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PRODUCȚIA FIZICĂVIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN REGATUL SPANIEI
- în concordanță cu planul, 

cu cerințele economiei naționale
„Trebuie să se tragă toate învățămintele 

din activitatea de pînă acum și să se stabi
lească măsurile pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor planului, în toate 

' sectoarele. Toate județele, toate unitățile tre
buie să-șâ realizeze planul stabilit atit la pro
ducția fizică, cît și pe sortimente".

NICOLAE CEAUȘESCU

oaspeți, manifestările de considerație și
respect dau expresie sentimentelor de prietenie ale poporului spaniol față de poporul român, 
dorinței comune de a amplifice și diversifica relațiile de colaborare dintre România și Spania, 

corespunzător intereselor reciproce, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale

La Institutul Național 
de Industrie (I. N. I.)Joi dimineața, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită la Institutul Național de Industrie (I.N.I.) din Madrid — organism de stat care grupează un ansamblu de intreprinderi reunite in companii și societăți anonime. I.N.I. este, totodată, cel mai mare consorțiu industrial spaniol, ponderea sa economică re- prezentind circa 11 la sută din totalul produsului național brut al Spaniei.în această vizită, șeful statului român a fost însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, Alexandru Mărgăritescu, prim- adjurict al ministrului comerțului exterior și cooperării ! economice internaționale; de alte persoane oficiale/ române și spaniole.Au fost prezenți ambasadorul României la Madrid, Ion Goliat, și ambasadorul Spaniei la București, Jose Carlos Gonzales-Campo Dal-Re.La intrarea în moderna clădire a I.N.L, președintele Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat de ministrul industriei, Carlos Bustelo y Garcia del Real, de vicepreședintele I.N.I., Manuel Aspilicuenta, de directorul comercial, Carlos Espinoza, de alți membri ai Consiliului de administrație.Șeful statului român este invitat in sala de expoziție permanentă a I.N.I., unde gazdele prezintă, în fața unui panou luminos, principalele sectoare de activitate ale acestui organism industrial și de cooperare economică internațională : petrol și petrochimie, gaze naturale, energie electrică, siderurgie (oțel, laminate, aluminiu), cărbune, cauciuc sintetic, construcții navale, autovehicule, motoare diesel, construcții aeronautice, transporturi navale și aeriene, inginerie tehnologică curentă și de vîrf, industrie alimentară, artizanat, turism etc. Gazdele subliniază că totalul investițiilor companiilor coordonate de I.N.I. se ridică la circa 1 000 miliarde de pesetas anual, iar printre numeroasele țâri cu care cooperează acest organism se numără și România.Sint parcurse apoi secțiile expoziției, care prezintă

sugestiv — prin panouri, fotografii, grafice, machete, mostre de produse — diversitatea activității de producție și de cooperare cu firme, companii și intreprinderi din diferite țâri ale lumii.Președintele N icolaeCeaușescu se interesează de ultimele noutăți tehnologice spaniole in domeniul petrochimiei, al instalațiilor pentru transportarea gazelor naturale, al recuperării materiilor prime din deșeuri, al energiei și al construcțiilor de mașini.în discuțiile purtate cu acest prilej de șeful statului român cu ministrul spaniol al industriei și tehnologiei, cu conducerea I.N.I., ă fost manifestată satisfacția față de bunele. relații de colaborare româno» spaniole. Expresie elocventă a acestor relații o constituie și semnarea, chiar în timpul vizitei, a Acordului de cooperare dintre I.N.I. și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al României in domeniile petrochimiei, construcției de mașini și alte domenii de activitate industrială. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază faptul că există posibilități cres- cînde pentru dezvoltarea in ritm accelerat a schimburilor și cooperării dintre cele două țări, inclusiv pe terțe piețe, in avantajul reciproc.La rugămintea gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnat in „Cartea de onoare" a institutului următoarele : „Ne-a făcut plăcere să vizităm I.N.I., să cunoaștem bogata activitate pe care o desfășoară. Ii urăm noi succese și ne exprimăm speranța că între acest institut și întreprinderi industriale din România se va dezvolta o bună colaborare și cooperare în folosul ambelor țări și popoare".La plecare, gazdele mulțumesc călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru deosebita onoare pe care le-a făcut-o vizitînd acest institut, reafirmînd dorința lor de a acționa in spiritul înțelegerilor convenite în aceste zile, pentru impulsionarea cooperării economice, pe multiple planuri, dintre Spania și România, în interesul ambelor popoare.

