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• Pregătirile pentru seceriș 
în Bărăganul ialomițean
• Conform Decretului Con
siliului de Stat privind sta
bilirea orei oficiale pentru 
perioada de vară — la 27 
mai, ora 0 va fi ora 1 • Ru
bricile noastre : Investițiile 
1979 ; O idee și valoarea 
ei ; Cronica literară ; Fap
tul divers ; De pretutindeni;

Sport.

VEȘTI DIN ȚARĂ

Sub semnul prieteniei, al dorinței reciproce de a promova 
o mai strînsă apropiere între cele două țări și popoare, a continuat 

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEALȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

ÎN REGATUL SPANIEI

Planul exemplar înde
plinit. Colectivul întreprinderii 
de mașini-agregat și mașini-unelte 
speciale din Iași înregistrează suc
cese de seamă în întrecerea socia
listă desfășurată în cinstea celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
patriei și a celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. De la înce
putul anului și pînă acum a 
fost obținută o producție su
plimentară în valoare de 3,5 mi
lioane lei, concomitent cu o pro
ducție netă superioară prevede
rilor cu peste 1 milion de lei, in 
condițiile depășirii productivității 
muncii cu circa 1 200 lei pe fiecare 
lucrător. în același timp, au fost 
introduse în fabricație noi produse, 
între care cele mai recente sînt 
mașinile-agregat pentru frezat. Me
ritoriu este și faptul că au fost 
economisite însemnate cantități de 
metal prin utilizarea croirilor com
binate și a debitărilor multiple, 
precum și peste 40 000 kWh energie 
electrică, ceea ce a permis diminua
rea cheltuielilor materiale cu 14 lei 
la mia de lei producție-marfă, rea
lizarea unui beneficiu suplimentar 
de'5 milioane lei. (Manole Corcaci).

Ieri, la Valencia, o primire plină de căldură și înaltă stimă făcută distinșilor oaspeți 

de oficialitățile și populația orașului, de muncitorii întreprinderilor vizitate
Miercuri, în cea de-a treia zi 

a vizitei de stat pe care o efec
tuează în Spania, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții de 
onoare ai orașului Valencia.

împreună cu șeful statului român 
s-au aflat tovarășii Gheorghe Oprea, 
Nicu Ceaușescu, ambasadorul Româ
niei la Madrid și ambasadorul Spa
niei la București, alte persoane ofi
ciale române și spaniole.

Situat pe coasta răsăriteană a Spa
niei, port la Marea Mediterană. Va
lencia, cu o populație de 700 000 lo
cuitori, este cel de-al treilea oraș al 
țării ca importanță economico-socia- 
lă, după Madrid și Barcelona. Econo
mia Valenciei și a zonei înconjură
toare este complexă : industrie side
rurgică, construcții de automobile și 
material rulant, de mobilă și textile, 
întinse podgorii și plantații de citrice.

Centrul Valenciei, cu bulevardele 
sale largi, își conservă întreaga sa 
originalitate, Muzeul, de arte frumoa
se, impunătoarea universitate, mo
numentele de artă și alte edificii pu
blice conferind o personalitate 
distinctă acestui oraș tipic medite
ranean.

Considerată ca un eveniment im
portant in viața orașului, sosirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu a fost 
așteptată cu viu interes de oficiali
tățile și populația din Valencia.

Ora 9,45. Avionul prezidențial ate
rizează pe aeroportul Manises, pa
voazat cu drapelele de stat ale 
României și Spaniei.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați cu căldură 
de guvernatorul civil al Valenciei, 
Enrique Millian, de comandantul re
giunii militare Valencia, Jaime M:- 
lans del Bosh, de rectorul universi
tății, Saturnino della Plaza.

In semn de salut sint trase 21 salve
La sosire, pe aeroportul din Valencia

Simpozion pe tema 
„Munca și viața mineri
lor". La 
din Petrila 
simpozion organizat sub egida So
cietății de Cruce Roșie din Româ
nia pe tema „Munca și viața mine
rilor". Participanții au vizitat locu
rile de muncă ale minerilor și au 
prezentat comunicări științifice, în 
cadrul cărora au făcut ample refe
riri și la condițiile tot mai bune de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului. (Sabin 
Cerbu).

Economii de energie. 
Unitățile industriale din județul 
Alba au economisit in luna april'e 
3 551 MWh energie electrică, eco
nomiile realizate de la începutul 
anului și pînă în prezent depășind 
14 000 MWh. Cu eficiență deosebită 
au acționat pentru dobîndirea aces
tui succes colectivele întreprinderii 
„Metalurgica"-Aiud, Combinatului 
de prelucrare a lemnului Blaj și în
treprinderii mecanice Cugir. (Ștefan 
Dinică).

Suplimentar la export, 
întreprinderea siderurgică „Oțelul 
roșu" (județul Caraș-Severin) iși 
îndeplinește cu succes sarcinile de 
export pe anul in curs. Măsurile 
luate în ultimul timp au asigurat 
livrarea suplimentară a unei canti
tăți de laminate și bare trase din 
oțel in valoare de aproape 1.5 mi
lioane lei-valută. Printre beneficia
rii externi ai produselor siderurgi
ce realizate la „Oțelul roșu" șe 
mără întreprinderi și firme 
Bulgaria. Iugoslavia. Japonia, 
lonia și Suedia. (Agerpres).

întreprinderile miniere 
și Lupeni a avut loc un

nu- 
din 
Po-

Apartamente date în fo
losință Constructorii de locuin
țe din județul Timiș au predat „la 
cheie" cel de-al 2 000-lea aparta
ment construit de la începutul anu
lui și pînă acum. Noi blocuri 
locuințe, însumînd mai mult
I_______________

do 
de

3 500 de apartamente, se află în 
prezent în diferite stadii de execu
ție la Timișoara, Lugoj și In alte 
localități. Pînă la finele anului, a- 
cestora li se vor adăuga încă peste 
5 500 de apartamente.

în vederea realizării la termen a 
întregului volum de construcții de 
locuințe prevăzut pe anul 1979, pe 
toate șantierele s-au aplicat noi și 
eficiente măsuri cu caracter tehnic 
și organizatoric, menite să asigure 
intensificarea ritmului de construc
ții și montaje, ridicarea gradului de 
industrializare și mecanizare a ope
rațiunilor cu mare volum de mun
că, utilizarea pe scară mai largă a 
panourilor mari și a elementelor 
prefabricate, precum și a unor ma
teriale locale, extinderea lucrului 
în mai multe schimburi. (Agerpres).

în sprijinul siderurgiș- 
tilor. Colectivul întreprinderii de 
produse refractare „9 Mai" din 
Turda a omologat și a introdus in 
fabricație de serie cărămizile pen
tru bateriile de cocsificare de mare 
capacitate. Pînă în prezent s-au 
fabricat și expediat mai bine de 
jumătate din cantitățile contractate 
pentru acest an. în felul acesta, 
colectivul turdean acordă siderur- 
giștilor un sprijin substanțial pen
tru creșterea producției de metal. 
(Al. Mureșan).

Noi sortimente de oțe
luri. Printr-un procedeu original, 
specialiștii Institutului central de 
cercetări metalurgice (ICEM) din 
Capitală au reușit să obțină un 
nou aliaj pe bază de oțel, destinat 
fabricării sculelor a.șchietoare. care 
contribuie la ridicarea caracteristi
cilor tehnice și funcționale ale aces
tora. Tot aici au fost realizate noi 
sortimente de oțeluri speciale, cum 
sînt plăcuțele dure necesare prelu
crării prin așchiere, elemente fil
trante, ghidaje pentru laminoare, 
bare trase din oțel și bare turnate 
continuu. (Agerpres).

Expoziție județeană. 
„Cîmp larg de afirmare inițiative
lor muncitorești pehtru realizarea 
sarcinilor economice" — sub acest 
generic s-a deschis, la Universita
tea din Craiova, o expoziție jude
țeană. Organizată de secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid, expoziția prezintă 24 de 
valoroase inițiative ce se aplică în 
unitățile economice doljene, înfă- 
țișînd, totodată, sintetic, prin gra
fice, imagini, date și fapte, tabloul 
însuflețite!' al dezvoltării economi- 
co-sociale a Doljului. (Nicolae 
Băbălău).

Consumuri materiale mai 
reduse unit®^ile economice 
din Mehedinți se acționează .pe 
multiple căi pentru reducerea 
consumurilor materiale. De la 
începutul anului și pînă în pre
zent, in județ s-au economisit 
peste 115 tone de metal, 7 500 kilo
grame de electrozi, 7 900 MWh 
energie electrică, peste 5 500 tone 
combustibil convențional, 45 tone 
de benzină, 12 tone de motorină și 
alte cantități de materii prime și 
materiale. (Virgillu Tătaru).

Copilul și cartea

de tun.
Fanfara militară intonează imnu

rile de stat ale României și Spaniei, 
după care președintele Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sint 
appi prezentate celelalte persoane 
civile și militare venite la aeroport 
pentru a-i saluta.

După încheierea ceremoniei de la 
sosire, coloana oficială — escortată 
de o gardă de motocicliști — se în
dreaptă spre piața primăriei din cen- 
truj Valenciei.

Este o zi splendidă de mai. Ave- 
nida del Cid, Piață Spaniei, Ave-

(Continuare in pag. a Il-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit ieri personalități ale vieții politice 

și economice din Spania
(RELATĂRI ÎN PAGINA A III-A)

...O încăpere nu prea 
mare. Aici, in lumina 
zilei transfigurată in 
curcubeu de vitraliile 
multicolore, imagini 
din cunoscute basme 
ale copilăriei : „Dănilă 
Prepeleac", „Punguța 
cu doi bani", „Harap 
Alb"... Pe un perete, 
cei 7 pitici și Albă ca 
Zăpada fac „agitație 
vizuală", explicind pe 
înțelesul copiilor cit 
de folositoare este 
„bucuria cititului". Pe 
un alt perete, reco
mandări privind mo
dul de întocmire a 
notelor de lectură, in
dicații bibliografice pe 
clase, agenda, manifes
tărilor săptăminale cu 
cartea. Și o ușă, întot
deauna deschisă, spre 
un mirific univers de 
cărți...

„Ușa" aceasta se nu
mește biblioteca Școlii 
generale nr. 7 din Ro
man, unitate distinsă 
cu premiul I la con
cursul pe țară din a- 
nul 1978, la care au 
participat peste 10 000 
biblioteci școlare. Pri
ma din zece mii. E 
o performanță ! Câști
garea acestui loc de 
prestigiu s-a făcut și 
prin neobosita activi
tate a bibliotecarei Co

rina Curelescu. Ea s-a 
străduit să afle — și 
a aflat — mereu noi 
punți de legătură in
tre școlari și cele HO 000 
de volume din rafturi
le bibliotecii. Pentru 
cei mai mici, de pildă, 
care abia s-au deprins 
cu abecedarul, a în
tocmit fișe bibliogra
fice cu desene suges
tive ce-i prezintă pe 
eroii îndrăgiți — 
vulpea isteață, ursul 
păcălit, Scufița, roșie, 
iezii neastîmpărați și 
„cumătrul" lup... Pen
tru cei mai rasătiți — 
întîlniri cu autori, pre
zentări de cărți după 
preferințe : călători și 
călătorii celebre, minu
natele aventuri ale e- 
roilor lui Jules Verne, 
povestirile pline de tilc 
ale lui Creangă, Ho
gaș... Pe asemenea, 
fermecate punți de aur 
trec actim tot mai 
mulți copii, prieteni 
statornici ai cărții, care 
învață, aici un al doi
lea alfabet pentru toa
tă viața : cel al lectu
rii. Aici, ei deprind 
gustul pentru literatu
ra aleasă. Că este așa 
o argumentează fie și o 
singură cifră : de la 
începutul anului, fie
care copil a trecut de

cel puțin 10 ori pe la 
biblioteca școlii.

Dar numai aici s-a 
trecut pragul bi
bliotecii 1 Setea de 
carte, se știe, este ne
măsurată in această e- 
tapă de istorie nouă 
pe care o străbatem. 
O dovedesc și milioa
nele de mici cititori 
— copiii care pășesc 
zilnic în miile de bi
blioteci școlare și pu
blice, unde le sînt 
rezervate standuri spe
ciale, cu milioane de 
volume. In „Zilele 
cărții pentru copii", a- 
propiată manifestare 
care va avea loc în 
întreaga țară, cei mai 
mici cititori se. vor 
întilni cu scriitori, vor 
lua parte la festiva
luri literar-artistice, la 
expoziții de carte, la 
dezbateri consacrate 
literaturii pentru ei. 
Avem astfel imaginea 
emoționantă, tulbură
toare a unui simbol 
propriu epocii noastre 
de construcție socia
listă : copilul și cartea.

O realitate emble
matică pentru acest 
A.n internațional al 
copilului.

Florlca 
DIMLESCU

Ceremonia înmînării „Cheii orașului" Valencia Aplauze călduroase, manifestări de simpatie șl prețuire pentru inalții oaspeți români
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făcută distinșilor oaspeți de oficialitățile și populația orașului,
de muncitorii întreprinderilor vizitate

(Urmare din pag. I)
nida San Vicente, Piața Augustin, pe 
care le străbate coloana oficială, o- 
feră o imagine concludentă a dez
voltării moderne și a frumuseții a- 
cestui oraș atit de cîntat de rapsozi 
și poeți.

în Piața Primăriei, împodobită cu 
drapelele de stat ale României și 
Spaniei, sosirea înalților oaspeți ro
mâni este salutată de trompete și

Ceremonia înmînării „Cheii orașului44
în continuare, în salonul oglinzilor, 

are loc ceremonia inmînării „Cheii 
orașului" Valencia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în semn de înaltă 
stimă și prețuire față de șeful sta
tului român. La ceremonie sint pre- 
Zenți guvernatorul civil al Valenciei, 
Enrique Millian, personalități ale 
vieții politice șl culturale, ofițeri su
periori, toți consilierii municipali.

La masa prezidiului iau loc pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, primarul Va
lenciei, Fernando Martinez Castella
no, impreună cu soția.

\ Fanfara intonează străvechiul imn 
al Valenciei.

Adresindu-se înalților oaspeți ro
mâni, primarul Valenciei, FER
NANDO MARTINEZ CASTELLANO, 
a spus :

Astăzi, Valencia trăiește o zi cu o 
semnificație specială. Președintele 
Republicii Socialiste România a avut 
marea amabilitate de a veni să ne 
viziteze cu ocazia primei sale călăto
rii in Spania. Pentru noi este o mare 
onoare ca Excelența Sa să se afle 
aici împreună cu soția, doamna Elena 
Ceaușescu, și cu un grup de distinși 
compatriot i.

Cu prilejul acestui mare eveni
ment, în numele tuturor concetățe
nilor mei, în numele tuturor consi
lierilor orașului Valencia, prezenți 
aici, și în numele meu personal, pri
miți, domnule președinte, cel mai 
călduros salut de bun venit in orașul 
nostru, odată cu dorința ca șederea 
dumneavoastră printre noi să slu
jească întăririi legăturilor noastre de 
prietenie.

Vă aflați, domnule președinte, 
intr-un oraș mediteratîeân in care 
urmele trecutului ./roman sini incă 
vizibile într-o mare proporție. Va
lencia, capitala provinciei cu același 
nume, se mindrește cu istoria și cu 
tradițiile sale. Valencia — un oraș 
in care, la fel ca in patria dum
neavoastră, domnule președinte, se 
vorbește o limbă romanică. Un oraș 
și o provincie, domnule președinte, 
care iubesc libertatea și luptă pentru 
ea la fel cum au făcut strămoșii dum
neavoastră, dacii.

Vă aflați, domnule președinte, in
tr-un municipiu democratic, vă aflați 
intr-o provincie care merge spre au
tonomie politică, culturală și eco
nomică. Trăsăturile istorice, culturale 
și politice sint acelea care unesc po
poarele noastre.

Am dori să știți, domnule președin
te, că în acest oraș și in această clă
dire vă aflați intre prieteni. Și am 
dori in mod sincer ca dumneavoastră 
să transmiteți poporului român prie
tenia populației valenciene. De ase
menea, dorim ca legăturile strinse de 
astăzi dintre nobilul popor român și 
populația Valenciei să dureze și sâ 
fie amplificate in viitor.

Pentru toate acestea, și ca un sim
bol al prieteniei, cu o mare speranță 
in dezvoltarea ei constantă, primiți, 
domnule președinte, „Cheia orașului" 

de un escadron de cavaleriști în 
frumoase uniforme de epocă.

La intrarea în Palatul Primăriei — 
una dintre clădirile monumentale ale 
orașului — președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint întimpinați de noul primar, so
cialist, al Valenciei —- Fernando Mar
tinez Castellano, împreună cu soția, 
Encarno Sarichez de Martinez. O fe
tiță și un băiat, îmbrăcați în cos
tume valenciene de epocă, oferă bu

Valencia, care va rămîne întotdeauna 
deschis pentru dumneavoastră și pen
tru compatrioții dumneavoastră.

în aplauzele celor prezenți, prima
rul înmînează președintelui Nicolae 
Ceaușescu „Cheia orașului" Valencia, 
în semn de omagiu, șefului statului 
român i se oferă un exemplar din 
„Libro Fuero", veche colecție de tex
te de legi și ordonanțe ale municipiu
lui Valencia, iar tovarășei Elena 
Ceaușescu, o frumoasă statuetă din 
ceramică, lucrată cu măiestrie de arti
zani locali.

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule primar,
Doamnă,
Domnilor consilieri.
Aș dori să vă exprim cele mai 

calde mulțumiri pentru urarea de bun 
venit în orașul dumneavoastră, pen
tru cuvintele rostite in legătură cu 
prietenia dintre poporul român șl po
porul spaniol, care include, desigur, 
și populația Valenciei.

Ne aflăm în Spania într-o vizită 
oficială de stat, la invitația regelui 
Juan Carlos. Dorim să dăm noi di
mensiuni colaborării tradiționale din
tre țările noastre. Sîntem bucuroși 
că, în cadrul acestei vizite, avem pri
lejul să vizităm frumosul dum
neavoastră oraș, Valencia, care, in
tr-adevăr, are un trecut glorios dfe 
luptă pentru progres, pentru liber
tate și pentru o pace trainică.

