parcate în vecinătate. Nu s-au înregistrat însă victime. După toate aparențele, atentatul se înscrie în campania declanșată de elementele extremiste in preajma alegerilor generale din Italia, programate pentru 3—4 iunie.

Nu - armelor atomice în Danemarca!
COPENHAGA 22 (Agerpres). — Parlamentul danez a adoptat marți 

o moțiune confirmind interzicerea amplasării de arme atomice pe teritoriul 
Danemarcei în timp de pace.

Conferința Mișcării panelene pentru paceATENA 22 (Agerpres). — La Pireu s-au desfășurat lucrările celei de-a doua conferințe a Mișcării panelene pentru pace. Au fost discutate probleme ale lichidării bazelor militare străine în Grecia, ale intensificării luptei pentru dezarmarea generală și totală, pentru destindere internațională, pentru pace și securitate în lume.După încheierea conferinței a avut loc un miting de masă, la care au

fost date publicității rezoluțiile conferinței. Totodată, s-a arătat că participanții la conferință au adresat un apel poporului grec de a lupta pentru lichidarea bazelor străine din Grecia, împotriva revenirii țării în organizația militară a N.A.T.O., pentru reglementarea pașnică a tuturor problemelor litigioase dintre Grecia și Turcia, pentru soluționarea problemei cipriote pe baza rezoluțiilor O.N.U.
Rasiștii de la Pretoria împiedică accesul la dezvoltarea

de sine stătătoare aNEW YORK 22 (Agerpres). — Miercuri iși reia lucrările cea de-a 33-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care urmează să examineze problema Namibiei și refuzului R.S.A. de a îndeplini rezoluțiile pertinente ale Adunării Generale și Consiliului de Securitate al O.N.U. Este vorba de rezoluțiile care prevedeau organizarea, anul acesta, de alegeri libere, sub controlul O.N.U., în teritoriul na- mibian ocupat ilegal de R.S.A. și a- cordarea independenței Namibiei.Planul concret al operațiunii O.N.U. a fost elaborat de cinci puteri occidentale și viza realizarea unui consens cu regimul de la Pretoria în vederea acordării independenței Namibiei pe cale pașnică. Tratativele cu autoritățile rasiste de la Pretoria au durat doi ani. în momentul însă in care a sosit termenul îndeplinirii planului O.N.U., guvernul Botha a in-

poporului namibiantrerupt tratativele, a inceput să lanseze atacuri la adresa Națiunilor Unite și a trecut la crearea unui regim marionetă in Namibia. După cum se arată in declarația reprezentantului la O.N.U. al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). ultimele evenimente au demonstrat cit se poate de evident că regimul rasist de la Pretoria nu s-a gindit niciodată în mod serios să îndeplinească rezoluțiile O.N.U.în cercuri ale delegațiilor statelor africane la Națiunile Unite se arată că în prezent se pregătește elaborarea unei „variante rhodesiene" in Namibia, cu alte cuvinte crearea, cu ajutorul unui regim marionetă, a aparenței unei guvernări a majorității negre, în condițiile în care puterea reală să rămină in mîinile rasiștilor. Statele africane independente se pronunță ferm pentru lichidarea regimurilor rasiste din Africa australă.
COLAE
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Convorbiri cehoslovace-
I sovietice. La 22 mai au avut loc• la Praga convorbiri intre Lubomir Strougal, președintele Guvernului
I federal al R.S. Cehoslovace, și Aleksei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. aflat în vizită
Iin R.S. Cehoslovacă. în acest cadru sint abordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări, ca și unele
! probleme ale situației internaționale actuale.
I Comisia permanentă 
I C.A.E.R. pentru industria 
■ cărbunelui,a căre‘ ședlptâ s a 
I desfășurat la Siofok (R. P. Ungară), ’ a examinat probleme referitoare la 
I colaborarea țărilor membre aleC.A.E.R. in asigurarea cu mașini și utilaje pentru extracția și prepararea combustibililor solizi, in . crearea de I metode și mijloace tehnice noi șiperfecționarea celor existente pentru construirea și exploatarea de mine și I fabrici de preparare mari, complexmecanizate.
. Problema cipriotă. Repre-
I zentantul special pentru Cipru al1 secretarului general al O.N.U., Galin- Ido Pohl, a avut luni o întrevedere cu Rauf Denktaș, liderul comunității ciprioților turci. în acest cadru, au fost discutate unele amănunte pro- Icedurale legate de reluarea negocierilor intercomunitare. Galindo Pohl a subliniat dorința celor două părți
Ide a se ajunge la o soluție a problemei cipriote prin intermediul negocierilor intercomunitare.0 nouă candidatură Ia 