La intrarea în Toledo, primarul orașului oferă înalților oaspeți români, ca simbol al prieteniei și înaltei prețuiri, „Cheia orașului"

în străvechiul ToledoJoi după-amiază, președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită în străvechiul oraș al Spaniei, Toledo. în această vizită, înalții oaspeți români au fost însoțiți de tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicu Ceaușescu, de celelalte persoane oficiale române.Au fost prezenți ambasadorul României la Madrid, Ion Goliat, și ambasadorul Spaniei la București,. Jose Carlos Gonzales- Campo Dal-Re.De la Aranjuez, coloana oficială, escortată de o gardă de motocicliști, străbate splendidul ținut al Castiliei, în care predomină plantațiile de măslini, întinse livezi de portocali și lămîi. De pe colinele pe care urcă șoseaua apare în toată frumusețea sa, ca o ce.tate, orașul Toledo, de care sînt legate momente din cele mai importante din istoria Spaniei.Situat la 70 de km de Madrid, Toledo este una dintre cele mai vechi așezări ale Spaniei,

fostă capitală a regatului, oraș în care monumentele arhitectonice din aproape toate epocile istorice te întîmpină la tot pasul. Nașterea cetății este invăluită in legendă. Titus Livius este primul care vorbește despre Toletum ca oraș iberic fortificat, situat la încrucișarea drumurilor de odinioară ale Peninsulei Iberice. Orașul a cunoscut epocile de dominație ale Vizigoților, mai tîrziu ale arabilor, care în secolele VIII-XV își făcuseră cunoscută prezența în această parte a Europei. Ceea ce impresionează la Toledo este faptul că totul s-a păstrat, că marile valori ale civilizațiilor ce s-au succedat pe aceste meleaguri au fost apărate, îngrijite și transmise urmașilor.Așa se explică și faptul că astăzi punctele de atracție pentru vizitatorii din lumea întreagă sînt tocmai vechile catedrale, moschei și sinagogi, castelele fortificate, ca, de pildă, Alcazarul sau vechile ziduri ridicate începînd din secolul al X-lea în jurul cetății. Tocmai de aceea, acest minunat oraș a fost declarat monument național.

La intrarea în oraș, prin străvechea poartă Visagra, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîmpinați de primarul orașului Toledo, Juan Ignacio de Mesa Ruiîț, împreună cu concilierii municipali, care le-au urat un călduros bun venit. în mod simbolic, prl- njarul oferă înalților oaspeți români „Cheia orașului".Coloana de mașini străbate străzile foarte înguste ale vechiului oraș, cu prăvălii care etalează vizitatorilor obiecte care au constituit și constituie faima artizanilor acestui ținut : obiecte de metal cu incrustați! în aur, ceramică și, mai ales, panoplii cu arme albe făurite din vestitul oțel de Toledo.Gazdele invită pe oaspeții români să viziteze Cîteva din monumentele arhitectonice ale orașului : catedrala, bazilica Santo Tome, vechea sinagogă, casa memorială ,.E1 Greco". Custozii acestor inestimabile comori arhitectonice prezintă oaspeților români
(Continuare in pag. a IlI-a)

în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., un loc central l-au ocupat problemele referitoare Ia realizarea planului producției fizice Ia fiecare sortimeint. in fiecare întreprindere și ramairă a economiei. Practica a dovedit că înfăptuirea ritmică și integrală /a sarcinilor Ia producția fizică, departe de a constitui un scop în sine, are un rol hotărîtor, riguros fundamentat în mecanismul echilibrat al planului, in cadrul căruia fiecare sortiment, fiecare produs are o destinație precis stabilită, o utilitate economică si socială bine definită. Astfel, numai in condițiile în care fiecare colectiv iși îndeplinește planul la producția fizică pot fi onorate la timp contractele economice încheiate cu beneficiarii interni și partenerii externi, ne poate asigura o aprovizionare tehniico-materială riguroasă intr-un șir de intreprinderi din economie. După cum a subliniat secretarul general al partidului, este evident că dacă nu se realizează planul la cărbune și petrol nu vor exista resurse materiale suficiente pentru industria energetică și pentru petrochimie ; neindeplinirea sarcinilor de plan la producția de ciment afectează buna desfășurare a activității pe șantierele de construcții ; după cum, dacă nu se fabrică la vreme intreaga cantitate de piese și subansamble, nu se poate asigura o activitate normală in producția multor unități. Este deci cit se poate de evidentă legătura nemijlocită dintre modul in care se realizează planul in diferite sectoare de, activitate și funcționarea mecanisnuului aprovizionării tehnico-materiale.în primele patru luni ale anului, numeroase colective au obținut o serie de rezultate pozitive in îndeplinirea planului la.producția fizică. Din șirul "produselor de mare însemnătate pentru economia națională la care planul a fost depășit amintim : fonta, otelul aliat și inalt aliat, diferite tipuri de laminate, mașini și utilaje tehnologice pentru industriile metalurgică, materialelor de construcții, ușoară, de exploatare și prelucrare a lemnului, apiu'ataj electric de joasă tensiune, mijloace ale tehnicii de calcul electronice, strunguri, aparate de măsură și control electrotehnice și electronice, combine autopropulsate pentru recoltat cereale și furaje, medicamente ș.a. Deci, așa cum a demonstrat viața, in întreprinderile unde consiliile oamenilor muncii și organizațiile de partid, impreună cu forurile de resort din centrale și ministere, au acționat ferm, cu spirit de răspundere pentru asigurarea tuturor condițiilor de realizare ritmică a sortimentelor planificate și s-a muncit bine, s-a valorificat cu eficiență potențialul productiv, iar aprovizionarea tehnîco-materială a funcționat corespunzător, prevederile au fost înfăptuite, fabrieîndu-se și cantitățile suplimentare de care este ne