Este adevărat, popoarele noastre 
sînt moștenitoare ale unor tradiții co
mune ale limbii, culturii și civiliza
ției latine. Dar, in noile condiții, tre
buie să facem în așa fel incit să a- 
dăugăm la aceste tradiții noi ele
mente. în strînsă legătură cu dezvol
tarea economico-socială a țărilor 
noastre, să ridicăm relațiile dintre 
popoarele român și spaniol la un ni
vel tot mai inalt.

România a cunoscut multă vreme 
dominația străină, poporul nostru a 
luptat secole de-a rindul pentru in
dependență. De aceea prețuiește mult 
independența națională și consideră 
că trebuie făcut totul pentru a se a- 
sigura fiecărei națiuni dreptul la dez
voltarea liberă, pentru a se stabili 
între popoare și state relații de co
laborare, bazate pe egalitatea în 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe neames
tecul in treburile interne, pe renun
țarea la forță și Ia amenințarea cu 
forța.

Actualmente, poporul român edifică 
societatea socialistă in stadiul dezvol
tării ei multilaterale. Au trecut nu
mai 35 de ani de ia răsturharea 
dictaturii fasciste in România — ceea 

chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în numele celor prezenți, al locui
torilor orașului Valencia, primarul 
urează președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un cor
dial și prietenesc bun sosit, expri- 
mîndu-și, totodată, deosebita plăcere 
de a avea prilejul să-1 cunoască 
personal pe conducătorul poporului 
român și șă-1 aibă chiar ca oaspete 
mult stimat.

A luat apoi cuvîntul președintele
Nicolae Ceaușescu.

La rugămintea gazdelor, președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat în „Car
tea de onoare" a Primăriei din Va
lencia.

înalții oaspeți români sînt invitați 
să viziteze principalele săli ale Pala
tului Primăriei. între acestea se dis
tinge sala arhivelor, adăpostind cărți 
rare, ■ piese de o inestimabilă valoare 
— intre care vechiul steag al Valen

ce istoricește reprezintă o perioadă 
destul de scurtă. Totuși, in acești ani 
industria românească s-a dezvoltat 
intr-un ritm rapid. Anul acesta 
România produce de 42 de ori mai 
mult decîl înainte de eliberare. S-au 
dezvoltat, totodată, cultura, învăță- 
mintul, știința, s-a ridicat necontenit 
nivelul de trai al poporului. în actua
lul cincinal, 1976—1980, veniturile 
reale ale oamenilor muncii din 
România vor crește cu 32 la sută, in 
condițiile în care — după cum știți 
— în alte țări inflația cunoaște pro
porții foarte mari. în felul acesta, noi 
realizăm in viață principiile socialis
mului științific, transformind o țară 
care acum 35 de ani era înapoiată 
din punct de vedere economic intr-o 
țară industrial-agrară in plină dez
voltare, în care poporul este pe de
plin stăpin pe destinele sale. Tot ce 
se înfăptuiește astăzi in tara noas
tră se realizează cu întregul popor și 
pentru popor.

Edificăm o democrație nouă, ba
zată pe autoconducerea muncitoreas
că, pe participarea clasei muncitoare, 
a oamenilor muncii la conducerea 
tuturor domeniilor vieții eeonomicn- 
sociale. Considerăm că această parti
cipare a tuturor categoriilor sociale 
Ia conducerea societății este o formă 
superioară de manifestare a demo
crației, de participare directă a po
porului la conducerea tuturor dome
niilor de activitate, Ia făurirea pro
priului destin. Noi prețuim mult dez
voltarea democrației și participarea 
poporului la conducere. Știm că nu
mai pe această cale se poate realiza 
cu adevărat o democrație largă, se 
pot asigura poporului drepturile sale 
fundamentale in toate domeniile.

Acordăm, desigur, multă atenție 
colaborării internaționale. în acest 
cadru, punem un preț deosebit pe 
relațiile dintre România și Spania. 
Ne preocupăm foarte intens de în
făptuirea securității și colaborării în 
Europa, de promovarea unei politiei 
de destindere și pace. Consi
derăm că trebuie făcut totul pen
tru ca războaiele să fie înlăturate

Oaspeții români sînt invitați apoi 
în Palatul Primăriei. Fanfara comu
nală intonează Imnul de Stat al 
României.

în salonul oglinzilor, de la pri
mul etaj, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentați consi
lierii municipali, între care tovară
șul Pedro Jamora, din partea 
Partidului Comunist din Spania, 
viceprimar al Valenciei.

ciei. datind din secolul XV. din pe
rioada războaielor pentru reîntregirea 
Spaniei.

La plecare, înalții oaspeți români 
își iau un călduros rămas bun de la 
gazdele municipale. Numeroși cetățeni 
aflați in Piața Primăriei salută pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, exprimîn- 
du-și bucuria și satisfacția de a-i avea 
ca oaspeți de onoare în orașul lor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu răspund aces
tor manifestații de simpatie.

cu desăvîrșire din viața omenirii, 
pentru a se realiza dezarmarea, o pace 
trainică pe continentul nostru și în 
întreaga lume. De altfel, nu facem de- 
cit să acționăm in spiritul principiilor 
socialismului științific, care întot
deauna și-a propus să asigure o 
lume mai bună și mai dreaptă, o 
lume în care fiecare națiune și fie
care cetățean să fie pe deplin liber 
— o lume a păcii și a colaborării 
egale intre popoare.

Animați de acest spirit am venit noi 
în Spania — și trebuie să vă mărtu
risesc că, in discuțiile de pînă acum, 
am ajuns Ia înțelegeri bune. Avem 
ferma convingere că vom reuși să 
dezvoltăm puternic colaborarea în 
toate domeniile. Sînt convins că. în 
cadrul acestei colaborări dintre țările 
și popoarele noastre, Valencia va ocu
pa un loc important.

Aș dori să exprim speranța că rela
țiile dintre orașul dumneavoastră și 
orașele din România si. în general, 
dintre populația din Valencia și po
porul român se vor dezvolta, de ase
menea, foarte larg. Mi-ar face o deo
sebită plăcere dacă o delegație a ora
șului dumneavoastră — desigur, con
dusă de primarul orașului, împreună 
cu alți consilieri — ar vizita intr-un 
viitor apropiat România. Veți avea 
prilejul de a cunoaște nemijlocit 
munca și eforturile unui popor care 
este pe deplin liber și care este pu
ternic animat de dorința de a trăi in 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Vă rog să transmiteți tuturor locui
torilor orașului Valencia și pro
vinciei Valencia^ în general, salutul 
meu, al soției mele, salutul poporului 
român, împreună cu cele mai bune 
urări de succes în dezvoltarea econo
mico-socială, de bunăstare și fericire.

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
consilierilor orașului Valencia, succes 
in conducerea acestui minunat oraș, 
în asigurarea înfloririi sale continue, 
a bunăstării și fericirii tuturor locui
torilor. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

La fabrica de textile „Lois" ><

Dejun oferit io onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat la un dejun oferit în 
onoarea lor de primarul orașului Va
lencia, Fernando Martinez Castellano, 
și soția acestuia, Encarno Sanchez de 
Martinez.

La dejun au participat Gheorghe 
Oprea. Nicu Ceaușescu, alte persoane 
oficiale române. De asemenea, au 
participat membri ai consiliului ora
șului, alți reprezentanți ai vieții 
publice, economice și culturale din 
Valencia.

înaintea începerii dejunului — care 
a avut loc in saloanele hotelului 
Monte Picayo, situat într-o pitorească 
regiune din preajma orașului Valen
cia — un ansamblu folcloric a pre
zentat înalților oaspeți o suită de 
dansuri populare specifice acestor 
locuri.

în cadrul dejunului, primarul ora
șului Valencia și președintele Repu
blicii Socialiste România au rostit 
scurte toasturi.

în toastul său. primarul Valenciei 

a spus, printre altele : „Ați petrecut 
cîteva ore în Valencia și v-ați putut 
da seama că noi sîntem un popor 
muncitor, vesel și, îndeosebi, iubitor 
de libertate. Noi știm că poporul 
român se aseamănă in multe privințe 
cu al nostru. Pentru aceasta, prin 
intermediul dumneavoastră, domnule 
președinte, dorim să transmitem salu
tul nostru cel mai sincer întregului 
popor român."

Primarul Valenciei a toastat pentru 
pace și pentru progresul popoarelor 
român și spaniol, pentru o colabo
rare tot mai strînsă intre Spania și 
România.

Răspunzînd, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Aș dori să exprim, încă o dată, 
mulțumirile noastre pentru primirea 
ospitalieră de care ne-am bucurat in 
Valencia. Avem impresii deosebit de 
plăcute despre ceea ce am văzut in 
aceste trei zile de cînd ne aflăm in 
Spania. De asemenea, avem impresii 
deosebit de bune despre ceea ce am 
văzut în Valencia.

Doresc să exprim și cu acest prilej 
dorința noastră de a dezvolta relațiile 
de prietenie șl colaborare cu poporul 
spaniol și, în acest cadru, și cu Va
lencia. Urez poporului spaniol prie
ten și populației din Valencia succese 
tot mai mari pe calea dezvoltării de
mocratice, a ridicării bunăstării sale 
materiale, a dezvoltării culturii și ști
inței, a întăririi independenței și 
suveranității.

Pentru prietenie trainică între 
România și Spania !

Pentru prietenie între toate popoa
rele și pentru pace !“

Toastul și urările președintelui 
Nicolae Ceaușescu au fost subliniate 
cu vii aplauze de toți cei prezenți.

Dejunul s-a desfășurat intr-o am
bianță de caldă prietenie, sub semnul 
dorinței comune de a întări și dez
volta colaborarea și conlucrarea 
româno-spaniolă.

După dejun, oaspeții români au 
părăsit Valencia, revenind la Aran
juez.

Primire călduroasa la Combinatul siderurgic „Altos Hornos del Mediteraneo" din Sagunto
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Destinșilor oaspeți le sint oferite buchete do flori

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
Eladio Garcia Castro, secretar general al Partidului Muncii

din Spania (P.M.S.), și Nazario Aguado, membru al conducerii P.M.S.

La fabrica de
De la primărie, coloana oficială s-a 

îndreotat spre fabrica de textile 
„Lois", situată în zona de sud a 
Valenciei. La sosire, înalții oaspeți 
români sînt salutați cu deosebită 
căldură de Joaquin Saez Merino, pre
ședintele consiliului de administrație 
al întreprinderii, de alți membri ai 
consiliului.

După o scurtă prezentare a fabricii 
— specializată in producția de țesături 
pentru confecții — președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint invitați să viziteze 
secțiile țesătorie, preparare a urzelii, 
țesături reiate, vaporizare și finisaj 
general.

Pe parcursul vizitei, gazdele pre
zintă oaspeților procesul de producție, 
în cea mai mare parte automatizat. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se interesează 
de procedeele tehnologice folosite în

Salutul entuziast al tineretului 
Universității muncitorești 

din Valencia
După vizitarea întreprinderii „Lois", 

coloana oficială de mașini se îndreap
tă spre o platformă din vecinătatea 
Universității muncitorești, unde se 
află elicopterele prezidențiale. A- 
flînd de prezența înalților oaspeți 
români, mii de tineri care studiază 
Ia acest important centru de învă- 
tămint din Valencia au sosit pe sta
dionul unde se aflau elicopterele, 
pentru a-i saluta la plecare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint intîm- 
pinați cu calde cuvinte de salut de 
conducătorii Universității muncito
rești, care le urează o vizită plăcută

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
Împreună cu tovarășa elena ceausescu 
au primit pe generalul In rezervă Manuel Diez Alegria, președintele 

Institutului pentru relații internaționale din Madrid

în seara aceleiași zile, președin
tele Nicolae Ceaușescu, î npreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a prinit, 
la Palatul Aranjuez, pe generalul in 
rezervă Manuel Diez Alegria, pre
ședintele Institutului pentru relații 
internaționale din Madrid, și pe soția 
acestuia.

în cadrul intîlnirii a fost sublinia
tă importanța acestei prime vizite

textile ,‘,Lois“
producerea de țesături groase și în 
prepararea urzelii.

în încheierea vizitei, înalților 
oaspeți li se prezintă, într-o sală spe
cial amenajată, cîteva dintre produ
sele finite realizate in fabrică. Invi
tați să semneze in „Cartea de onoare" 
a întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu scriu : „Ne-a făcut o deo
sebită plăcere să vizităm întreprin
derea „Lois". Apreciem buna orga
nizare și nivelul înalt al producției. 
Felicităm călduros colectivul între
prinderii și-i urăm noi succese în ac
tivitatea sa. Ne exprimăm convin
gerea că între întreprinderea „Lois“ 
și întreprinderi similare din Româ
nia se va dezvolta o bună colaborare".

La plecare, gazdele au mulțumit 
călduros înalților oaspeți rpmâni pen
tru vizita făcută.

și plină de rezultate în Spania. în 
amintirea acestui scurt popas, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint invitați să sem
neze în „Cartea de aur" a Univer
sității muncitorești. Șeful statului ro
mân și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu puternice și entuziaste a- 
clamații de tineretul universității. 
Au loc o emoționantă manifestație 
de stimă și prețuire, o puternică re
vărsare de entuziasm tineresc. Mii
le de tineri care studiază la acest 
centru — muncitorii și tehnicienii de 
miine ai Spaniei — ii înconjoară cu 
deosebită dragoste și respect pe 

pe care un șef de stat socialist o 
face în Spania și a fost exprimată 
convingerea că aceasta va marca un 
nou moment important in dezvol
tarea ascendentă a relațiilor româ- 
no-spaniole. A fost relevată, în a- 
cest context, contribuția pe care In
stitutul pentru relații internaționa
le din Madrid o poate aduce la mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 

oaspeți, ovaționează îndelung. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund cu căldură 
acestei spontane și sincere manifes
tări, string mîinile a zeci și zeci de 
tineri, se fotografiază în mijlocul lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu urea
ză entuziaștilor tineri mult succes 
la învățătură, realizări cit mai mari 
in pregătirea lor profesională, în în
sușirea cuceririlor științei și tehnicii 
moderne, spre a putea fi cît mai 
folositori țării, dezvoltării Spaniei pe 
calea progresului economic și social, 
a independenței și păcii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat, 
totodată, un cald mesaj de prietenie 
din partea tineretului din România.

Miile de tineri îi conduc pe oaspeți 
pînă la scara elicopterului, acla- 
mîndu-i puternic și urîndu-le un 
călduros drum bun în continuarea vi
zitei pe meleagurile Valenciei.

în continuare, inalții oaspeți ro
mâni se îndreaptă, la bordul elicop
terelor, spre un alt mare obiectiv in

întilnire cu siderurgiștii 
marelui combinat „Altos Hornos 

del Mediteraneo" din Sagunto
După survolarea zonelor din veci

nătatea Valenciei, elicopterul prezi
dențial a aterizat pe platforma din 
fața combinatului siderurgic „Altos 
Hornos del Mediteraneo", din Sa
gunto, la 25 km nord de Valencia.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășii Gheorghe Oprea, 
Nicu Ceaușescu, de alte persoane o- 
ficiale române și spaniole, sînt în- 
tîmpinați cu căldură de ing. Ricardo 
Diez Serrano, președintele consiliu
lui de administrație al combinatului 
siderurgic, de primarul orașului Sa
gunto, Manuel Carvo, de membri ai 

popoarele român și spaniol, la dez
voltarea multilaterală a conlucrării 
lor, atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena internațională, in interesul po
poarelor, al cauzei destinderii, secu
rității și păcii în Europa și în în
treaga lume.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și priete
nie. . 

dustrial al Valenciei — modernul 
combinat siderurgic din Sagunto. 
Este survolată una din zonele cele 
mai populate cin Spania, in care se 
află amplasată, alături de puternice 
unități industriale și agricole, una 
dintre cele mai renumite zone turis
tice. De la înălțimea la care se află 
elicopterul prezidențial se zăresc în
tinse cîmpuri irigate pentru culturile 
de orez, precum și masive livezi de 
portocali. Valencia este, de altfel, 
una din zonele cele mai bine irigate 
din Spania, datorită apelor Turiei, 
Jucarului și afluenților acestora, bine 
gospodărite și păstrate în lacuri de 
acumulare. Regiunea produce aproa
pe o treime din producția națională 
de orez, însemnate cantități de le
gume, dar ceea ce definește această 
zonă este bogăția fructelor, respectiv 
a citricelor.

Este survolată, de asemenea, una 
din renumitele zone turistice ale 
Valenciei — Costa Blanca („Coasta 
albă").

consiliului de administrație, , între 
care și reprezentanți ai muncitori
lor.

Două fetițe, îmbrăcate în costume 
populare valenciene, oferă buchete de 
flori președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Unitate de frunte a siderurgiei spa
niole, combinatul „Altos Hornos del 
Mediteraneo" se întinde pe o supra
față de 200 de hectare și produce 
pe an 700 000 tone de tablă-bandă 
laminată la rece.

Președintele consiliului de admi
nistrație prezintă — în fața unei 
schițe — principalele date privind 
activitatea întreprinderii în etapa ac
tuală și\in perspectivă. între altele, 
se arată Jcă, in următorii ani, combi
natul va lua un puternic avint, prin 
construirea altor furnale de mare ca
pacitate — producția urmind să atin
gă circa 6 milioane de tone anual.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați să viziteze halele de laminare la 
rece, precum și secțiile de tratare a 
bobinelor laminate. Gazdele au pre
zentat înalților oaspeți cele mai noi 
produse ale sectorului de laminate, 
invitîndu-i să asiste la bobinarea, c i 
viteze accelerate, a benzii de tablă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de prlncioalele caracteris
tici tehnice ale echipamentelor fie
cărei secții vizitate, de alte aspecte 
ale activității acestui important sec
tor al combinatului. Președintele 
consiliului de administrație, inginerii 
și tehnicienii răspund la întrebările 
pe care le pune șeful statului român.

După vizitarea secțiilor, înal'ii 
oaspeți români sint invitați in salo
nul de recepție din pavilionul ad
ministrativ. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt rugați să semneze în 
„Cartea de onoare" a întreprinderii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
discută cu gazdele despre posibilită
țile de cooperare cu întreprinderi 
românești de profil și, în cadrul bu
nelor relații de cooperare care se 
dezvoltă intre România și Spania, 
invită o delegație a combinatului 
„Altos Hornos del Mediteraneo" să 
viziteze România.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu scriu în „Cartea de 
onoare" a întreprinderii : „Ne-a 
produs o deosebită plăcere să vizi
tăm acest important centru siderur
gic al Spaniei. Felicităm colectivul 
întreprinderii pentru realizările sale 
și îi urăm noi succese in activitatea 
viitoare".