postul de președinte al 
R.F.G. Fetidul Social-Democrat din R. F. Germania a hotărît s-o numească pe Annemarie Renger, vicepreședinta Bundestagului. drept candidat al său la funcția supremă în stat la alegerile prezidențiale care se vor desfășura miercuri in R.F.G., transmite agenția D.P.A. Ea va candida împotriva lui Karl Carstens, președintele Bundestagului, desemnat de partidele de opoziție U.C.D.- U.C.S. După cum se știe, in Adunarea Federală care va alege pe noul președinte al R. F. Germania, majoritatea absolută revine partidelor opoziției.

Marți au inceput la Istanbul lucrările conferinței balcanice a scriitorilor, la care participă delegații ale uniunilor scriitorilor din Btțlgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Primul ministru al Turciei, Bii- lent Ecevit, a transmis un mesaj de salut participanțilqr lâ conferință, ale cărei lucrări se vor Încheia la 24 mai.
Sesiunea Consiliului eco- 

■ nomic polono-american,car0 Ia inceput la Cracovia, va prilejui — menționează agenția P.A.P. — studierea posibilităților cooperării in- Idustriale și dezvoltării schimburilor comerciale bilaterale. Statele Unite ocupă, la ora actuală, locul al treilea în comerțul Poloniei cu țările capita- I liste, arată P.A.P., precizind că valoarea schimburilor s-a cifrat in 1978 la 1,23 miliarde dolari ; importul din I S.U.A. depășind exportul polonez inaceastă țară, au loc căutări permanente pentru echilibrarea balanței schimburilor bilaterale.
Vizită în Brazilia. u Bra’

între obiectivele prioritare ale noii ordini economice internaționale, definite in Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu sesiunii U.N.C.T.A.D. — V, in curs de desfășurare la Manila, un loc central se atribuie DESCHIDERII ACCESULUI LARG AL ȚARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE LA TEHNOLOGIILE MODERNE, ca o cerință fundamentală pentru asigurarea condițiilor necesare realizării programelor de dezvoltare și depășirii marilor decalaje economice ce le despart de statele industrializate „În acest sens — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — trebuie reglementate măsuri de sporire a asistenței tehnice acordate de țările dezvoltate, de furnizare a noilor descoperiri științifice și tehnice în condiții avantajoase, care să permită popoarelor rămase in urmă să înainteze rapid pe calea progresului lor economic și social".în mod evident, propunerile României pornesc de la relația strînsă, indisolubilă existentă între știință și tehnologie, pe de o parte, și dezvoltarea economico-socială a statelor, pe de altă parte. în epoca in care trăim, caracterizată printr-o revoluție tehnico-științifică de o amploare fără precedent, dezvoltarea economică nu mai este de conceput fără încorporarea in activitatea productivă și socială a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a tot ceea ce a produs și produce geniul uman în acest domeniu.' în fapt, știința și, tehnica s-au dovedit a fi factori cu acțiune directă în progresul tuturor națiunilor, au jucat un rol important in realizarea stadiului înaintat de dezvoltare pe care l-au atins țările industrializate. Cu atit mai mult progresul accelerat al țărilor rămase in urmă, lichidarea decalajelor presupun și reclamă utilizarea corespunzătoare a cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Realitatea arată însă că cea mai mare parte a tehnologiilor moderne, bazate pe cuceririle de virf ale științei, continuă să fie necunoscute sau inaccesibile celor mai multe dintre țările mai puțin dezvoltate. Poate că în nici un alt domeniu — după cum rezultă din cifre și date, furnizate de organisme internaționale — disproporția dintre statele industrializate și țările în curs de dezvoltare nu .este mai flagrantă decit in cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică : „în ansamblu — se menționează în cunoscutul Raport al «Clubului de la Roma» privind Restructurarea ordinii internaționale — 
capacitatea științifică și tehnologică

a lumii, capacitate acum imensă, este 
concentrată in cele citeva țări puter
nic industrializate, cărora le re
vine mai mult de 90 la sută 
(posibil chiar 95 la sută) din totalul 
efortului de cercetate". Ca o concretizare a acestei aprecieri globale, statisticile O.N.U. precizează că S.U.A. au 18 ingineri la mia de locuitori, țările vest-europene — ceva mai mult de 9, în timp ce in majoritatea statelor din Asia și Africa, numărul inginerilor variază de la 1.5 la mia de locuitori pină la, practic, nici unul.Aceste date, ca și altele care ar mai putea fi citate, evidențiază că țările rămase in urmă sînt lipsite de una dintre pirghiije esențiale ale

lărgesc atit posibilitățile de a exporta produse care incorporează forța de muncă normală și intelectuală din țările respective, cit și de a se aproviziona cu materii prime. „Dacă ana
lizăm bine lucrurile — remarca, pe drept cuvînt, secretarul general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Știință și Tehnologie în slujba Dezvoltării, Frank Joao da Costa — dez
voltarea tehnologică a -lumii a treia» 
constituie și o formă de relansare a 
economiei țărilor avansate. In conse
cință, asimetria care există in ce pri
vește nivelul de dezvoltare pe plan 
mondial nu pune in discuție acțiuni 
filantropice : atit datele prezentului, 
cit și perspectiva lasă să se întrevadă

anual — povară financiară greu de suportat de către țările sărace. Nu este întîmplător că unele țări au trebuit să abandoneze proiecte de mare importanță pentru creșterea lor economică.Chiar obținut la aceste prețuri, transferul de tehnologie este uneori afectat prin aceea că, prin diferite clauze contractuale, se tinde să i se dea un caracter pasiv, care face din țările importatoare simple puncte de folosire a proceselor tehnologice transferate și nu, cum le-ar cere-o interesele naționale, baze de relansare a acestor tehnici, de elaborare și promovare a noii tehnologii.Fără îndoială, unul din cele mai

să ducă la SPORIREA ASISTENȚEI TEHNICE ACORDATE DE STATELE DEZVOLTATE AVANSATE, la deschiderea accesului larg al țărilor rămase în urmă la nojle descoperiri științifice, la procesele tehnologice concepute pe baza lor.Potrivit conceptului românesc cu privire la noua ordine economică mondială, pentru ca știința și tehnologia să devină, intr-adevăr instrumente ale progresului accelerat, ale realizării treptate a unei apropieri relative a nivelului de dezvoltare economică al statelor se impune înlocuirea vechiului cadru instituțional și juridic al schimburilor de tehnologie cu un nou sistem de cooperare
6. Accesul larg la tehnologiile moderne 

importantă pîrghie a dezvoltării
dezvoltării lor — știința și tehnica — și că decalajele in acest domeniu accentuează inegalitățile economice dintre state. Desigur, râmînerea în urmă a acestor țări pe plan științi- fico-tehnologic, ca și, în genere, pe plan economic și social, se datorează îndelungatei dominații coloniale și politicii neocolonialiste. Situația este agravată de discriminările, restricțiile și obstacolele ridicate în calea țărilor în curs de dezvoltare in ce privește folosirea roadelor revoluției tehnico-științifice, prin mecanismele și condițiile inechitabile ce caracterizează la ora actuală transferul de tehnologie și care duc la perpetuarea cercului vicios al subdezvoltării și dependenței.Evoluțiile din ultimii ani demonstrează că situația creată în acest domeniu are implicații serioase nu numai pentru țările nedezvoltate, dar și pentru statele industrializate, pentru economia mondială, în general. Frînarea dezvoltării economice in țările rămase in urmă, inclusiv ca urmare a nefolosirii tehnologiei moderne. duce la restrîngerea pieței mondiale. Dimpotrivă. favorizînd procesul de lichidare a subdezvoltării, inclusiv pe calea transferului de tehnologie, țările avansate își