La ieșirea din pavilionul adminiș-- 
trativ, o delegație de muncitori ai 
complexului siderurgic vine să-i sa
lute pe oaspeți în numele tuturor 
muncitorilor din întreprindere. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu le strînge cu 
căldură mîinile și le adresează, la rîn- 
dul său, un cordial salut prietenesc 
din partea muncitorilor din România. 
Arătînd că, în cadrul înțelegerilor 
privind dezvoltarea unei tot mai 
strinse colaborări si cooperări între 
România și Spania, o delegație a 
acestui complex siderurgic a fost n- 
vitată să viziteze țara noastră, tova
rășul Nicolae Ceausescu a spus : 
„Sper că veți veni și dumneavoastră 
in România, să cunoașteți viața și ac
tivitatea muncitorilor siderurgiști 
români".

într-o atmosferă plină de cordiali
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la conducătorii complexu
lui, de la primarul orașului Sagunto 
și de la soția acestuia, sînt salutați 
cu căldură de gazde, de muncitorii si 
specialiștii acestui important centru 
siderurgic.

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Eladio Garcia Castro, secre
tar general al Partidului Muncii din 
Spania (P.M.S.), și Nazario Aguado, 
membru al conducerii P.M.S.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al

Javier Gonzales Estefani Aquilera, președintele Confederației spaniole 
a întreprinderilor mici și mijlocii — Cepyme

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
primit, miercuri după-amiază, la Pa
latul din Aranjuez — reședința ce i-a 
fost rezervată pe timpul vizitei in 
Spania — pe Javier Gonzales Este
fani Aquilera, președintele Confede
rației spaniole a întreprinderilor mici 
și mijlocii, organizație care deține o 
pondere deosebit de însemnată in 
economia Spaniei.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

Delegația Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la Palatul Aranjuez, delega
ția Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.), formată din Jose 
Frederico Corvajal, președintele Co
misiei provizorii de conducere a 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.), și din Felipe 
Gonzalez, președintele Grupului 
parlamentar al P.S.M.S.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

în timpul întrevederii a fost expri
mată convingerea că vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu în Spania are 
o mare importanță pentru strîngerea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, că această vi
zită — prima pe care o efectuează 
la Madrid un șef de stat dintr-o țară 
socialistă — constituie o deschidere 
în politica externă a Spaniei, ceea cex

Cu prilejul convorbirii care a avut 
loc a fost exprimată convingerea că, 
în cadrul bunelor relații ce se dez
voltă în general între România și 
Spania și in spiritul convorbirilor 
purtate în cursul actualei vizite de 
președintele României cu șeful sta
tului spaniol, cu primul ministru al 
guvernului și alți reprezentanți ai 
vieții politice și economice din Spa
nia, relațiile economice româno-spa- 
niole pot cunoaște o și mai puternică 
dezvoltare, la aceasta puțind aduce o

în cadrul întrevederii, oaspeții l-au 
salutat cu căldură pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
exprimindu-și satisfacția față de vi
zita de o deosebită importanță pe 
care o efectuează în Spania pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, față de 
bunele relații existente între P.S.M.Ș. 
și P.C.R., precum și dorința de a ac
ționa pentru dezvoltarea pe multiple 
planuri a raporturilor româno-spa- 
niole. Ei au mulțumit pentru pre
zența unei delegații a P.C.R. la re
centul congres al P.S.M.S. și au 
subliniat preocuparea lor constantă 
pentru unitatea rîndurilor P.S.M.S., 
pentru ca acesta să joace în conti
nuare un rol important în viața țării. 

corespunde dorinței și aspirațiilor 
poporului spaniol de pace, colaborare 
și înțelegere intre națiuni.

A fost exprimată, de asemenea, do
rința ca relațiile dintre P.C.R. și 
P.M.S. să se dezvolte in continuare 
în interesul popoarelor român și spa
niol, al cauzei păcii, destinderii și 
securității în Europa și în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

contribuție importantă și Confedera
ția spaniolă a întreprinderilor mici 
și mijlocii. în acest context a fost 
exprimată dorința comună ca. în 
cadrul relațiilor generale româno- 
spaniole, să se stabilească contacte 
mai strinse în vederea dezvoltării 
unei colaborări tot mai largi între 
Cepyme și organizații economice din 
România, apreciindu-se că aceasta 
corespunde pe deplin intereselor de 
progres, de dezvoltare economico-so- 
cială a celor două țări și popoare.

Abordindu-se unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, au fost 
relevate importanța pe care cele două 
partide o acordă reuniunii de la -Ma
drid din 1980, hotărîrea lor de a ac
ționa ca aceasta să se încheie cu suc
ces. A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor forțelor democratice, munci
torești, progresiste pentru destinde
re, pace, colaborare și securitate, 
ceea ce corespunde intereselor po
poarelor din Europa și din întreaga 
lume, cauzei progresului general.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă prietenească, de caldă cor
dialitate.
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Pe șantierul Combinatului de fire poliesterice din Vaslui

Se recuperează restantele, se acționează 
hotărit pentru respectarea termenelor

Pe platforma industrială a orașului Vaslui se află în construcție Combinatul de fire poliesterice, consi
derat cel mai important obiectiv de investiții al județului in actualul cincinal. Cel puțin două sînt argu
mentele care conferă noii investiții această însemnătate de prim ordin. în primul rînd, volumul lucrărilor 
prevăzute, care numai la nivelul acestui an este de peste 20 la sută din valoarea planului de investiții pe 
ansamblul județului ; în al doilea rînd, ponderea deosebită — circa 10 la sută — cu care noul obiectiv va 
participa în cadrul industriei județului Ia depășirea producției de 10 miliarde lei în cincinalul actual.

Odată cu intrarea în producție a combinatului, in mod eșalonat pînă la sfirșitul anului, o nouă ramură in
dustrială — chimia — și o nouă profesiune — de operator chimist — își vor face apariția pe aceste melea
guri, determinînd mutații pozitive, pe plan social, în rîndul oamenilor muncii din orașul și județul Vaslui.

Festivalul național

Iași să pună la dispoziția montorilor 
toate fronturile prevăzute în grafice. 
Menționăm că termenul de predare 
a lor a expirat la 10 mai.

4) Centrala de climă : lucrarea 
este întîrziată cu cel puțin 10 zile 
față de grafice, constituind, alături 
de „filare", capacitatea care impune 
cel mai stăruitor efort din partea 
constructorilor și montorilor.

Există suficiente temeiuri că efor
turile constructorilor vor fi încu
nunate de succes. Unul dintre ele 
il constituie preocuparea stăruitoare 
pentru scurtarea duratelor lucrări
lor, prin aplicarea unor soluții con
structive și tehnologii de execuție 
moderne, caracterizate prin rapi

nici o clipă din 
actuală, utilaje 
33 milioane lei

Nu trebuie pierdut 
vedere că, la ora 
în valoare de peste 
se află in stoc. Situație care impune 
măsuri rapide pentru accelerarea rit
mului la montaj.

Principala condiție pentru punerea 
în funcțiune la termen a combinatu
lui de fire poliesterice o constituie 
accelerarea prin toate mijloacele a 
ritmului de execuție, încadrarea ri
guroasă a lucrărilor în termenele din 
graficele stabilite.

Cum trebuie acționat concret ?
O CONSTRUCTORUL — Trustul 

de construcții industriale din Iași — 
are datoria ca, printr-un contact ne
mijlocit cu întreprinderea de mate

riale de construc
ții din Roman și 
întreprinderea de 
prefabricate din 
beton celular au- 
toclavizat Con
stanța, să asigure 
de elemente de

Datorită timpului relativ scurt ră
mas pînă la scadență, este absolut 
necesar ca lucrările de construcții și 
montaj tehnologic să fie terminate 
pină la 25 iulie, astfel incit pro
bele tehnologice să înceapă cel mai 
tirziu in ziua de 1 august. O condiție 
cu atît mai importantă cu cit un timp 
destul de indelungat evoluția lucrări
lor nu s-a situat la înălțimea acestor 
exigențe. Din diferite cauze — 
insuficienta pregătire a investiției, 
predarea cu întîrziere a unor proiec
te de bază, dar și slaba activitate a 
constructorilor — anul trecut a fost 
încheiat cu numeroase rămîneri în 
urmă, care, în loc să scadă, s-au am
plificat în primul trimestru al acestui 
an. A fost necesa
ră intervenția ho- 
tărîtă a Comitetu
lui județean Vas
lui al P.C.R. și a 
Ministerului Con
strucțiilor Indus
triale, care, pentru redresarea ritmu
lui de lucru și respectarea terme
nelor de punere în funcțiune, au 
stabilit un cuprinzător program de 
măsuri tehnico-organizatorice și po
litico-educative. Revirimentul n-a 
intirziat. In luna aprilie a fost rea
lizat un volum de lucrări cu 50 la 
sută mai mare decit in martie.

Un început promițător, care trebuie 
însă consolidat prin creșterea susți
nută a ritmului de execuție.

MASURILE : în principal, a fost 
elaborat un grafic de desfășuru-e a 
lucrărilor menit să asigure punerea 
in funcțiune la termen a combinatu
lui. Caracteristica lui principală con
stă in strînsa succesiune dintre acti
vitatea constructorilor, montorilor și 
izolatorilor, precum și în stabilirea 
unor răspunderi și termene precise 
de începere și finalizare a fiecărei lu
crări. Astfel :

— numărul muncitorilor a fost 
triplat ;

— toate utilajele de execuție soli
citate — macarale, buldoexcavatoare, 
autopompe de beton, încărcătoare, 
trailere, autobasculante, autotrans- 
portoare de beton ș.a. — au fost puse 
la dispoziția constructorilor ;

— problemele de proiectare au fost 
soluționate aproape in totalitate.

— De asemenea, a fost introdus un 
control zilnic și riguros al rezultate
lor obținute, ne-a spus tovarășul Va- 
sile Pruteanu, organizator de partid 
pe această platformă din partea co
mitetului județean. Orice eventual 
neajuns este astfel semnalat, analizat 
și, bineînțeles. înlăturat cu prompti
tudine prin efortul comun al tuturor 
factorilor responsabili.

RITMUL DE LUCRU ă înregistrat, 
în scurt timp, un adevărat salt, aflîn- 
du-se in continuare în creștere.

— Sprijinul și îndrumarea primite 
în permanență ne-au permis să rea
lizăm o considerabilă îmbunătățire a 
organizării lucrărilor și creșterea gra
dului lor de mecanizare, ne-a pre
cizat maistrul Constantin Vițeleanu, 
șef de lot in cadrul Trustului de 
construcții industriale din Iași. în a- 
celași timp, colaborarea cu montorul 
și beneficiarul s-a îmbunătățit sub
stanțial, permițîndu-ne adoptarea unor 
soluții constructive care au dus la 
scurtarea duratelor de execuție.

STADIUL ACTUAL AL LUCRĂ
RILOR oferă o concludentă imagine 
a eforturilor stăruitoare depuse in 
ultimele două luni și, totodată, prin 
volumul de construcții și montaje 
rămas de executat scoate pregnant 
în evidență cerința pusă în fața co
lectivului de oameni ai muncii de pe 
acest mare șantier : accelerarea prin 
toate mijloacele a ritmului de lucru.

1) Hala de filare — principala ca
pacitate a combinatului :

— parterul este practic terminat, 
iar în prezent se lucrează intens la 
cotele + 5,00 m și + 8,00 m.

— se cere o concentrare deosebită 
de eforturi pentru realizarea celor
lalte niveluri și deschiderea rapidă a 
fronturilor așteptate de montori.

2) Hala de fire texturate se află 
într-un stadiu mulțumitor, în primul 
rînd datorită bunei activități desfă
șurate, in ultimul timp, de Trustul 
de izolații pentru lucrări industriale 
din București.

3) Hala de fire textile nu ridică 
probleme speciale, cu condiția ca 
Trustul de construcții industriale din

ditate și economisirea unor însem
nate cantități de materiale. Cea 
mai spectaculoasă dintre perfor
manțele tehnice obținute de con
structori este schimbarea soluției 
pentru centrala de climă. în esen
ță, la acest obiectiv, zidăria de 
cărămidă a fost înlocuită cu ele
mente din B.C.A., diafragmele din 
beton cu pereți din poliester ar
mat cu sticlă și tablă, renunțin- 
du-se la cele 4—5 straturi protectoa
re de izolație. Diferența dintre noua 
și vechea soluție : durata de execu
ție a lucrării a scăzut de aproape 3 
ori, productivitatea muncii a sporit 
de 16—12 ori, se economisesc canti
tăți importante de ciment și oțel-be- 
ton și, în plus, montorii au posibili
tatea să acționeze simultan cu con
structorii.

Creșterea gradului de prefabricare 
a lucrărilor reprezintă o altă preo
cupare susținută a constructorilor 
și montoriloț. Datorită unei strînse 
conlucrări cu proiectanții, s-a reu
șit ca gradul de prefabricare să a- 
tingă 80 la sută, fapt menit să per
mită scurtarea substanțială a duratei 
lucrărilor.

Diferite utilaje, e adevărat bine 
ambalate și depozitate, așteaptă de 
multă vreme să le vină rîndul la 
montaj. Din păcate, montorii nu au 
create încă fronturile de lucru ne
cesare. La 15 mai trebuiau să-și în
ceapă activitatea la centrala de 
climă, la 10 mai la hala de pre
lucrări fire textile. Dar termenele 
sînt depășite. E drept, cu puține 
zile, dar, acum, în bătălia desfășu
rată pentru recuperarea restanțe
lor, orice zi are o valoare inestima
bilă.

» 
întregul necesar 
acoperiș și, respectiv, de închidere.

Cit privește activitatea propriu-zi- 
să, va trebui să treacă cu hotărîre 
la extinderea lucrului în două schim
buri la un număr cit mai mare de 
lucrări.

e MONTORUL — Trustul de in- 
slalații-montaj din Iași — este bine 
pregătit sub aspectul efectivelor și al 
utilajelor din dotare. Avînd un vo
lum însemnat de mașini și utilaje de 
montat, va trebui să urmărească per
manent modul în care sînt asigurate 
fronturile de lucru și să impulsio
neze pe constructori în vederea pre
dării lor cit mai repede.

e BENEFICIARUL, care și-a ădus 
pînă acum o contribuție notabilă la 
redresarea, e drept parțială, a activi
tății, are obligația să acționeze cu 
aceeași perseverență pe lingă unii 
furnizori de utilaje. Este vorba de :

— întreprinderea „Unirea" din 
CIuj-Napoca, restantă cu 156 tone de 
mașini textile incă de la sfirșitul lu
nii martie.

— întreprinderea „Automatica" din 
București și întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice din Ale
xandria, care nu au contractat o se
rie de tablouri de automatizare.

• PROIECTANTUL — Institutul 
de inginerie tehnologică și proiecta
re pentru industria chimică din 
București — pentru asigurarea unei 
permanente asistențe tehnice pe 
șantier, alcătuită din minimum doi 
proiectanți.

Anchetă realizată de 
Cristian ANTONESCU 
Crăciun LALUCI

La hala de filare, unde sint concentrați în aceste zile peste 180 de mun
citori, se iucrează susținut la finalizarea structurii de rezistență 

Foto : Vasile Botoșanu

Tipuri noi de carburatoare - 
consumuri de benzină reduse

După o stăruitoare 
și fructuoasă muncă 
de cercetări și încer
cări, un grup de spe
cialiști format din in
ginerii Gheorghe Li- 
vezeanu, Rudi Katz, 
Eugen Enache, teh
nicienii Helmuth Bau
mann, Helmuth Porr 
ș.a., de la unita
tea de specialitate 
din Brașov — între
prinderea nr. 2 de car
buratoare și filtre — a 
reușit să realizeze un 
nou tip de carburator 
— 32-I.R.M.A. pentru 
autoturisme „Dacia 
131)3", al cărui con
sum de benzină este 
mai redus cu 0,7—0,9 
litri la suta de kilo
metri decit al carbu
ratorului 32-I.R.M., cu 
care au fost echipate

pînă de curînd auto
turismele produse la 
Pitești. Un calcul a- 
ratâ că numai la 
100 000 autoturisme e- 
chipatecu noul carbu
rator, luîndu-se‘ un 
parcurs mediu de 
10 000 kilometri pe an 
de fiecare — se vor 
consuma cu 7—8 mi
lioane litri mai pu
țină benzină anual. în 
ultima perioadă toate 
autoturismele „Dacia 
1 300“ care ies din fa
bricație au fost echi
pate cu noul carbura
tor. z

Rezultate spectacu
loase a obținut colec
tivul întreprinderii
brașovene și în reali
zarea carburatorului 
36/42 DCD destinat 
echipării autoturisme

lor de teren ARO. E- 
conomia realizată față 
de vechiul tip este de 
0.9 litri la suta de ki
lometri și la o viteză 
de 80 kilometri pe oră 
și de 1,5 litri la suta 
de kilometri și la o 
viteză de 60 kilometri 
pe oră.

Cercetătorii și spe
cialiștii întreprinderii 
continuă cu și mai 
mare intensitate cer
cetările și experimen
tările în vederea per
fecționării în conti
nuare a carburatoare
lor pentru autoturisme, 
în scopul reducerii și 
mai substanțiale a 
consumului de ben
zină.

Nicolae MOCANU

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17.05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă rusă
17,45 Pentru timpul dv. liber, vă reco- 

. martdăm...
18.00 Renortaj pe glob. De la Buenos 

Aires în Tara de Foc
18,15 Iordania — Trepte ale istoriei — 

(reportaj)

18,35 Film serial pentru copii. „Poves
tiri din pădurea verde". (Episodul 
11).

19,00 Telejurnal
19.30 Ora tineretului
20,20 Telerecital Toma Dimitriu
21.30 Muzică ușoară din R.S.F. Iugosla

via
21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.30 Mult e dulce...
20,00 Transmisiunea directă a concertu

lui Orchestrei simfonice a Radio- 
televizlunil

„CINTAREA ROMÂNIEI"

Țelul brigăzii: 
eficiența socială 

însemnări de la 
masa juriului

Mișcarea artistică de masă 
are un anume dinamism interior 
care se exprimă nu numai in 
apariția talentelor noi, ci și a 
unor modalități artistice noi. 
Neîndoios că brigada artistică e 
una din ele ; fără precedente în 
arta cultă, cu o istorie relativ 
recentă, ea își forjează, incet, 
un model care caută să evite 
poncifele teatrului de estradă, ca 
și tentațiile programului de mu
zică ușoară cu interstiții epigra- 
matice, prea măruntele concre
tizări, ca și generalitățile ver- 
bioase, critica morocănoasă, ca 
și ghidușiile facile ori odele ro- 
zacee. Instrumentul ei principal 
e satira voioasă ; telul declarat 
— eficiența socială ; modul de 
acțiune — spectacolul vorbit, 
cintat, dansat, de durată redusă, 
cu aparat scenic strict și într-un 
spațiu elementar, avînd deci o 
mobilitate maximă.