tocmai convergența de interese ale 
tuturor țărilor". Cu alte cuvinte, transferul de tehnologie, realizat in cadrul unei largi colaborări și cooperări între toate statele lumii, este in avantajul tuturor statelor, al economiei mondiale.Deși necesitatea transferului de tehnologie — ca modalitate concretă de circulație a ideilor științifice, a fructificării lor tehnice, în slujba unei dezvoltări rapide a tuturor popoarelor — este, în general, recunoscută, deși unele acțiuni s-au desfășurat și se desfășoară, problema de fond este departe de a fi soluționată, așa cum o cer interesele economiei mondiale și, îndeosebi, cele ale națiunilor angajate pe calea dezvoltării.Aspectele nesoluționate sînt multiple și complexe — începînd cu prețurile prohibitive care se cer în unele cazuri la livrările de tehnologii, continuind cu oportunitatea unor livrări și pină la condițiile restrictive ale contractelor, inclusiv de ordin politic, urmărind să facă din livrările de tehnologie un instrument de dependență economică și politică.Date ale U.N.C.T.A.D. relevă că, în deceniul actual, importul de tehnologie va costa țările în curs de dezvoltare peste 9 miliarde de dolari

acute aspecte este acela că transferul de tehnologie „de-a gata" nu este adecvat nevoilor economice și sociale din țările in curs de dezvoltai e, fiind de la început conceput, elaborat șl orientat în funcție de interesele statelor avansate, în care tehnologia respectivă a fost produsă. Studii ale O.N.U.' arată că doar în cel mult 3 la sută din cazuri procesele de fabricație ale filialelor companiilor transnaționale se modifică in raport de cerințele economiilor in care au fost implantate. în plus, tehnologia modernă, deținută de companiile transnaționale, este disponibilă, adesea, numai asociată cu capital străin. Or, experiența multor țâri a demonstrat că transferul de tehnologie, realizat pe această cale, accentuează dependența externă și face tot mai dificilă dezvoltarea unei capacități tehnologice proprii.Pornind de la aceste considerente, Mesajul președintelui României adresat sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Manila evidențiază imperativul depășirii stadiului actual atît în ce privește bazele principiale ale transferului de tehnologie, cit și nivelul redus, nesatisfăcător, de realizare. Mesajul insistă asupra necesității de a se trece, la măsuri practice, concrete, menite

internațională, cu programe și instituții bazate pe principiile dreptului internațional, ale echității și avantajului reciproc. în acest sens, România s-a pronunțat consecvent pentru recunoașterea și respectarea dreptului fiecărei națiuni dc a beneficia de cuceririle științei și tehnicii moderne, de a-și crea structuri tehnico-științifice proprii și, totodată, pentru dezvoltarea unei cooperări largi, c- gale în drepturi, între toate statele.împreună cu celelalte țări în curs de dezvoltare, țara noastră a acționat ferm pentru ca acest drept și aceste principii să fie consemnate în documente fundamentale ale O.N.U. privind noua ordine, cum sînt Declarația și Programul de acțiune adoptate de cea de-a Vl-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor. România este una din inițiatoarele Conferinței Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării — care urmează să aibă loc Ia Viena, în luna august. De asemenea, țara noastră a adus în mod constant o contribuție activă la dezbaterea și adoptarea, in cadrul O.N.U., al instituțiilor sale specializate, precum și al altor organisme internaționale, a unor ma