Sigur, multe formații își gă
sesc mai anevoie făgașul. Dai 
din ce in ce mai frecvent intil- 
nim exemplarități și ne-a făcut 
mare plăcere cind le-am aflat 
in sate, unde brigada vizează, 
practic, întreaga colectivitate a 
așezării și dispune intr-o mai 
mică măsură, sau deloc, de în
drumători calificați, conceperea 
programului, ca și organizarea 
spectacolului fiind de obicei o- 
peră comună.

O atare brigadă, din satul 
Ștorobăneasa, județul Teleor
man, alcătuită numai din femei 
tinere, a obținut aplauze și nota 
maximă din partea juriului. Pu
blicul i-a făcut o adevărată ma
nifestație de simpatie. Progra
mul e grefat ingenios pe un obi
cei vechi, „Drăgaicele", dans 
iute, probabil de origine rituali
că, executat de fete imbricate 
bărbătește, in noaptea de Sinzie- 
ne, figurină jocul neastimpărut 
al ielelor. E o trecere in revistă 
înțepătoare, hazlie, a întimplă- 
rilor din viața satului, a relații
lor umane și sociale din coope
rativa agricolă, a atitudinilor 
față de muncă. Ne-a surprins 
nu numai ascuțimea satirică și 
finețea unor observații, ci și mo
dul elegant de evoluție scenică, 
sinteza realizată intre strălu
cirea costumelor, vioiciunea miș
cării, omogenitatea grupului, 
rostire, tint, dans, fluența des
fășurării, precizia execuției.

Au fost și alte brigăzi bune, 
de pildă aceea a Spitalului din 
Oltenița. Au fost și echipe mai 
slabe, pornite să imite revistele 
de mare montare și spunind 
foarte puțin, uitindu-și meniyea.

Am ascultat și remarcabile 
formații orchestrale, grupuri vo- 
cal-instrumentale, originali cîn- 
tăreți de muzică folk și soliști 
(cam mulți și nu prea intere- 
sanți) de muzică ușoară. Un 
grup de șase tinere și un chita
rist, constituind formația „Me- 
lorom" din Urziceni-Ilfov, a vă
dit cantabilitate deosebită și ra
finament al orchestrației, ținută 
scenică relevabilă, opțiune reper
torială fericită. Două surori din 
Caracal au cintat cu sensibilita
te mișcătoare melodii liniștite, 
interiorizate. I-am premiat pe 
ostașii in termen Mircea Vintilă 
și Valy Sterian, bine cunoscuți 
și experimentați interpreți, dar 
e de reținut că, alături de ei, 
s-a impus și un necunoscut, sol
datul Alexandru Bindea.

Orchestre de muzică ușoară 
sint multe, dotate cu instrumen
te variate, strălucitoare și cu cea 
mai perfecționată tehnică de am
plificare. Partiturile alese nu a- 
rată însă totdeauna spirit selec
tiv și suficientă informație mu
zicală.

In sfârșit, am admirat, ca și 
alți colegi de-ai mei, unele co
lective de satiră și umor. Prin
tre ele, în primul rînd, echipa 
Spitalului din Slatina și mai 
ales un nostim și bine reglat 
program al milițienilor din Ale
xandria.

Cele două zile de concurs, atit 
de pline, de la Alexandria nu au 
fost și foarte bogate, dar, prin 
ce-au avut mai bun, au confir
mat valoarea manifestării și a 
gindului ce o călăuzește.

Valentin SILVESTRU

Faptul că semnătura Du
mitru Popescu figurează pe 
două cărți de eseuri, in 
care se manifestă moralis
tul și omul de cultură, 
constatarea, pe de altă 
parte, că poetul a cunoscut 
civilizații de pretutindeni, 
fixindu-și impresiile in 
alte două cărți, se repercu
tează multiplu în recitati
vul dens al acestui al pa
trulea volum de poeme. Să 
anticipăm că această „Rază 
de cobalt" (editura „Emines- 
cu“, 1979) este confesiunea 
sa cea mai elevată estetic, 
una dintre cele mai repre
zentative, ca timbru și ori
zont, în lirica momentului. 
Am putea vorbi de inter- 
textualități, adică de un 
sistem de metafore și date 
configuratoare, care, întil- 
nite in volumele sale mai 
vechi, iși găsesc in „Rază 
de cobalt" expresia rezuma
tivă, esențială deci. De la 
prima carte de poezie s-a 
scurs peste un deceniu ; 
de la Un om in Agora (a 
doua carte) au trecut șapte 
ani, intervale traducind 
experiențe existențiale și 
adinciri, reverii ale cuvin
telor și stări de veghe ori
entate spre lume. Aparent, 
notațiile de cadru din 
„Rază de cobalt" sînt ale 
unui vizual, un observator 
a cărui retină înregistrea
ză, potrivit epocii, febrili
tatea, acumulările de ima
gini, labirinticul ; frapează 
secvențe vertiginoase, re
percutate în oglinzi din ce 
în ce mai apropiate, mări
toare, uneori deformante. 
Problemele omului de a- 
proape devin, inexorabil, 
probleme universale : „Afi
șe, premiere, roluri, / cele
brități, căderi, apariții epi
sodice, stabile... / Hamlet 
— chinuitor travaliu al no
bleță / pe valul unei mlaș
tini / foind de patimi..." 
(După spectacol). Titlul 
unui ciclu, Panoptic, pare 
a sublinia această tehnică 
a punerii în lumină inten
să. prin izolare ingenioasă, 
a formelor elocvente. Nu 
vom greși văzînd in accen
tele tensionate, in crispa
rea din unele poeme, su
gestii sintetice din pictura 
unor Rouault și Max Ernșt 
ori din contorsiunile atît 
de grăitoare ale sculpturi
lor lui Henry Moore. Poe
mele lui’ Dumitru Popescu 
devin, în felul lor, un 
analogon verbal al aces
tora.

Dar nu obiectele invoca
te de poet primează, ci 
aptitudinea lor de a com
pune un cadru în care su
flete torturate, în căutarea 
unei ieșiri, se zbuciumă. 
Altfel spus, poetul e un 
prospector de adincimi, un 
reflexiv, amar și optimist, 
revărsat și interiorizat ; 
comentator al eșecurilor, 
el lasă in urmă suprafețele 
plane pentru a interoga 
nu misterele altor milenii,

ci prezentul. Timpul între
gului volum e cu precăde
re prezentul ; „ora bate in 
adine", de unde sunete și 
tăceri se răsfrîng în istoria 
in mers. Trecutul se inte
grează în prezent, impresie 
acreditată de ciclurile 
Ecorșeuri și Mulaje, am
bele centrate pe imperati
vul cunoașterii de profun
zime. S-a spus că „poezia 
cea mai adevărată e aceea 
în care se află cea mai 
multă închipuire" (Shakes
peare) ; în ce-1 privește, 
autorul „Razei de cobalt", 
sensibil la disonanțele din 
realitatea curentă, ostil la
birinticului, elegiac pole
mic cu nostalgia cîntului 
desăvîrșit, acordă închipui-

funda printre colți fioroși I 
să readun împrăștiatul lu
mii tezaur". Altă dată, el 
adună „cu banițele soare 
în cămări / pentru îndes
tularea cea de noapte" sau, 
invocind candorile copilă
riei, forțează vămile înal
tului „Neștiutor și tan
dru / din nou m-avint pe 
vechiul pod fragil. / tn 
omoplați mi-au mai ră
mas / doi muguri I ce se 
desfac in adierea de eter ; / 
mă înalț către corabia cu 
prova infiptă in valuri — / 
un matelot de aer, / singur 
in mister"...

Despre cobalt, un metal 
alb-roșcat, dur și casant, 
aflăm din dicționare că 
poartă numărul atomic 27

De veghe 
la frumusețea 
vieții

rii rolul unui necesar liant. 
Funcția poetului e înțelea
să ca un instrument de 
conexiuni ; filozofia isto
riei, miturile, dimensiunile 
erei atomice, iată surse de 
parabole, dar mai ales de 
întrebări, de drame de 
conștiință, dat fiind că gro
tescul, coșmarul și celelal
te sfîrșesc în viziuni halu- 
cinant-tragice. Cum o nouă 
poezie e pe cale de a se 
făuri mereu, redimensio- 
nindu-se in funcție de im-, 
perative istorice-sociale" 
multiple, Dumitru Popescu 
se intilnește, de pildă, cu 
Eugen Jebeleanu, cu Geo 
Dumitrescu și alții în as
pirația de a veghea la fru
musețea vieții. Unor medi
tații ca Război, Teroare 
brună, Joc tragic. Stigmat, 
Coșmar mondial, Plins, 
Renunțare, cu semnificații 
triste, li se opun altele, 
constituind un nucleu toni
fiant : Odă bucuriei. Ei 
cintă, împotriva tăcerii. 
Din cîteva poeme (intre 
care Cercul de fier. Străi
nul, Ascunzișuri), un ochi 
atent poate extrage esen
țele unui credo unificator 
al reacțiilor tipice.

Poemul care „leagănă 
urîtul" e acuzat de „ultra- 
giu premeditat și înaltă 
trădare". Fascinat de „eroi 
și flori", de „cifre geniale", 
poetul se vrea scafandru 
și prometeici: „M-aș scu-

și se topește la aproape o 
mie cinci sute de grade 
Celsius. Titlul la care s-a 
oprit poetul vizează un 
izotop radioactiv al cobal
tului — ceea ce, prin ex
tensiune, vrea să indice 
aptitudinea poeziei de a 
străbate dincolo de supra
fețele vizibile. Realitățile 
sînt sondate, interogate 
multiform, raza de cobalt 
devenind un instrument de 
investigație cu bătaie lun
gă. De remarcat sensul as
cuns al titlului de ciclu 
Ecorșeuri, termen (împru
mutat din franceză) su- 
gerind imagini dezgolite, 
fără piele, văzute in nudi
tatea lor. Cîteva exemple, 
într-o procesiune tulbure 
(Neantizare), „marttri, eroi 
și tirani" străbat un ev 
crepuscular ; „vintul smul
ge foi de istorie" prin 
ceață (simbolizare a ira
ționalului) trec „orbi indir- 
jiți / cu carnea neagră, de 
piatră, descărnindu-se în
cet"... Forțe oarbe, de su
prafață ori subterane, ves
tesc primejdii și spaime ; 
tornade, flăcări, otrăvuri, 
guri de iad, catacombe, 
schelete, atîtea secvențe 
apocaliptice, toate traduc 
in fond spectacolul unei 
posibile dezagregări ato
mice. „Planeta geme rar, 
in delir (...) / Teroarea nin
ge cu fulgi mari de 
plumb",.. Poet al situații-

lor-limită, autorul „Razei 
de cobalt" se ridică progra
matic, decis, de la intero- 
fația reflexivă la atitudine, 

n Seism găsim, s-ar zice, 
o ilustrare camusiană, nu
anțată sarcastic, în spriji
nul acțiunii cu orice preț : 
„Ciuma se întinde molipsi
toare, / în zadar orice tar
ga. // Amenințarea împre
soară, / lăcuste lacome ne 
lasă goi, / murmure lașe 
ne îndeamnă / să ne adă
postim după eroi...".

Modul artistic cel mai 
specific e acela al expozi
țiilor adresate rațiunii ; de 
observat straturile de ma
terii compacte, la antipodul 
aerienelor viziuni roman
tice. Culori metalice, bitu
minoase, ziduri opace a- 
nunță priveliști depriman
te, grave. Somnul devine 
„milos", oasele sînt de 
„plumb" iarna — „regnu
rile toate dorm, / frunze, 
bulbi de granit, metal". 
Grotescul e o formă exa
cerbată a degradării noi- 
melor, de unde (ca in 
Ritual) „cuvinte fără cap, 
fără picioare, fără trup", 
rătăcind în beznă. Frigul 
fiind un semn al sfîrșitu- 
lui, lumile vechi pier lingă 
„flăcări reci, boreale" ; 
precum la Blaga. cerbi ră- 
țăciți „pe singuraticul mun
te de fier" privesc murind, 
„in frunți cu steaua albă / 
căzută de pe boltă" ; leoai
ca plinge. căutindu-și „loc 
de mormânt", luna insăși 
e de „gheață...". însă din
coace de scheletele in care 
„S-a cuibărit frigul" — 
pămîntul „renaște" (El 
cintă). Frecvente referințe 
cărturărești, aducind in 
primul-plan figuri simbo
lice (Hefaistos, Prometeu, 
Iov, Don Quijote, Hamlet, 
Puck, Mefisto, Faust) înve
derează plăcerea intelec
tuală de a plasa în noi re
lații, în pregnante pagini 
de meditație despre pre
zent frînturi din vechi mi
tologii. După atitea viziuni 
neliniștitoare, un poem de 
un lirism vibrant, cu re
verberații memorabile, ne 
intreține despre moarte, 
insă fără imagismul teri
fiant, stincos, din alte pa
gini. Niciodată e. hotărit, 
un poem antologic, meri- 
tînd a fi reprodus in intre- 
gime. Erosul e absent ; 
totuși aluziile din Portret 
și Frumoasele zile s-ar cu
veni reluate.

Indiferent de ipostază, 
gravă sau senină, măștile 
poetului exprimă nostalgia 
Frumosului. Fără a mora
liza, din toate rezultă o 
amplă pledoarie pentru 
puritate și uman. Pe scurt, 
un volum plin de substan
ță, de autentică valoare, 
definitoriu pentru poet, ad
mirabil ilustrat <;u desenele 
lui Constantin Piliuță.

Constantin 
CIOPRAGA
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LA ODORHEIU SECUIESC

„Săptămîna teatrală"
La Odorheiu Secu

iesc s-a desfășurat, 
recent, sub semnul 
Festivalului național 
„Cîntarea României", 
cea de-a patra ediție 
a „Săptămînii tea
trale". Programul ac
tualei ediții a cuprins 
spectacolul „Naționa
lului" bucureștean cu 
piesa „Oameni și șoa
reci" de John Stein
beck, și spectacolul cu 
piesa „A venit o 
fată" de Huszăr San
dor, prezentat de co
lectivul Teatrului
popular din Odor
heiu Secuiesc, care a 
cîștigat locul I la faza 
interjudețeană a Fes
tivalului „Cîntarea 
României".

Cea de-a IV-a edi
ție a manifestării 
„Săptămâna teatrală" 
— după cum au sub
liniat tovarășii Finta 
Bela și Szăsz, M. Attila, 
directorul și, respectiv, 
secretarul Teatrului 
popular din Odorheiu 
Secuiesc — a coincis

cu împlinirea a doi ani 
de la înființarea Tea
trului popular din lo
calitate, evenimentul 
constituindu-se Intr-un 
rodnic bilanț de anali
ză și sărbătoare, de 
frumoasă manifestare 
a vieții și muncii în
frățite.

La Teatrul popu
lar — care de anul 
trecut are și o secție 
de tineret — activează 
peste 70 de artiști a- 
matori: muncitori, teh
nicieni și ingineri, 
fruntași in activitatea 
productivă, cadre di
dactice și sanitare, 
funcționari, elevi și 
pensionari, care, pe 
lingă pasiune și dă
ruire, vădesc price-, 
pere și competența 
in arta scenică. Demn 
de relevat este și fap
tul că ei au reușit să 
stabilească legături 
trainice, de strinsă 
colaborare cu nu
meroase teatre profe
sioniste din țară. In 
repertoriul său este 
bine reprezentat tea

trul politic scurt, pie
sele inspirate din via
ța înfrățită a oameni
lor muncii români și 
maghiari, din trecu
tul comun de luptă.

Semnele innoitoare 
ale mișcării teatrale 
din Odorheiu Secuiesc 
sint încurajatoare. Nu
mai in actuala sta
giune au fost prezen
tate 12 piese, au avut 
loc 68 de spectacole 
vizionate de aproape 
25 000 spectatori.

„Săptămîna teatra
lă" a demonstrat cu 
prisosință că punerea 
in valoare a talentului 
artistic, a experienței 
acumulate, diversitatea 
modalităților de spec
tacol, varietatea for
melor de contact cu 
publicul, calitatea re
pertoriului constituie 
și in continuare garan
ția sporirii forței edu
cative a acestui așe
zământ de cultură.

I. D. KISS 
corespondentul 
„Scinteii"

LA BUZĂU
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Cicluri de expoziții 
cu lucrări reprezentative 

din creația plastică
Recent, la Buzău s-a organi

zat o expoziție din pictura și 
grafica lui Brăduț Covaliu. Eve
nimentul a căpătat pe plan local 
semnificații deosebite, întrucit a 
coincis șt cu darea deplină in 
funcțiune a Galeriilor de artă 
buzoiene, lăcaș care cinstește 
tradițiile culturale ale orașului 
și ținutului, contribuind, totoda
tă, la înflorirea și amplificarea 
lor.

In noul lăcaș este prevăzut a 
se organiza un ciclu de expoziții 
din opera unor creatori bine cu
noscuți, prețuiți atit pe plan in
tern, cit și internațional, precum 
și din tablouri ale mai multor 
autori legați prin afinități idea
tice, tematice etc., de pe plan 
local sau național. In felul aces
ta, expozițiile vor contribui nu 
numai la dezvoltarea gustului 
pentru frumos al vizitatorului, 
la înnobilarea sa spirituală, ci 
vor oferi și o imagine reprezen
tativă asupra creației plastice 
românești contemporane. Cu alte 
cuvinte, expozițiile vor căpăta 
un mai pregnant caracter for
mativ, educativ. O inițiativă pc 
care am dori-o îmbrățișată de 
cit mai multe organisme cultu
rale județene. (Paul Dobrescu).

Pregătirile pentru seceriș in Bărăganul ialomițean
© 83 la sută din utilaje sint gata să intre în 
lanuri © „Oameni calmi“ cu aproape jumătate 
din numărul combinelor pe butuci • Ce au de 
gînd furnizorii restanțieri de piese de schimb ?

în vara acestui an, în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din jude
țul Ialomița urmează să se stringă 
recolta de pe 122 000 hectare cu păioa- 
se și să se însămînțeze a doua cul
tură pe o suprafață de 114 000 hecta
re. Nu este o sarcină deloc ușoară 
dacă avem în vedere că recoltatul or
zului și griului nu trebuie să depă
șească 5, respectiv, 10 zile, iar semă
natul culturilor succesive să se efec
tueze concomitent cu recoltarea, cel 
tirziu pină la 6 iulie.

Este cunoscut faptul că strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei este 
hotărîtă, în cea mai mare măsură, de 
buna funcționare a tractoarelor, de 
calitatea reparațiilor la combine, pre
se de balotat și mijloace de transport. 
Iată de ce, acum cind a rămas mai 
puțin de o lună pînă la începerea se
cerișului, interesează în mod deosebit 
stadiul acestor lucrări pregătitoare. 
Din capul locului trebuie spus că, în 
acest an, in unitățile agricole din ju
dețul Ialomița, datorită măsurilor or
ganizatorice și tehnice luate de con
ducerile consiliilor agroindustriale, lu
crările de reparații la combine și pre
se de balotat s-au desfășurat mult 
mai bine decit în alți ani. La această 
dată, peste 80 la sută din utilaje sint 
gata să intre în lan și există condiții 
ca pînă la sfirșitul acestei săptămîni 
să fie puse în stare de funcționare 
toate mașinile pentru care sînt asigu

rate piesele de schimb. Pentru sec
țiile de mecanizare din consiliile 
agroindustriale Tăndărei. Cosimbești, 
Cuza Vodă, Dragalină, Ciulnița și Je- 
gălia nici măcar lipsa unor piese de 
schimb nu a constituit un impedi
ment in calea încheierii reparațiilor la 
mașinile ce vor lucra în campania de 
seceriș. Acțiunile întreprinse aici pen
tru recondiționarea unor piese au 
avut ca rezultat asigurarea cu forțe 
proprii a 25—30 la sută din necesarul 
de piese. Cum acestea au fost și uni
tățile care au început reparațiile la 
combine încă din iarnă, ele sînt și 
cele care au raportat, printre primele 
pe județ, încheierea acestei acțiuni.

Nu s-ar putea spune că procentul 
de 80 la sută de realizare a reparații
lor la combine și prese de balotat ar 
fi nesatisfăcător, tinînd seama că 
pînă la termenul de încheiere a repa
rațiilor mal sînt 4 zile. Dimpotri
vă. Numai că acest procent nu poate 
înlocui nerealizările mari din unele 
secții de mecanizare care mai au 
incă aproape jumătate din combine 
pe butuci. $i nu este vorba de 
cazuri izolate, ci de aproape 400 com
bine și 300 prese de balotat, concen
trate în special în centrele de repara
ții ale stațiunilor de mecanizare din 
Făcăieni, Fetești, Ciochina, Slobozia 
și Ciocănești. în majoritatea cazurilor, 
restanțele se datorează nu atît unor 
cauze obiective, ci mai ales slabei or

ganizări, practicii păgubitoare a unor 
conducători de stațiuni, obișnuiți să 
amine lucrurile de pe o zi pe alta. 
Numai astfel pot fi explicate dife
rențele mari care există intre stați
uni de mecanizare vecine. Situațiile 
diferite intre stațiunea din Borcea, 
care a încheiat reparațiile la com
bine, și cea din Fetești, unde la sfîr- 
șitul săptămînii trecute mai erau ne
reparate 20 de combine, acuză din 
plin lipsa spiritului de organizare a 
conducerii S.M.A. Fetești. Acțiunea 
de întrajutorare inițiată de comanda
mentul județean pentru agricultură 
este de natură să asigure încheierea 
reparațiilor în cîteva zile și in aces
te unități, dar ea implică unele chel
tuieli suplimentare, de care ar trebui 
să se facă Răspunzători cei ce au de
terminat declanșarea ei.

Rămînerile în urmă la reparații 
din unele sectoare de mecani
zare se datorează și unor furnizori de 
piese de schimb (Uzina mecanică 
Plopeni, I.M.U. Medgidia, întreprin
derile „Semănătoarea", „Rulmentul"- 
Alexandria, „Danubiana"), care nu 
și-au achitat nici măcar obliga
țiile contractuale din primul tri
mestru. Ca urmare, un număr destul, 
de mare de combine, prese de balo
tat și remorci nu pot fi puse in func
țiune pentru că le lipsesc și acum 
unefe repere : rulmenți, axe, grătare, 
cuțite, anvelope etc. Mai mult, la 
centrul de reparații al S.M.A. Fetești 
am găsit 40 de cositori pentru furaje 
care stau în plină campanie de re
coltare din cauza lipsei de cardane.

Unele neajunsuri există și în 
distribuirea uleiului pentru tractoa
re și combine, a cărui procurare se 
poate face de la depozitul din Bucu
rești pe baza unei negații din partea 
centrelor PECO din Ialomița 1 Nu

este vorba deci de lipsa uleiului, ci 
de o defectuoasă distribuire a aces
tuia.

în cadrul pregătirilor care se fac 
acum pentru buna desfășurare a re
coltării cerealelor de vară și însă- 
mînțării culturilor succesive, o aten
ție deosebită a fost acordată pregă
tirii cadrelor și organizării muncii. 
Astfel, pe lingă trustul județean 
S.M.A. au fost organizate cursuri 
pentru pregătirea celor 370 de meca
nizatori ce vor lucra pentru prima 
dată pe combine. Pentru asigurarea 
continuității fluxului la lucrările de 
recoltare, pregătire a terenului și în- 
sămințare a culturilor succesive s-a 
stabilit ca schimbul doi, de noapte, la

arat să fie organizat cu sprijinul ce
lor 2 000 de oameni care au absolvit 
in ultimii ani cursurile de condu
cere a tractorului. Planurile operative 
întocmite în acest scop stabilesc sar
cinile concrete ce revin fiecărei for
mații de lucru, programul de muncă 
pe echipele specializate. Ceea ce se 
cere acum este ca aceste programe 
să fie puse în aplicare și respectate 
întocmai încă din prima zi, incit fie
care parcelă recoltată să fie și insă- 
mințată in cel mult două zile și ju
mătate.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Sectorul unic de mecanizare din Borcea: combinele, reparate încâ de la 
sfirșitul lunii trecute, sint gata sâ intre in lanurile de orz
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44 de ani 
în același loc*

de muncă

I

Conform Decretului Consiliului de Stat privind 

stabilirea orei oficiale pentru perioada de vară

La 27 mai, ora 0 
va fi ora 1

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru ai Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdeț, a primit miercuri, in 
vizită protocolară de prezentare, pe 
noii ambasadori ai Republicii Indo
nezia, general de brigadă Soesidarto,

și Norvegiei, Per Borgen, în țara 
noastră.

Cu acest prilej au avut loc convor
biri, care s-au desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
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O performanță realizată 
Dumitru Cărucioru de la Șan
tierul naval din Galați. Timp de 
44 de ani el a fost mereu pre
zent, la același loc de muncă 
Adică la șantierul naval, unde 
l-a văzut crescind sub ochii lui, 
ca voinicul din poveste, de la 
repararea micilor ambarcațiuni 
pescărești pînă la navele de 
mare tonaj de astăzi, care stră
bat mările și oceanele lumii. 
Ieșind la pensie, navaliștii l-au 
sărbătorit cu dragoste și căl
dură.

Odată cu florile și urarea de 
sănătate și viață lungă 
dăruit o undiță cu care să 
vească pe malul Dunării, 
ani de acUm încolo.

i s-a 
zăbo- 
mulți

I Un macaz
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Ne scrie economistul A. Schle
singer de la ..Tehnometal"-Timi
șoara : „In urma notei intitula
tă -Cine schimbă macazul ?», 
publicată la rubrica -Faptul di
vers», vă informăm că transcon- 
teinerul încărcat cu materiale, 
pierdut fără urmă, a fost găsit 
pină la... urmă de ceferiști, favt 
pentru care vă adresăm mul
țumiri. Totodată, vă rugam 
să ne mai dați o mină de aju
tor in depistarea altui trans- 
conteiner, nr. 42-53-4052593, pe 
care întreprinderea noastră l-t 
expediat cu tablă perforată pen
tru Baza județeană de aprovi
zionare tehnico-materială Cluj. 
Deși au trecut mai bine de 6 
(șase) luni, respectivul trans- 
conteiner n-a ajuns încă la des
tinație. De unde, din nou, între
barea: cine schimbă, totuși, ma
cazul unor asemenea neglijențe 2
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Cit o ceapă 
degerată

La Bujoreni, județul Vîlcea, 
există un muzeu al satului.. Mu
zeul are un paznic de noapte. 
Paznicul se numește Dumitru 
Arvinte. Intr-una din diminețile 
trecute, Arvinte al nostru a in
trat în grădina de legume a coo
perativei agricole din localitate, 
de unde a început să smulgă fire 
de ceapă. Jaf, nu ălta. Prins 
asupra faptului, Arvinte s-a ju
rat că nu smulsese ceapa cu alt 
gind decit acela de a o mînca. 
Dar cum era vorba de un snop 
de ceapă cit pentru o uliță în
treagă, jurămîntul lui n-a făcut 
nici cit... o ceapă degerată!
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Căldură 
mare!
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Nici nu a venit bine canicula 
că la Ploiești și la Cîmpina nu 
se mai găsesc de vinzare băuturi 
răcoritoare. De citeva zile. În
treprinderea de legume și fructe 
Prahova nu mai furnizează co
merțului răcoritoare pe care 
le fabrică secțiile de spe
cialitate din... Ploiești și Cîm
pina. Cauza : nu se mai im- 
buteliază sticle cu răcoritoa
re. Cauza... cauzei : lipsesc 
capsulele pentru închiderea 
sticlelor Tehnicianul Ion Pop, 
de la serviciul producție, ne 
spune că de vină ar fi și fabrica 
din București, care... fabrică ast
fel de căpăcele. dar de la un 
timp nu le mai livrează ploiește- 
nilor. Care ploieșteni, însetați, 
întreabă : Cine și cind va pune... 
capac acestei situații ?
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I Vecina
| Gherghina
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Văzînd că nu lucrează nicăieri, 
vecinii Gherghinei R. de pe 
Aleea Imașului, sectorul 6. Bucu
rești, dar mai ales vecinele, se 
întrebau adeseori :

— De unde o fi avind bani 
să se îmbrace, soro, după ulti
ma modă ?

Aveau să afle zilele acestea. 
Vecina lor oferea spre vinzare 
amatorilor de chilipir tot felul 
de lănțișoare și medalioane. Se 
apropia de urechea acestora, tși 
țuguia buzele și șoptea compli
ce : „Mare baftă ai că am eu 
nevoie de bani, că altfel nu ți-l 
dădeam ca acuma, la un sfert 
de preț. Ia te uită ce mai lănți
șor, ce mai medalion ! Aur cu
rat, marcat și garantat. Așa chi
lipir mai rar“...

Gherghina se află acum în 
ancheta serviciului judiciar al 
Miliției Capitalei. In ce privește 
lănțlșoarele și medalioanele, 
„marcate și garantate", s-au 
vedit... tinichele curate !

do-
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Este recomandabil să ne culcăm, 
chiar din aceste zile, cu o oră mai devreme

începînd din ziua de 27 mai, toate 
activitățile economice și social-cul- 
turale se vor desfășura după ora 
oficială de vară, decalată cu o oră 
in avans față de cea actuală. Ce re
prezintă aceasta din punct de vedere 
fiziologic, al cerințelor organismului? 
întrebarea am adresat-o tovarășului 
prof. dr. docent Alexandru CIPLEA 
de Ia Institutul de fiziologie normală 
și patologică „D. Danielopolu" din 
București, care ne-a spus :

— De fapt, prin această devansare 
cu o oră se corectează in foarte mică 
măsură „ceasul biologic" (adică mo
dificarea funcțiilor organismului in 
decurs de 24 de ore), pentru că 
dintotdeauna, în mod firesc, omul 
s-a sculat mult mai devreme 
primăvara și vara decit in cele
lalte anotimpuri. în tot cursul 
vieții, omul se adaptează permanent 
la condițiile mereu schimbătoare ale 
mediului ambiant, cosmic și social. 
De-a lungul evoluției sale, în mod 
natural, viața omului s-a confundat 
cu ritmul naturii, respectînd succe
siunea de zl-noapte. Nevoile de re
facere a țesuturilor în perioada de 
inhibiție, care corespunde perioadei 
de somn nocturn, constituie o nece
sitate pentru toate ființele. în peri
oada de noapte, refacerea organis

mului este ajutată de „somnul na
turii", de liniștea care coboară odată 
cu înnoptarea. Viața patriarhală a 
ținut seama, in mod inevitabil, de 
acest ritm al naturii, căruia i s-a su
pus total. Viața agricultorului, a 
păstorului a continuat să se insereze 
tot timpul in acest ritm circadian 
sau nictemerai (de noapte și zi). 
Odată cu industrializarea, a apărut 
necesitatea adaptării la nevoile 
proceselor de producție, iar activita
tea omului s-a desfășurat in anu
mite orare. Ținind seama însă de 
scurtarea perioadei de zi in lunile 
de toamnă și de iarnă, și avind in 
vedere posibilitățile de lucru incom
parabil superioare la lumina zilei, 
începerea orelor de muncă a fost 
decalată în multe țări cu una sau 
două ore.

Devansarea orarului, in perioa
da cu mare luminozitate, în ca
zul nostru cu o oră, nu numai că 
asigură importante economii de 
energie și combustibili, dar favori
zează și apropierea de ritmul fizio
logic cel mai bun, adică de Cel na
tural. Capacitatea funcțională și 
randamentul în muncă în condiții de 
lumină naturală sînt mai bune, in 
special în orele de dimineață. Pentru 
aceasta însă, somnul trebuie să

fie normal, odihnitor și să Înceapă 
cu cel puțin 2—3 ore înainte de 
miezul nopții (aceste ore avind pen
tru refacerea organismului o valoa
re mai mare decit 5—6 ore după 
miezul nopții) ; in dimineața urmă
toare, omul complet restabilit și bine 
dispus este capabil să dea randa
ment maxim. După terminarea lu
crului, râmîn încă suficiente ore de 
zi în care oamenii muncii să-și poa
tă rezolva probleme administrative, 
să-și poată alege la lumina zilei pro
dusele de care au nevoie, să poată 
frecventa terenuri de sport sau să 
se plimbe în aer liber, să se rela
xeze. De aceea, odată cu trecerea la 
ora oficială de vară se impune ea 
fiecare cetățean, precum și elevii și 
studenții să-și organizeze in mod cit 
mai- chibzuit timpul de odihnă pen
tru refacerea forțelor pentru a doua 
zi. Aceasta înseamnă că, față de pe
rioada actuală, cu începere de la 27 
mai — dar mi-aș permite să-i sfă
tuiesc pe cititorii acestor rînduri să 
se pregătească încă de pe acum — 
să iși organizeze în așa fel activi
tatea îneît, practic, să-și decaleze ei 
înșiși, in mod deliberat, programul 
de somn cu cel puțin o oră în avans.

Repet, modificarea numai cu o oră 
a fusului orar nu este de natură să 
influențeze în nici un fel capacita
tea de efort fizic și intelectual, cu 
condiția să fie respectate regulile 
amintite mai sus și care, de altfel, 
nu depind decit de noi înșine.

Elena Mantu

Tovarășul Vlrgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit 
miercuri pe conducătorii delegațiilor 
participante la Consfătuirea președin
ților uniunilor centrale ale coopera
tivelor de consum din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică, ce a avut loc la București 
intre 22—23 mai a.c.

La primire au participat Ioachim 
Moga, președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum, Dumi-

★
In zilele de 22—23 mal a avut loc 

la București Consfătuirea președin
ților ■ uniunilor centrale ale coopera
tivelor de consum din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

Participanții la consfătuire au 
efectuat un schimb de experiență și

tru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească. Au fost subli
niate bunele relații dintre partidele, 
țările și popoarele reprezentate la 
consfătuire și dezvoltarea continuă a 
acestora pe multiple planuri. Au fost 
abordate aspecte privind lărgirea și 
diversificarea relațiilor dintre orga
nizațiile cooperației de consum din 
țările respective, promovarea și in 
viitor a unor schimburi de informa
ții și de experiență.

★
de opinii în probleme privind activi
tatea cooperativelor și promovarea 
în continuare a colaborării dintre or
ganizațiile cooperatiste din țările res
pective.

Reuniunea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de înțelegere și colaborare 
tovărășească.

Vizita delegației 
parlamentare olandeze
Delegația parlamentară din Olan

da, condusă de dr. Thomas L. M. 
Thurlings, președintele primei Ca
mere a Statelor Generale, a făcut, 
miercuri, o vizită in județul Con
stanța.

Parlamentarii olandezi au avut o 
întrevedere cu Ion Stoian, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Constanța.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
Muzeul de istorie și arheologie și 
Edificiul roman cu mozaic din Con
stanta, precum și stațiunile turistice 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

Președintele comitetului executiv 
al consiliului popular județean a 
oferit un dineu in cinstea delegației 
parlamentare olandeze.

în această vizită, parlamentarii o- 
landezi au fost însoțiți de Emilian 
Rodeanu, deputat al M.A.N., vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Energie Nucleară, precum și 
de Louis Jean Marie Bauwens, am
basadorul Olandei la București.

Cronica zilei

Cîtă energie veți economisi?
Calcule edificatoare in citeva județe și întreprinderi
ÎNTREPRINDEREA 

DE UTILAJ PETROLIER 
TÎRGOVIȘTE

Ing. MARCELA BANU, șef birou 
mecano-energetic :

în întreprinderea noastră, care 
este un important consumator 
de energie electrică, sînt citeva 
secții unde se lucrează in două 
schimburi, activitatea încetînd la 
ora 23. în condițiile stabilirii orei 
oficiale de vară, în aceste secții 
vom folosi lumina artificială o oră 
mai puțin, ceea ce reprezintă o eco
nomie de energie electrică de cîteva 
mii de kWh, obținută, practic, fără 
nici un efort. O atare măsură, după 
părerea mea, trebuie să determine 
preocupări și mai intense din partea 
nbastră pentru găsirea de noi posi-. 
bilități de economisire a energiei. în 
ce ne privește, printre alte măsuri, 
vom pune în funcțiune o bază de 
șărjare a fierului vechi și vom ex
tinde capacitatea de brichetare a 
șpanului, măsură ce se va reflecta 
pozitiv în durata mai scăzută de 
elaborare a șarjelor în oțelărie și, 
deci, într-un consum mai redus de 
energie electrică pe tona de oțel.