suri concrete privind intensificarea colaborării și cooperării tehnico-științifice intre statele lumii.In concordanță cu ideile enunțate în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu, România, alături de celelalte țări in curs de dezvoltare, urmărește, între altele, la actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Manila, finalizarea unui COD INTERNAȚIONAL DE CONDUITA IN DOMENIUL TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE, care să ia in considerație necesitățile țărilor în curs de dezvoltare, să devină un instrument eficient pentru eliminarea decalajelor economice.Țară socialistă și. in același timp, țară în curs de dezvoltare, România oferă, totodată, o experiență concludentă în ceea ce privește punerea științei și tehnicii în slujba dezvoltării. Acordînd o deosebită însemnătate efortului propriu, ca factor primordial al dezvoltării, ea se preocupă constant de progresul tuturor ramurilor științei și tehnicii, totodată, dezvoltă cooperarea tehnico-științifică, pe baze reciproc avantajoase, cu celelalte țări, în spiritul prieteniei și solidarității ce caracterizează relațiile cu țările in curs de dezvoltare, România dezvoltă cooperarea pe plan științific și tehnic cu aceste țări, vine in sprijinul eforturilor lor de a-și făuri o economie modernă, pe baza condițiilor specifice de care dispun. „In mod deosebit — sublinia președintele republicii, a- dresîndu-se oamenilor de știință și tehnicienilor români — aș dori să atrag atenția asupra necesității realizării unei colaborări științifice cit mai largi cu țările în curs de dezvoltare, ținind seama de problemele mari ce se pun in fața acestora, pentru a spori contribuția României la punerea in valoare a resurselor lor naturale, la ridicarea gradului lor de dezvoltare economico-socială și, prin aceasta, ia dezvoltarea generală a omenirii".în acest spirit, ideile cu privire lâ accesul tuturor statelor la tehnologia modernă — ca și celelalte propuneri cuprinse în Mesajul adresat sesiunii U.N.C.T.A.D. — reflectă, o dată mai mult. preocuparea constantă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru stabilirea unui program cu caracter angajant privind aplicarea cuceririlor științei, tehnicii în vederea dezvoltării economico-so- ciale a statelor, în primul rind a celor rămase in urmă, ca o premisă fundamentală a edificării unei noi ordini economice și politice mondiale, a unei lumi mai bune.
Valentin PAUNESCU

silia au avut loc convorbiri oficiale 
I intre ministrul brazilian al relațiilor 
I externe. Ramiro Saraiva Guerrero, și Kang Shien, vicepremier al Consi- ■ liului de Stat al R.P. Chineze — re- | latează agenția China Nouă. A fost • efectuat un schimb de păreri asupra I stadiului de dezvoltare a relațiilorbilaterale, a situației internaționale și a altor probleme de interes comun.
I Secretarul general al 
1 O.N.U., Kurt Waldheim, aflat in I vizită la Roma, a avut o întrevederecu președintele Italiei, Alessandro Pertini. Cu acest prilej, Waldheim l-a I' informat pe șeful statului italian asupra recentei sale misiuni in Asia și Orientul Mijlociu, relevă un comunicat al . Președinției republicii. în- Itrevederea s-a referit, de asemenea, la unele activități ale O.N.U., inclusiv la eforturile Organizației Mondiale in | favoarea păcii in Orientul Mijlociu.

La sediul O.N.U. dln New

IYork s-au deschis lucrările celei de-a 46-a sesiuni a Consiliului de tutelă al O.N.U., 'care examinează admi- Inistrarea de către S.U.A. a Insulelor Mariane de nord, din Pacific, ultimul teritoriu aflat sub tutelă. Toate cele- Ilalte teritorii care cădeau sub incidența sistemului de tutelă au devenit în prezent state independențe sau părți ale unor state independente.
I S.U.A. au anunțat că intenționează să-și încheie tutela asupra Marianelor in anul 1981.

Atac neonazist. Un grup deelemente neonaziste a atacat Centrul Ide informații al Partidului Comunist German din localitatea Barmstedt (landul Schleswig-Holstein), spărgind I ferestrele clădirii. în legătură cu a-ceasta, conducerea organizației de land a P.C.G. din Schleswig-Holstein a formulat un protest, in care subli- Iniază că toți democrații, membrii sindicatelor și ai organizațiilor de tineret progresiste din Schleswig- I Holstein trebuie să manifeste o maimare vigilență față de actele teroriste ale neonaziștilor, să se pronunțe Icu fermitate pentru interzicerea de- i plină a organizațiilor neonaziste in R.F.G.
I Inundații în Republica 
I Dominicană. La Sant0 Dom,ns°

Ia fost decretată starea de urgență, ca urmare a inundațiilor care au distrus, zilele trecute, sute de locuințe in Inord-estul și sud-vestul țării — s-a anunțat oficial în capitala dominicană. Potrivit unor date preliminare, 1 peste 800 de case au fost distruse deape, îndeosebi în regiunile Jaqui- meyes, din provincia Barahona, și I Duarte, situată la 136 km nord-est de capitală.
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