JUDEȚUL DOLJ
CONSTANTIN DUMITRU, inginer 

principal la întreprinderea de rețele 
electrice Craiova :

Stabilirea orei oficiale de vară va 
condupe, fără doar și poate, la eco
nomisirea energiei, in primul rînd 
prin diminuarea perioadei de ilumi
nat electric în consumul casnic, co
mercial, public și industrial. Âvînd 
în vedere faptul că Doljul ocupă unul 
din primele locuri în ceea ce privește 
consumul de energie electrică, in 
ierarhia județelor patriei, reprezentînd 
4 la sută din consumul total al țârii.

este de la sine înțeles că ne vom 
înscrie și noi cu însemnate economii 
de energie electrică. Bunăoară, nu
mai in această vară consumatorii de 
energie electrică din acest județ vor 
economisi aproximativ 7 milioane 
kilowați-oră energie electrică (cit ar 
fi necesar pentru fabricarea a circa 
3 500 tractoare), iar anul viitor — 
prin aplicarea Decretului privind sta
bilirea orei oficiale de vară — această 
economie va fi de peste 7 600 000 
kilowați-oră. Iată încă un calcul in
teresant : prin ciștigarea unei ore de 
iluminat natural in activitățile cas
nice se va obține o economie de ener
gie electrică de circa 5,2 milioane 
kWh. Pornind de la considerentul că 
Doljul absoarbe, la ora de virf de 
seară, peste 5 la sută din puterea 
sistemului energetic național, este 
concludent de arătat că incă din acest 
an se va reduce puterea absorbită cu 
16—21 megawați ; cu alte cuvinte, 
atît cit consumă în orele de virf în- 
tfeprinderîle „Electroputere", de 
tractoare și mașini agricole, de utilaj 
greu și de piese turnate Băilești, 
luate la un loc.

JUDEȚUL GALAȚI
DUMITRU GHEORGHIU, inginer 

șef al întreprinderii de rețele elec
trice Galați :

Principalul avantaj rezultat prin 
aplicarea prevederilor Decretului 
cu privire la stabilirea orei ofi
ciale de vară constă in economi
sirea unei importante cantități 
de energie electrică. Din calculele 
efectuate de noi rezultă că, in perioa
da 27 mai — 30 septembrie, în 
județul Galați se va realiza o eco
nomie de peste 6 milioane kWh 
energie electrică. Aproape jumă
tate din această cantitate ur
mează să fie economisită de unități
le comerciale și de prestări servicii, 
de diferite instituții. întreprinderi 
care lucrează in două schimburi.

Restul economiei de energie electri
că revine populației, care va utiliza in 
mai mare măsură lumina zilei in lo
cul iluminatului electric și va reduce 
consumul electrocasnic. Precizez că 
prin aceasta se va înregistra în bu
getul populației o economie de peste 
1 milion lei. Pentru producerea celor 
6 milioane kilowați oră ar fi fost ne
cesară o cantitate de 2 250 tone com
bustibil convențional, care astfel va 
fi economisit. Adaug că economia de 
energie electrică ce se va realiza in 
acest an prin aplicarea decretului 
este echivalentă cu consumul de e- 
nergie necesar producerii a 7 200 tone 
oțel.

I.F.E.T. SUCEAVA
MIHAI GRIGORIU, contabil-șef : 
într-un număr de 17 unități de 

producție ale întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport Suceava, 
este vorba de fabricile de cherestea, 
cele de ambalaje și binale, munca 
este organizată în două schimburi. 
Ca urmare a decalării orei ofi
ciale de vară, prin începerea lu
crului cu o oră mai devreme în 
schimbul I și terminarea muncii în 
schimbul II tot cu o oră mai de
vreme, în aceste unități se obține o 
economie de energie electrică insu- 
mind 45 000 kWh. Cu această canti
tate de energie ar putea funcționa 
timp de o lună fabrica de mobilă și 
binale din Suceava.

Deosebit de important este și fap
tul că marea majoritate a unităților 
respective sint amplasate in mediul 
rural, iar muncitorii sint nu numai 
lucrători industriali, ci și crescători 
de animale, lucrători pe ogoare. Cei 
mai mulți dintre ei cîștigă astfel o 
oră pe care o pot folosi pentru munca 
in agricultură, ca să nu mai vorbim 
despre celelalte) avantaje în ce pri
vește petrecerea in chip plăcut și util 
a timpului lor liber.

teatre

Sosirea delegației R. S. F. Iugoslavia la manifestările 
prilejuite de „Zilele culturii popoarelor 

și naționalităților din Iugoslavia11
Miercuri dupâ-atniază a sosit în 

Capitală delegația oficială a R.S.F. 
Iugoslavia Care va participa la ma
nifestările prilejuite de „Zilele cul
turii popoarelor și naționalităților 
din Iugoslavia" în țara noastră, ce se 
vor desfășura in perioada 24 mai — 
2 iunie.

Delegația este condusă de tova
rășul Ivo Margan, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., reprezentantul președintelui 
Iosip Broz Tito la aceste manifestări.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Miu Dobrescu,

președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al consiliului, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

în aceeași zi, membrii delegației 
iugoslave au făcut o vizită la Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste, unde au avut o întrevedere cu 
tovarășul Miu Dobrescu și cu alți 
membri ai conducerii consiliului.

La sosire și la întrevedere au fost 
de față Trifun Nikolici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 delegație a Tribunalu
lui Suprem al R. P. Ungare, 
condusă de dr. Odon Szakăcs, pre
ședintele tribunalului, a sosit 
miercuri la amiază în Capitală, la in
vitația Tribunalului Suprem al Re
publicii Socialiste România.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intîmpinați de dr. Justin Grigo- 
raș, președintele Tribunalului Su
prem, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Sandor Raj nai, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, oaspeții au făcut o 
vizită la Tribunalul Suprem, unde 
au avut convorbiri cu membri ai 
conducerii tribunalului.

Recepție.
blicii Federale 
rești, Richard

Ambasadorul
Germania la

Balken. a

Repu-
Bucu- 
oferit

miercuri o recepție cu ocazia celei 
de-a 30-a aniversări a proclamării 
Constituției R.F. Germania.
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FOTBAL: Tragerea 
din sferturile de finală 

Ieri, la sediul federației de fotbal 
a avut loc tragerea la sorți pentru 
stabilirea meciurilor din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei Româ
niei". Iată cele patru intîlniri : 
F.C. Argeș sau Sportul studențesc — 
Gloria Buzău; Universitatea Craiova

la sorți a meciurilor 
ale „Cupei României” 
— Steagul Roșu Brașov; F.C.M. Ga
lați — Dinamo București; Politehni
ca Timișoara — Steaua. întîlnirile se 
vor disputa la 13 iunie de la ora 17,30, 
pe terenuri neutre. Meciul restanță, 
F.C. Argeș Pitești — Sportul studen
țesc va avea loc la 3 iunie.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Constantin Stătescu și Eugen 
Proca, miniștri, Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general
colonel Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Radu Voinea, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie România- 
R.F. Germania, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

BALCANIADA DE VOLEI
în sala Floreasca din Capitală au 

început miercuri întrecerile celei de-a 
12-a ediții a Campionatelor balcanice 
de volei, la care participă selecționa
tele Albaniei, Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și României.

în primul meci al competiției, echi
pa masculină a României a întîlnit 
formația Turciei, în fața căreia a ciș-

tigat cu scorul de 3—1 (15—7, 8—15, 
15—6, 15—12), la capătul unei partide 
în care voleibaliștii turci s-au arătat 
în evident progres.

A urmat meciul dintre reprezen
tativele Iugoslaviei și Greciei, vic
toria revenind cu scorul de 3—2 
(15—10, 15—17, 15—6, 14—16, 15—3) 
voleibaliștilor iugoslavi.

„Cursa Păcii“ - la ciclism

I Nu totdea
una f uga-i 
sănătoasă

I
I
I
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I
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Profitind de absența de la pos
tul său a paznicului de la ga- 
rajul coloanei auto din Turda a 
Trustului de construcții indus
triale Cluj, Nicolae Birv s-a 
urcat la volanul autobasculantei 
31-CJ-5176 și a pornit la plim
bare. In drum, a făcut un popas 
la un bufet și s-a „cinstit". La 
un post de control a fost somat 
să oprească, dar el a dat bice 
cailor putere, amintindu-și de 
zicala că fuga e rușinoasă, dar 
sănătoasă. In ccz-il de față, zi
cala n-a ținut. După o urmărire 
ca-n filme a fost ajuns din 
urmă. Acum este cercetat pen
tru furt, conducere fără permis 
și sub influența alcoolului.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Etapa a 13-a a „Cursei Păcii", 
disputată contracronometru indivi
dual la Neubrandenburg, pe distan
ta de 32 de kilometri, a revenit ci
clistului Bernd Drogan din R.D. 
Germană, cu timpul de 38’40” (me
die orară — 49,650 km), urmat de co
echipierul său Andreas Petermann, 
la 38”. Serghei Suhurucenko. in con-

tinuare lider al clasamentului, a 
ocupat locul 9 la 1’25”.

Ca și în prima etapă contracro
nometru, cicliștii noștri — lipsiți de 
o pregătire corespunzătoare pentru 
acest gen de probe, decisive in 
cursele pe etape — au pierdut mi
nute prețioase. M. Romașcanu a 
realizat timpul de 42’07”, cedînd 5 
locuri în clasament, la fel ca și 
T. Vasile.

Donație de cărți. In cadrul 
unei festivități care a avut log, 
miercuri, la Universitatea din Bucu
rești, ambasadorul Danemarcei, Axei 
Serup, a donat acestui for de învâ- 
țămînt superior o reprezentativă se
lecție de cărți pentru Biblioteca cen
trală universitară bucureșteană. Do
nația însumează valoroase lucrări cu 
caracter lingvistic : „Marele dicționar 
etimologic al limbii daneze", „Gra
matica limbii daneze vechi" și altele, 

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul Danemarcei la 
București a subliniat bunele rezulta
te ale colaborării științifice și cultu
rale dintre cele două țări.

Mulțumind călduros pentru dona
ția făcută, prof. dr. George Ciucu, 
rectorul Universității din București, 
a relevat conlucrarea româno-daneză 
în domeniile învățămintului, științei 
și culturii.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(sala mică a Palatului) : „După- 
amiezile muzicale ale tineretului"
— 18, (Ateneul Român) : Concert 
simfonic în ciclul „Tineri di
rijori la pupitrul Filarmonicii** 
Cristian Brîncuși. Solistă : Elisa
beth Balmas (Franța) — 20.
• Opera Română : Dragoste și 
jertfă — 19.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19,30.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor j Radu Zvorișteanu — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 19,30, (sala 
Studio) : Scoica de lemn (premie
ră) — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Giu- 
lești) : Haina cu două fețe — 19.30, 
(la sala Majestic) : Spectacol sus
ținut de Teatrul de dramă din Bel
grad ..Sînge impur** — 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 satlric-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în

• NUTREȚ DIN 
ALGE. Rezultatele obținute 
de specialiștii bulgari în cul
tivarea pe cale artificială — 
in instalații aflate sub cerul li
ber — a microalgelor din spe
ciile Scenedesmus și Chlotella 
pledează pentru extinderea a- 
cestei practici. Studiile de pină 
acum au relevat că masa biolo
gică obținută din alge are in 
medie un conținut de proteine 
de 50—60 și chiar 80 la sută. A- 
ceastă masă mai cuprinde sub
stanțe oleaginoase, lipide și a- 
minoacizi. Astfel, un kg de alge 
poate înlocui 19 kg de carne, in 
ce privește conținutul acesteia 
în substanțe utile. Administrate 
în hrana animalelor, microalgele 
le stimulează creșterea și ame
liorează calitatea cărnii. La

luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Sici
liana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Trei 
grăsani — 10.
• Teatrul „Țăndărică* : Fata 
babei și fata moșneagului — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19.30,
O Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Egor Buliciov și alții — 19.

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. FESTIVAL
— 14; 16,15; 18,30; 20.45.
• Mingea strălucitoare : CAPI
TOL — 14; 16; 18; 20.
o 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.
• Pîinea copilăriei mele : VICTO
RIA — 15; 17.30; 20.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14; 16.45; 19,30, la grădină —
19.45, FEROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• 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.
o Un om în loden : TIMPURI

NOI — 14; 16; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 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- 
VITA — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, COTROCENI — 15; 17.30; 20.
• Brațele Afroditei : BUCEGI — 
14; 16; 18; 20, la grădină — 19,15.
• 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 ; 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20, 
VIITORUL - 15.30; 17,45; 20.
• împușcături in stepă : FEREN
TARI — 14; 16; 18; 20.
o 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.
• Omul cu masca de fier : AU
RORA — 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, la grădină — 19.45.
O Reîntîlnirea prietenilor de luptă: 
POPULAR — 15,30; 18; 20.
• Ciocolată cu alune : COSMOS
— 16; 18; 20.
• 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.

ÎN CÎTEVA
• în meciul derbi al etapei a 10-a 

a campionatului diviziei A la rugbî 
(turneul pentru locurile 1—8), dispu
tat ieri pe stadionul „Steaua" din Ca
pitală, echipa Steaua a învins cu sco
rul de 15—13 (12—3) formația Dinamo. 
(Steliștii au condus la un moment dat 
cu 15—3 ; dinamoviștii au ratat „de 
puțin" o transformare, iar cu două 
minute înainte de final au executat o 
lovitură de pedeapsă in... bară).

într-un alt joc, Politehnica Iași a 
întrecut pe teren propriu, cu scorul 
de 34—0 (6—0), formația Știința Pe
troșani.
• Au fost stabiliți favoriții cam

pionatelor internaționale de tenis ale 
Franței, ce se vor desfășura în acest 
an intre 28 mai și 10 iunie pe terenu
rile arenei pariziene „Roland Garros".

în turneul feminin, principala favo
rită este Chris Evert (S.U.A.), urmată 
pe tabel în ordine de Virginia Wade 
(Anglia), Dianne Fromholtz (Austra
lia), Wendy Turnbull (Australia), 
Virginia Ruzici (România), Sue Bar
ker (Anglia), Regina Marsikova 
(Cehoslovacia), Betty Stove (Olanda), 
Mima Jausovek (Iugoslavia), Kathy 
Teacher (S.U.A.), Rosemary Casals 
(S.U.A.) etc.

Printre favoriții concursului mascu
lin se numără americanii Jimmy Con
nors, Vitas Gerulaitis, Roscoe Tan
ner, Eddie Dibbs, argentinianul Guil
lermo Vilas, spaniolul Manuel Oran- 
tes, polonezul Wojtek Fibak și italia
nul Adriano Panatta.

• în turul II al Turneului feminin 
de tenis din Berlinul occidental, ju- 
cătoarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 3—6, 6—3, 6—4, pe Iris

RÎNDURI
Riedel, iar Kerry Reid a cîștigat cu 
6—2, 6—3 la Viviana Gonzalez.
• Astăzi încep la Bruxelles, cam

pionatele europene de judo. La ac
tuala ediție, țara noastră va fi repre
zentată de următorii sportivi : Ion 
Domnar (superușoară — 60 kg) ;
Nicolae Vlad (semiușoară — 65 kg) ; 
Loghin Lazăr (ușoară — 71 kg) ; Mi- 
halache Toma (semimijlocie — 78 kg) 
și Iosef Pal (mijlocie — 86 kg). An
trenorul echipei este Aureliu Barbu.

© Campionatele europene de hal
tere au continuat, aseară, la Varna, 
cu întrecerile la categoria semimij
locie. Concurentul român Dragomir 
Cioroslan a obținut un frumos succes 
cucerind medalia de bronz la sti
lul aruncat, cu performanța de 185 kg 
— nou record al României. De a- 
semenea, D. Cioroslan a stabilit noi 
recorduri naționale la stilul smuls — 
142,5 kg și la totalul celor două sti
luri — 327,5 kg. Titlul de campion 
european la totalul celor două stiluri 
a revenit lui Iordan Mitkov (Bulga
ria) cu 345 kg.

Manifestare *culturală. A* 
niversarea a 33 de ani de la pro
clamarea independenței Regatului 
Hașemit al Iordaniei a fost marcată 
miercuri printr-o manifestare cultu
rală organizată la Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. Cu acest prilej au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
Iordania, precum și un film docu
mentar, producție a studiourilor ior- 
daniene.

Au participat membri ai conducerii 
Î.R.R.C.S., ai Ligii române de priete
nie Cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public .

Au luat parte Marwan Dudin, am
basadorul Regatului Hașemit al Ior
daniei la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

vremea

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 23 MAI 1979

Extragerea I : 29 9 14 38 3 28
Extragerea a II-a : 36 12 34 26 41 37

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1 252 324 lei, din care 413 822 lei RE
PORT CATEGORIA I și 14 005 lei 
REPORT CATEGORIA A II-a.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 mai. în (ară : Vreme în gene
ral călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Izolat, vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
In a doua parte a intervalului, în ves
tul țării, ploile vor fi locale. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat cu intensi
ficări locale de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 
22 și 32 de grade. Pe alocuri, condiții 
de grindină. în București : Vreme căl
duroasă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, favorabil 
averselor de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperatura ușor variabilă.

păsările ouătoare hrănite și cu 
proteine din alge s-a constatat 
sporirea cu 12 la sută a ecloziu
nii și îmbunătățirea calităților 
ouălor. Efecte favorabile sint de 
notat in privința creșterii vier
milor de mătase.

• APARAT FORTATIV 
DE DIAGNOSTICARE. 
Pentru stabilirea unui diagnos
tic mai exact in cazul bolilor 
cardiace, oamenii de știință bri
tanici au pus la punct un sis
tem care permite o mai înde
lungată tinere sub observație a 
pacienților. Eficiența acestui 
nou sistem a reieșit în urma 
unui experiment de amploare, 
în cadrul unei clinici din Lon
dra : dintre cele 130 de paciente

considerate sănătoase în urma 
examenului clinic, 114 s-au do
vedit totuși, potrivit aparatului 
portativ de diagnosticare, ca a- 
vind unele ușoare afecțiuni car
diace. Este vorba de un mini- 
electrocardiograf ce poate fi 
purtat într-o poșetă. Prin inter
mediul unor electrozi care sint 
așezați pe pieptul pacientei, a- 
paratul ține sub observație ini
ma pe parcursul unei zile în
tregi, electrocardiograma reali
zată fiind mult mai concluden
tă decit cele obișnuite. A reieșit 
că cel puțin două din paciente 
se aflau in pericol de moarte, 
avind nevoie de stimulatoare 
cardiace ; 112 aveau nevoie de 
tratament medicamentos și nu
mai 16 erau pe deplin sănătoa
se.

DE PRETUTINDENI
• „RECOLTE" DE...

ȚIȚEI. Izmă pădurilor, susaiul,
neghina, sînziana de grădină, 
plantele cu suc lăptos pot servi 
Ia fabricarea de hidrocarburi ca
pabile să înlocuiască petrolul — 
afirmă un chimist american din 
statul Illinois. De altfel, mai 
multe societăți americane se in
teresează deja de aceste plante, 
considerate îndeobște ca banale 
buruieni. Au și fost întreDrinse 
unele studii asupra rapidității 
cu care cresc asemenea plante, 
asupra terenurilor pe care se 
dezvoltă mai bine etc. Printre
altele, a reieșit că de pe o ju
mătate de hectar acoperit cu

plante cu suc lăptos, specifice 
deșertului, pot fi extrași 10 ba
rili de petrol, la un preț de 
17—20 de dolari barilul, față de 
22 de dolari, cit a ajuns prețul 
unui baril de petrol clasic. Soe- 
cialiștii consideră că asemenea 
„recolte" de hidrocarburi ar nu- 
tea contribui intr-o anumită mă
sură la rezolvarea crizei ener
getice.

O TELEFONUL 
CARE... SCRIE. In RFG 
se testează în prezent o mașină 
de scris folosită ca anexă a a- 
paratelor telefonice obișnuite, 
care permite chiar și surzilor să 
comunice la distanță. în mo
mentul în care se telefonează, 
receptorul se cuplează la mașina 
de scris (în fotografie) și se for

mează numărul dorit ; textul co
municării se bate pe claviatura 
mașinii de scris, asemănătoare 
cu cea a aparatelor telex. 
Destinatarul dispune și el de o 
mașină de scris similară, ca a- 
nexă Ia telefonul său, textul im- 
primîndu-se pe o bandă de htr- 
tie.

• PRIMA HELIOCEN- 
TRALĂ DIN AUSTRALIA 
va fi construită în zona apuseană 
a statului New South Wales, pe 
baza unui proiect elaborat de 
oameni de știință de la Univer
sitatea națională australiană. 
Centrala electrică solară, care, 
așa cum se preconizează urmea
ză să fie dată în exploatare la 
finele anului viitor, va acoperi 
necesitățile de energie electrică 
ale unei mici așezări cu circa 
100 locuitori. Heliocentrala va 
constitui punctul de pornire pen
tru înfăptuirea unui amplu pro
gram de utilizare a energiei so
lare, astfel ca pină la sfîrșitul 
secolului acesta să acopere 20 la 
sută din energia necesară.
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Proiecte de rezoluție pe masa de lucru 
a sesiunii U.N.C.T.A.D.-V

Măsuri concrete preconizate în direcția lichidării subdezvoltării 
și făuririi noii ordini economice internaționale

MANILA. — Trimisul special Agerpres, I. Socaciu, transmite : După 
încheierea dezbaterilor generale ale celei de-.a V-a Conferințe a Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, lucrările se desfășoară în cadrul 
celor opt grupuri de lucru ale reuniunii.

Tn grupul V de negocieri. însărci
nat să analizeze problemele transfe
rului de tehnologie, a fost acceptată 
rezoluția cu privire Ia dreptul de 
proprietate industrială, ea devenind, 
astfel, primul document încheiat la 
această importantă reuniune interna
țională. Rezoluția prevede, în princi
pal, dreptul statelor de a controla pa
tentele și proprietățile industriale, 
propunind, în același timp, schimbări 
în legislația internațională în această 
chestiune. Pe agenda aceluiași grup 
se mai află proiectul de rezoluție al 
„Grupului celor 77“ în problema al
cătuirii codului de conduită pentru 
transferul de tehnologii. Acest pro
iect propune elaborarea unor norme 
care să oblige statele să renunțe la 
practicile restrictive în domeniul 
transferului de tehnologii, precum și 
în favoarea aplicării legilor naționale 
în această direcție. Proiectul referitor 
la accelerarea transformării tehnolo
gice a țărilor în curs de dezvoltare 
vizează elaborarea unei strategii a 
dezvoltării, în cadrul căreia să se 
acorde atenție cercetării științifice și 
tehnologice proprii, precum și trans
ferului și dezvoltării de tehnologii 
adecvate procesului de industrializare.

în cadrul grupului II de negocieri, 
care are sarcina să analizeze evoluția 
comerțului mondial și să stabilească 
măsuri în direcția înlăturării practici
lor protecționiste, au fost prezentate 
proiecte de rezoluții care subliniază 
însemnătatea liberalizării comerțului 
și desfășurării relațiilor comerciale pe 
baze echitabile, in avantajul tuturor 
particiDanților. Proiectul „Grupului 
celor 77“ exprimă adînca îngrijorare a 
țărilor în curs de dezvoltare față de

valul de măsuri protecționiste ridicat 
de țările dezvoltate, subliniind con
secințele serioase pe care aceste mă
suri le au asupra eforturilor acestor 
state în direcția dezvoltării și diversi
ficării economiilor lor. Se propun ac
țiuni adecvate de înlăturare a tuturor 
barierelor restrictive, de restructurare 
a întregului comerț internațional.

în grupul IV, care studiază aspec
tele financiare și monetare interna
ționale in vederea restructurării ac
tualului sistem financiar, se află in 
atenție patru proiecte de rezoluții de
puse în cursul acestei săptămîni de 
țările în curs de dezvoltare. Prima 
rezoluție, care se referă la necesita
tea reformării sistemului monetar in
ternațional. relevă înrăutățirea situa
ției financiare în țările în curs de 
dezvoltare ca urmare a instabilității 
financiare și monetare din țările dez
voltate și sugerează o serie de mă
suri de revizuire a politicilor practi
cate de diferitele organisme financiare 
și monetare internaționale în con
cordanță cu nevoile și prioritățile ță
rilor în curs de dezvoltare. A doua 
rezoluție se ocupă de transferul real 
de resurse financiare către țările in 
curs de dezvoltare și cere țărilor dez
voltate să-și sporească ajutorul către 
statele lumii a treia, atît pe baze bi
laterale, cit și multilaterale, pentru 
a veni în ajutorul eforturilor lor de 
dezvoltare.

Grupurile de negocieri VII și VIII 
au abordat problema intensificări’ 
cooperării reciproc avantajoase din
tre țările în curs de dezvoltare, pre
cum și între statele cu sisteme social- 
economice diferite.

IN LOC DE CHELTUIELI MILITARE - FONDURI 
PENTRU DEZVOLTARE!

Statistici alarmante : veniturile totale pe 3—4 ani ale fiecărui 
locuitor al planetei sînt irosite pentru inarmări

WASHINGTON 23 
(Agerpres). — Robert 
McNamara, președin
tele Băncii Internațio
nale pentru Recon
strucție și Dezvoltare, 
a lansat un apel na
țiunilor lumii de a a- 
loca o parte din cele 
401 miliarde de dolari 
care se cheltuiesc a- 
nual pe arme pentru 
diminuarea sărăciei. 
„Nu putem construi o 
lume în securitate pe 
fundamentul mizeriei 
umane", a declarat el 
intr-o alocuțiune ros
tită la Universitatea 
din Chicago.

Președintele Băncii 
țîondiale a apreciat, 
totodată, că „cheltuie

lile militare excesive 
pot eroda securitatea, 
în loc să o întărească", 
în prezent, a continuat 
McNamara, cheltuie
lile pentru cercetări și 
dezvoltare în domeniul 
înarmărilor ating a- 
proape 30 miliarde de 
dolari anual la scară 
mondială, ceea ce re
prezintă mai mult de- 
cît se cheltuiește în 
total pentru probleme
le energiei, sănătății și 
alimentației. în medie, 
pe glob, un dolar din 
șase plătiți sub formă 
de impozite este diri
jat spre cheltuielile 
militare. în medie, fie
care locuitor tțl plane

tei plătește, în de
cursul vieții sale, ve
nitul pe trei sau patru 
ani pentru cursa înar
mărilor.

în același timp, a 
subliniat vorbitorul, în 
prezent există peste 
un miliard de oameni 
în țările în curs de 
dezvoltare al căror ve
nit aproape că a stag
nat în ultimul deceniu. 
Robert McNamara a 
apreciat că aceste țări 
trebuie să-și intensi
fice eforturile proprii 
pentru dezvoltare, dar 
națiunile bogate tre
buie să contribuie și 
ele într-o mai mare 
măsură la ajutorarea 
lor. i.iinf

Deschiderea Tîrgului internațional 
de primăvară de la Budapesta

BUDAPESTA 23 (Agerpres). 
— La 23 mai s-a deschis la 
Budapesta Tîrgul internațional 
de primăvară, specializat in bu
nuri de investiții.

Din țara noastră participă 
șapte întreprinderi de comerț 
exterior, care prezintă expo
nate din domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, echi
pamente electrotehnice, utilaje 
de construcții, echipament pe
trolier și minier, mijloace de

transport auto și altele. La 
inaugurare, pavilionul româ
nesc a fost vizitat de Ferenc 
Havasi, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Ioszef Marjai și 
Gyula Szeker, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Peter 
Veres, ministrul comerțului ex
terior, alți membri ai guver
nului, conducători ai unor or
gane centrale și întreprinderi 
ungare, oameni de afaceri, zia
riști.

BEIJING

Tovarășul Hua Guofeng a primit delegația 
guvernamentală română

BEIJING 23 (Agerpres). — Tovară
șul Hua Guofeng, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a primit 
delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia guverna
mentală româno-chineză de colabora
re economică și tehnică, aflat la 
Beijing cu prilejul lucrărilor primei 
sesiuni a comisiei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Paul Niculescu a adresat tova
rășului Hua Guofeng un cald salut 
tovărășesc și urări de noi și tot mai 
mari succese poporului chinez în 
dezvoltarea economică și sociâlă, în 
opera de construcție socialistă.

Mulțumind pentru urări, tovarășul 
Hua Guofeng a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc și urări de 
prosperitate și înflorire pentru Româ
nia socialistă.

în cadrul întîlnirii s-a dat o apre

ciere pozitivă rezultatelor cu care 
s-au încheiat lucrările primei sesiuni a 
comisiei, stadiului îndeplinirii obiec
tivelor stabilite în comun la nivelul 
cel mai înalt. A fost exprimată satis
facția pentru cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie dintre partidele 
și popoarele României și Chinei și 
s-a manifestat hotărîreă dezvoltării 
în continuare a colaborării și coope
rării economice, comerciale, tehnico- 
științifice și pe alte planuri, în inte
resul ambelor țări și popoare.

în cursul discuției s-a făcut o in
formare asupra preocupărilor celor 
două țări în construcția socialistă și 
au fost abordate probleme interna
ționale actuale.

Primirea și discuțiile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Au fost prezenți : Chen Muhua, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., viceoremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, președintele părții chineze în 
Comisia româno-chineză de colabo
rare economică și tehnică, alte per
soane oficiale.

A participat Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României în China,

bonn Dupd voturile exprimate 
în Adunarea Federala 

în funcția de președinte al R.F.G. a fost ales Karl Carstens
BONN 23 (Agerpres). — Miercuri, 

Adunarea Federală l-a ales pe Karl 
Carstens în funcția de președinte al 
Republicii Federale Germania pentru 
următorii patru ani. Candidat la 
magistratura supremă din partea opo- i 
ziției, Uniunea Creștin-DemOcrată — 
Uniunea Creștin-Socială (ramura ba
vareză a U.C.D.), Carstens a ob
ținut voturile a 528 din cei 1036 
membri ai Adunării Federale. Candi
data Partidului Social-Democrat, de 
guvernămînt, Annemarie Renger, 
a obținut 431 de voturi. Un număr de 
72 de mari electori s-au abținut de

la vot, patru au fost absenți, iar un 
vot a fost anulat.

Adunarea Federală este un orga
nism constituit special pentru de
semnarea șefului statului, fiind for
mată din toți cei 518 membri ai Bun- 
destagului (Camera inferioară a 
parlamentului) și din tot atîția re
prezentanți ai forurilor legislative ale 
landurilor.

Karl Carstens a fost pînă în pre
zent președinte al Bundestagului. 
El îi succede în funcția de președinte 
al R.F. Germania lui Walter Scheel 
(P.S.D.), al cărui mandat expiră la 
30 iunie a.c.

Rezultatele scrutinului parlamentar din Canada
Liderul Partidului Conservator Progresist va forma un nou guvern
OTTAWA 23 (Agerpres). — Rezul

tatele neoficiale ale alegerilor parla
mentare desfășurate marți în Canada 
configurează victoria Partidului Con
servator Progresist — de opoziție — 
care a obținut 136 mandate în Camera 
Comunelor, față de 95 cite avusese 
în vechea legislatură. Partidului Li
beral, condus de premierul Pierre 
Elliott Trudeau, i-au revenit 114 locuri, 
față de cele 141 deținute în parla
mentul demisionar. Celelalte man
date au revenit după cum urmează : 
26 — Noului Partid Democratic, iar 
6 partidului Creditul Social.

Premierul Pierre Elliott Trudeau a 
recunoscut miercuri, într-o primă de
clarație, înfrîngerea partidului. său,.

precizînd că își va prezenta demisia 
guvernatorului general al Canadei, 
Edward Schreyer, și va deveni șeful 
opoziției liberale în Camera Comu
nelor.

întrucit Partidul Conservator Pro
gresist, al cărui lider este Joe Clark, 
nu va deține majoritatea absolută de 
142 mandate (din cele 282 ale Came
rei Comunelor), este de așteptat ca 
această formațiune politică să fie 
sprijinită în parlament de cei șase 
deputați reprezentînd Creditul Social.

Joe Clark a afirmat că va începe 
pregătirile pentru constituirea unui 
nou guvern, care va acționa, pe plan 
ihtern, pentru stimularea creșterii 
economice și reducerea șomajului.

O sarcină permanentă pe toate meridianele:

ECONOMISIREA ENERGIEI
PARIS 23 (Agerpres). 

— „Economisirea ener
giei constituie o sarcină 
permanentă", a subliniat 
președintele Consiliului 
ministerial al Agenției 
Internaționale pentru 
Energie (A.I.E.), minis
trul britanic David 
Howell, într-o declara
ție făcută la încheierea 
reuniunii A.I.E., desfă
șurată in primele două 
zile ale acestei săptă
mîni la Paris. El a ară
tat că stocurile de petrol 
din țările membre ale 
A.I.E. totalizau în apri

lie 360 000 000 tone, față 
de 395 000 000 tone la 
începutul acestui an, re- 
levtnd, totodată, că re
ducerea preconizată de 
5 procente a consumului 
de petrol în aceste state 
ar permite, în cei mai 
bun caz, să se revină 
pină la sfirșitul anului 
curent la un total al 
stocurilor de 395—400 
milioane tone. Pe de 
altă parte, referindu-se 
la capacitatea țărilor oc
cidentale de a respecta 
efectiv angajamentul de 
a-și reduce cu 5 procen

te consumul în 1979, 
ceea ce ar necesita, pe 
plan global, economisi
rea în fiecare zi a două 
milioane de barili de 
petrol, David Howell a 
estimat că se va putea 
economisi zilnic cel 
mult 1,9 milioane barili. 
El a apreciat că con
cluziile ce s-au degajat 
la reuniunea A.I.E. re
prezintă un progres pe 
calea pregătirii reuniu
nii ministeriale a Orga
nizației pentru Coope
rare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.).

ankara: întrevedere româno-turcă
ANKARA 23 (Agerpres). — Aflat 

în Turcia cu prilejul celui de-al 
XXIV-lea Congres al Partidului Re
publican al Poporului (P.R.P.), tova
rășul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a avut o întrevedere 
cu președintele P.R.P., primul minis
tru al Turciei, Biilent Ecevit.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost transmis președin
telui P.R.P., Biilent Ecevit, un mesaj 
de salut și urări de succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor celui de-al 
XXIV Congres al partidului.

Biilent Ecevit a mulțumit călduros 
pentru mesaj și a rugat să se trans
mită secretarului genefal al P.C.R.,

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate și 
succese tot mai mari în activitatea 
pe care o desfășoară spre binele și 
prosperitatea poporului român, pen
tru înțelegere, pace și colaborare in
tre toate țările și națiunile lumii.

Apreciindu-se in mod deosebit 
evoluția pozitivă a relațiilor de cola
borare pe multiple planuri turco- 
române, s-a exprimat hotărîreă pen
tru găsirea de noi forme și posibili
tăți în scopul adincirii și diversifică
rii acestei conlucrări, atît pe plan in
tern, cît și pe arena internațională.

întrevederea a decurs intr-o atmos
feră caldă, prietenească, caracteristi
că relațiilor româno-turce.

berlin: Dezvoltarea cooperării tehnico-științifice 
dintre România si R. D. Germană

t

BERLIN 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, tovarășul Willi Stoph, 
a primit pe tovarășul Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, care face 
o vizită de lucru în această țară.

Cu acest prilej, tovarășul Willi 
Stoph a fost rugat să transmită, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului dfe Stat al R.D. Germane, un 
mesaj de prietenie și urări de să
nătate.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
tovarășul Willi Stoph a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut prietenesc

și cele mai bune urări din partea 
tovarășului Erich Honecker.

în cadrul întrevederii au fost apre
ciate pozitiv stadiul și rezultatele coo
perării tehnico-științifice dintre 
România și R.D. Germană, relevîn- 
du-se, totodată, posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea în continua
re a acestei activități în avantajul 
reciproc al celor două țări.

★
La Berlin au început convorbirile 

dintre conducătorii organelor cen
trale pentru știință și tehnologie din 
Republica Socialistă România și 
R.D. Germană, cu privire la dezvol
tarea cooperării dintre cele două țări 
în domeniul cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic pe anii 1979—1980 
și în continuare pe perioada 1981— 
1985.

Prezențe 

românești 
peste hotare

• POLONIA
In intimpinarea zilei de 23 

August, in R.P. Polonă, la Lu
blin, se desfășoară, sub generi
cul „Zilele culturii ieșene", am
ple manifestări și acțiuni cul
tural-artistice, inițiate pe baza 
relațiilor statornicite intre Comi
tetul județean Iași al P.C.R și 
Comitetul voievodal Lublin al 
P.M.U.P. Programul cuprinde, 
printre altele, deschiderea unei 
expoziții de carte a editurii „Ju
nimea" și prezentarea unor lu
crări ale artiștilor plastici ieșeni. 
Totodată, Teatrul național „Va- 
sile Alecsandri" prezintă piesele 
„O scrisoare pierdută" de I.L. 
Caragiale și „Tango" de S. Mr->- 
zek. Pe scena teatrului din lo
calitate se joacă piesa „Steaua 
fără nume" de Mihail Sebas
tian, in montare românească.

• BULGARIA
Ansamblul „Doina" al Arma

tei Republicii Socialiste Româ
nia a efectuat un turneu in Bul
garia. Au fost prezentate spec
tacole în orașele Ruse, Varna, 
Devnia, Burgas, Iambol, Stara 
Zagora, Sofia și Plevna. La 
spectacole au participat oficia
lități locale de partid și de stat, 
generali, ofițeri superiori și mi
litari, un numeros public.

agențiile de presă
Protocol româno-iugo- 

Sl((V La Belgrad a fost semnat 
protocolul de lucru privind colabo
rarea între Radioteleviziunea româ
nă și Radioteleviziunea iugoslavă pe 
anii 1979—1980. Documentul prevede 
lărgirea contactelor de lucru și a 
colaborării dintre radioteleviziunile 
din cele două țări vecine, socialiste 
și prietene.

Plenara C.C. al P.C. Por
tughez, care a avu* l°c Lisa- 
bona, a examinat situația politică in
ternă a țării și a decis ca, după vo
tul din Adunarea Republicii asupra 
proiectului bugetului de stat și pla
nului de dezvoltare pe anul 1979, 
P.C.P. să introducă în parlament o 
moțiune de cenzură privind politica 
actualului guvern. C.C. al P.C.P. con
sideră că modalitatea optimă de de
pășire a actualei crize ar consti
tui'» formarea unui guvern care să 
se sprijine în Adunarea Republicii 
pe o majoritate a deputaților comu
niști și socialiști. Dar actuala evolu
ție — s-ă subliniat la plenară — per
mite ca soluție și formarea unui gu
vern care să gireze treburile curente 
pînă la desfășurarea alegerilor par
lamentare, la termen sau anticipat.

Comisia electorală a R.D. 
Germane a dat Publicității rezul
tatele definitive ale alegerilor de la 
20 mai pentru deputății in reprezen
tanțele locale ale puterii. Participa
rea la vot — se arată în comunica
tul difuzat de agenția A.D.N. — a 
fost de 98,28 la sută. Din cele 
12 116 339 voturi valabile, 99,83 la 
sută au fost date candidaților de pe 
lista Frontului Național al R.D.G. 
Au fost aleși 27 168 de deputați în 
reprezentanțele locale ale puterii.

Convorbiri chino-brazi- 
lienO Președintele Braziliei, Joao 
Baptista de Figueiredo, a primit pe 
Kang Shien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, aflat 
în vizită la Brasilia — informează 
agenția China Nouă. în cursul con
vorbirii care a avut loc cu acest pri
lej, de ambele părți a fost expri
mată dorința de a dezvolta relațiile 
comerciale și de a întări sprijinul 
reciproc dintre China și Brazilia, 
subliniindu-se că există perspective 
favorabile în acest sens.

Un pas pozitiv spre so
luționarea problemei ci
priote Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (AKEL) a dat pu
blicității o declarație în care subli
niază că reluarea negocierilor intre 
președintele Ciprului, Spyrps Ky- 
prianou, și liderul ciprioților turci, 
Rauf Denktaș, constituie un pas po
zitiv în direcția soluționării pașnice 
a problemei cipriote. Această relua
re a negocierilor, se spune in decla
rație, reprezintă o victorie a po
porului cipriot — grec și turc. 
AKEL va sprijini deplin înfăptui
rea negocierilor amintite.

Program de cooperare 
norvegiano—chineză. Rcge!e 
Olav al V-lea al Norvegiei l-a pri
mit pe Geng Biao, vicepremier al 
Consiliului; de Stat al R.P. Chineze. 
Cu prilejul' vizitei oaspetelui chinez, 
la Oslo a fost semnat programul de 
cooperare culturală, științifică și in 
domeniul învățămîntului între cele 
două țâri.

Reprezentînd un bogat și cuprin
zător program de acțiune în vederea 
edificării noii ordini economice in
ternaționale, Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat celei 
de-a V-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) indică, în același 
timp, căile concrete pentru lichi
darea rămînerii în urmă a țărilor in 
curs de dezvoltare, pentru progresul 
economic mai accelerat al acestora, 
în concepția de ansamblu, unitară a 
României privind problemele funda
mentale ale dezvoltării se încadrea
ză și prevederile din mesaj referi
toare la companiile străine care 
acționează pe teritoriul țărilor in 
curs de dezvoltare.

Reprezintă o realitate faptul că, 
în virtutea evoluțiilor istorice, pe 
teritoriul acestor țări acționează un 
mare număr de societăți străine și 
îndeosebi transnaționale. Din datele 
O.N.U. rezultă că la începutul actua
lului deceniu peste o cincime din 
economia țărilor „lumii a treia" și 
două cincimi din sectorul industrial 
al acestora se aflau sub controlul ca
pitalului străin, in primul rind al 
capitalului corporațiilor transnațio
nale. Practica relațiilor economice 
internaționale ilustrează că o întrea
gă perioadă istorică, tocmai prin in
termediul societăților străine, marile 
metropole s-au dedat la exploatarea 
intensă a resurselor naturale ale 
fostelor colonii, obținînd profituri 
imense. Printr-un intreg arsenal de 
instrumente și mecanisme de spo
liere, țărilor respective le-a fost ba
rată, astfel, calea progresului multi
lateral și valorificării in interesul 
propriu a bogățiilor naționale, ur- 
mărindu-se transformarea lor in 
anexe furnizoare de materii prime, 
de Droduse în formă brută sau cel 
mult semifinită.

Nici chiar in noile condi'ii, de 
după cel de-al doilea război mondial, 
caracterizate prin avintul fără nre- 
cedent al luotei oentru independentă 
a popoarelor, de apariție pe harta 
lumii a noi și noi state indepen
dente, nu a încetat să se manifeste 
tendința companiilor străine de a 
pernetua, în forme schimbate, prin 
mijloace mai subtile, exnloatarea re
surselor naturale ale fostelor colo

nii, de a smulge beneficii mari 
și imediate și, totodată, de a dezvol
ta numai acele structuri economice 
care le convin, fără să țină seama 
de interesele generale ale acestor 
țări, de necesitatea dezvoltării armo
nioase a tuturor ramurilor economiei 
naționale. Desigur, în fața acestei 
situații, tot mai numeroase sînt gla
surile in rindurile țărilor lumii a 
treia, ca și ale cercurilor largi ale 
opiniei publice, care se pronunță cu 
putere pentru instituirea unui cod

și constructive, care pornesc de la 
imperativul respectării independenței 
și suveranității naționale a țărilor 
in curs de dezvoltare, al promovării 
unor raporturi de colaborare și coo
perare economică bazate pe princi
piul avantajului reciproc.

Este bine știut că unul din ele
mentele constitutive ale independen
ței economice a statelor îl constituie 
afirmarea suveranității depline asu
pra resurselor naturale, dreptul de 
a dispune în întregime de aceste re

ia recunoașterea declarativă a drep
tului suveran al țărilor in curs de 
dezvoltare asupra resurselor lor na
turale, ci și de ia asigurarea infăp- 
tuirii nemijlocite a acestui drept, de 
la necesitatea instituirii controlului 
deplin asupra exploatării propriilor 
bogății. Reincorporarea bogățiilor 
naturale în patrimoniul național re
prezintă, de altfel, un obiectiv de 
prim ordin al luptei popoarelor din 
țările în curs de dezvoltare. Sînt. 
cunoscute numeroasele măsuri între-

țate total sau parțial de capitalul 
străin și de a beneficia de o parte 
tot mai mare din avantajele și pro
fiturile ce decurg din exploatarea 
și punerea in valoare a resurselor 
naturale.

în acest sens, România consideră 
— așa cum se arată în mesaj — că 
este intru totul just și echitabil ca 
țările in curs de dezvoltare să aibă 
o participare efectivă la proprieta
tea societăților străine de cel puțin 
50 la sută. Această participate ar fi

7. Colaborarea internațională reciproc avantajoasă 
impune o reglementare justă a activității 

companiilor străine în țările slab dezvoltate
riguros de conduită a societăților 
transnaționale.

Fără îndoială, realitățile existente 
în țările in curs de dezvoltare — in 
cea mai mare parte recent eliberate 
de sub jugul colonial —și, Îndeo
sebi, lipsa de mijloace financiare și 
de personal calificat fac necesară 
cooperarea în continuare cu țările 
avansate, cu societățile transnațio
nale, care dețin poziții-cheie in sec
toarele de virf ale tehnicii, tehnolo
giei, marketingului, managementu
lui, solicitarea sprijinului străin sub 
forma capitalului privat sau public 
și a expertilor în asemenea scopuri 
cum ar fi finanțarea dezvoltării, 
asistența tehnologică, crearea și dez
voltarea cercetării naționale, facili
tarea accesului pe piețele țărilor 
dezvoltate, valorificarea superioară 
a resurselor ș.a. întrebarea care se 
pune cu deosebită. acuitate este pe 
ce bază și in ce condiții trebuie să 
se desfășoare această colaborare ?

RăsDunzînd la această întreba
te. Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu aduce o serie de idei noi

surse și de a decide de sine stătător 
asupra modului exploatării, utilizării 
și valorificării lor. Dar, in ciuda fap
tului Că acest drept și-a găsit con
sacrarea in numeroase documente 
internaționale, transpunerea sa in 
practică, îndeosebi în ce privește ac
tivitatea societăților străine, conti
nuă să intimpine serioase dificultăți. 
Tocmai de aceea România apreciază 
că reglementarea justă a condițiilor 
în care aceste societăți își desfă
șoară activitatea în țările slab dez
voltate are o deosebită importanță, 
în concepția țării noastre, făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, care are în vedere accele
rarea progresului economic al țărilor 
s)ab dezvoltate, eliminarea subdez
voltării și instaurarea unor relații 
economice internaționale echitabile, 
nu este posibilă fără revizuirea ca
racterului relațiilor dintre societățile 
transnaționale și țările în curs de 
dezvoltare, fără așezarea acestora 
pe o bază nouă.

în acest nroces trebuie să se por
nească, fără îndoială, nu numai de

prinse în acest sens, mai ales în ul
timii ani, dC un șir întreg de țări in 
curs de dezvoltare din Africa, Ame
rica Latina" și Asia, avînd ca obiec
tive specifice lichidarea vechiului 
sistem al concesiunilor, limitarea 
parțicjpării străine la capitalul so
cial al întreprinderilor naționale, 
naționalizările parțiale sau chiar to
tale etc.

Din aplicarea strictă a principiului 
suveranității statelor asupra bogății
lor lor naturale decurge, ca o conse
cință firească, logică, postulatul că 
intervenția capitalului și personalu
lui câljficat străin in vederea ex
ploatării și dezvoltării resurselor 
statelor in curs de dezvoltare nu 
poate avea loc decît Ia cererea 
acestora ; în același timp, exploa
tarea resurselor naturale trebuie să 
fie realizată, în orice situație, in 
conformitate cu legile și regulamen
tele naționale ale acestor state. Con
stituie, de asemenea, un drent legi
tim al țărilor în curs de dezvoltare de 
a-si asigura o participare sporită la 
administrarea întreprinderilor finan-

de natură să garanteze apărarea 
proprietății statelor în curs de dez
voltare asupra propriilor bogății, ca 
și a respectivelor industrii, permi- 
țînd, în același timp, exercitarea 
supravegherii și controlării activită
ților capitalului străin, folosirea sa 
în interesul dezvoltării economiei 
naționale. Totodată, in acest fel s-ar 
crea premisele unei colaborări și 
cooperări bilaterale fructuoase, ale 
respectării stricte și aplicării in 
practică a principiului avantajului 
reciproc, fără de care nu pot fi 
concepute restructurarea actualelor 
relații economice internaționale, edi
ficarea noii ordini economice.

Nu pot să nu fie relevate, in acest 
cadru, preocupările comunității in
ternaționale de a limita efectele ne
gative ale practicilor societăților 
transnaționale, ale structurilor eco
nomice nejuste impuse de acestea 
țărilor în curs de dezvoltare prin 
relațiile de exploatare și comerciali
zare a resurselor lor naturale, preo
cupări care si-au găsit concretizarea 
atit in adoptarea de către O.N.U. a

unor importante documente, cum 
sint „Declarația" și „Programul de 
acțiune privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale", 
„Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor" și altele, cît 
și in activitatea de adoptare a unui 
cod internațional de conduită care 
să reglementeze activitățile acestor 
societăți. Acest cod, aflat în prezent 
în plin proces de elaborare, ar urma 
să prevadă, in mod obligatoriu : îm
piedicarea imixtiunii companiilor 
transnaționale în treburile interne 
ale statelor in care operează ; regle
mentarea clară a activității acestora 
în țările-gazdă și coordonarea acțiu
nilor lor cu planurile de dezvoltare 
ale țărilor slab dezvoltate; realizarea 
asistenței și transferului de tehnolo
gie in condiții echitabile și avanta
joase ; reglementarea distribuirii și 
repatrierii beneficiilor lor.

Prin principiile și normele pe care 
le va conține, codul va putea fi, de
sigur, un instrument de reglemen
tare uniformă a îndatoririlor socie
tăților transnaționale și a tratamen
tului ce li se acordă de țările-gazdă, 
bazat pe egalitate, echitate și inter
dependență de interese ale țărilor 
in curs de dezvoltare și cele ale ță
rilor dezvoltate. Membră a Comisiei 
interguvernamentale pentru societă
țile transnaționale, organ consultativ 
pe lingă Consiliul Economic și So
cial al O.N.U, și respectiv a grupu
lui de lucru creat de aceasta, Româ
nia participă activ la activitatea de 
elaborare a codului de conduită, 
considerind aceasta drept una din 
direcțiile importante ale eforturilor 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice.

Răspunzind unor cerințe stringen
te ale dezvoltării contemporane, 
propunerile concrete prezentate de 
țara noastră la actuala sesiune a 
U.N.C.T.A.D., inclusiv cea cu privire 
la reglementarea condițiilor in care 
companiile străine iși desfășoară 
activitatea în țările slab dezvoltate, 
se înscriu, fără indoială. ca o con
tribuție de prim ordin la înfăptuirea 
obiectivului istoric pe care il repre
zintă lichidarea subdezvoltării, fău
rirea unei lumi noi — a justiției și 
echității.

Radu BOGDAN

transmit:
Dezvoltarea relațiilor cu- 

banezo-irakiene. p«ședinteie 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel 
Castro Ruz, l-a primit pe vicepre
ședintele Irakului, Taha Moheddin 
Maruf, care și-a încheiat vizita între
prinsă la Havana. Cu acest prilej au 
fost abordate prcAtleme privind inten
sificarea cooperării bilaterale în di
verse domenii și s-a făcut un tur de 
orizont asupra evoluției situației po
litice internaționale.

In Nicaragua continua
luptele. Aviația militară a regi
mului dictatorului Somoza a lansat
un violent atac împotriva orașului 
Jinotega, situat la 160 kilometri nord 
de Managua, in care continuă să se 
desfășoare lupte între combatanți ai 
Frontului Sandinișt de Eliberare Na
țională (FS.L.N.j din Nicaragua și 
trupele somoziste trimise împotriva 
insurgenților. Atacul cu bombe și 
rachete al aviației somoziste a pro
vocat numeroase victime în rîndul 
populației civile din localitate.

Pentru extrădarea unui 
criminal nazist. Procurorul ge
neral al Braziliei a recomandat Tri
bunalului suprem al Braziliei să 
aprobe extrădarea în R.F.G. a crimi
nalului de război nazist Gustaw 
Wagner, care, în timpul celui de-al 
doilea război mondial, a fost adjunc
tul comandantului lagărului de exter
minare din Treblinka și apoi coman
dantul lagărului de la Sobinor. 
Gustaw Wagner a fost arestat anul 
trecut, după ce a fost identificat de 
unul din foștii deținuți din lagărele 
menționate. Pînă in prezent au cerut 
extrădarea criminalului de război 
R.F.G., Austria și Polonia.

Raiduri ale aviației 
israeliene 

asupra Libanului
Reuniunea Consiliului Militar 

Suprem al O.E.P.
BEIRUT 23 (Agerpres). — Avioane 

israeliene au atacat miercuri orașele 
de coastă libaneze Damour și Na’Meh, 
situate la aproximativ 20 kilometri 
de capitală — informează agenția par 
lestiniană WAFA, reluată de agen
țiile Reuter și U.P.I.

Unitățile antiaeriene ale forțelor 
progresiste libaneze și palestiniene 
amplasate în zonă au ripostat, des- 
chizînd focul. Totodată, un purtător 
de cuvînt palestinian a anunțat că, 
in urma raidurilor israeliene, au fost 
înregistrate victime în rindul popu
lației.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar israelian a 
confirmat că aviația israeliană a 
bombardat, miercuri, regiuni libaneze 
unde sint concentrate forțe palesti
niene — transmite agenția France 
Presse.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Consiliul 
Militar Suprem al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei s-a reunit, 
miercuri, la Beirut, sub conducerea 
lui Yasser Arafat, președintele Com‘- 
tetului Executiv al O.E.P. și coman
dantul forțelor armate ale revolutei 
palestiniene — informează agenția 
WAFA, reluată de agenția tunisiană 
de presă T.A.P.

După cum menționează aceeași sur
să, reuniunea a fost consacrată exa
minării situației palestinienilor din 
Liban, după escaladarea raidurilor 
Israelului împotriva acestei țări. Par- 
ticipanții au adoptat hotăriri men’te 
să ducă la creșterea capacității de 
acțiune a forțelor palestiniene ampla
sate in Liban.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — O 
bombă a explodat, miercuri, într-o 
statie de autobuz din orașul Petach 
Tikva, s-a anunțat la Tel Aviv. Po
trivit agențiilor de presă, in urma 
atentatului, trei persoane au fost 
ucise și alte 14 rănite.

După cum informează agențiile 
France Presse și U.P.I., reluînd agen
ția WAFA, Organizația pentru Eli
berarea Palestinei a revendicat res- 

i ponsabilitatea acestui atentat.
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