voie pentru o activitate cît mai fructuoasă in diferite ramuri economice.Dar tot practica a arătat că oricit de mari ar fi producțiile suplimentare realizate la unele produse, într-o unitate sau alta, într-o ramură sau în alta, ele nu pot suplini nerealizările la un șir de sortimente și produse, care, adesea, afectează activitatea dintr-un lanț de întreprinderi. Așa cum s-a subliniat la recenta consfătuire, lipsurile ce se manifestă in domeniul aprovizionării tehnico-materiale sint generate nemijlocit de nerealizarea in întregime și la timp a planului producției fizice in unele întreprinderi și sectoare de activitate. Bunăoară, mașinile și utilajele necesare industriilor chimică, minieră și alimentară nelivrate la timp au creat greutăți pe un șir de șantiere de investiții din ramurile respective ; restanțele la osii și boghiuri s-au repercutat asupra producției de locomotive ; lipsa unor sortimente de laminate, neasigurate de industria metalurgică, a perturbat activitatea în unele unități constructoare de mașini ; dificultăți asemănătoare au creat restantele la poduri rulante, aparataj de înaltă tensiune, motoare cu ardere internă, cărămizi și blocuri ceramice, ciment — sortimente fără de care u- nitățile beneficiare nu și-au putut onora propriile sarcini de producție. Așa cum s-a arătat la consfătuire, din cauza neajunsurilor în realizarea unor sarcini de plan, sîntem obligați să importăm mai mult. Iar orice e- forturi valutare suplimentare se resimt direct in economia națională.Plecînd de la analiza unor asemenea situații nedorite, care sint principalele acțiuni ce trebuie întreprinse in această perioadă pentru înfăptuirea riguroasă a planului la producția fizică, pentru recuperarea tuturor restanțelor ? . - -în primul rlnd, se impun măsuri energice pentru punerea in funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții restante, pe care s-a contat la fundamentarea sarcinilor de producție pe acest an. Este cit se poate de firesc că oricîte eforturi s-ar depune în întreprinderi pentru realizarea unor produse peste prevederile planului, acestea nu vor putea suplini, decît în mică măsură, pierderile de producție datorate neintrării la vreme în circuitul productiv a unor capacități noi. Să ne referim la citeva exemple : neintrarea în funcțiune la termenele planificate a trăgătoriilor de oțel de Ia întreprinderea „Laminorul" din Brăila și Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște s-a repercutat nemijlocit asupra producției de rulmenți. organe de asamblare, mașini și utilaje : întirzierea lucrărilor la instalația de dimetiltereftalat de la Combinatul petrochimic din Brazi a lipsit de o parte din materia primă necesară fabricația de fibre și fire poliesterice de la unitatea specializată din Iași, iar efectul s-a resimțit in producția de țesături și tricotaje.
(Continuare în pag. a Ii-a)Importante economii de energie și combustibilîn întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila, prin recuperarea totală a aburului furnizat de ciocanele de forjă, în vederea folosirii acestuia la încălzirea locuințelor din cartierul Brăilița, prin montarea de turbocompre- soare, prin modernizarea a 22 cuptoare de forjă și tratament, precum și prin înlocuirea altor 31 cuptoare devenite necorespunzătoare, se vor economisi în acest an 20 000 tone combustibil convențional și

peste 13 000 MWh energie electrică, ceea ce reprezintă o reducere cu 'circa 10 la sută a consumurilor planificate. De asemenea, prin înlocuirea actualelor cuptoare de tratament termic ale trăgătoriei de sîr- mă din cadrul întreprinderii „La- minorul“-Brăila, cu un singur cuptor cu „foc continuu" se preconizează a se economisi in acest an circa 9 000 tone combustibil convențional și peste 2 500 MWh energie electrică.

în timpul vizitei la moderna unitate industrială — Fabrica de acumulatoare „Tudor" La muzeul din Toledo, amenalat în clădirea în care a trait șl a creat hl Greco
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Tehnologiile moderne „obligă11 
consumurile să scadă

PRĂȘITUL LA TIMP depinde de hărnicia oamenilor, de buna organizare a muncii
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

9

Energia electrică și gazul metan au o mare pondere în cheltuielile de producție ale Combinatului chimic din Tirnăveni. Un motiv rnajor pentru colectivul acestei unități de a-și intensifica eforturile pentru economisirea severă a energiei. In ultimul timp, aici s-.a conturat o valoroasă experiență, care merită să fie studiată mai atent de către toate întreprinderile din județ. Și nu numai de aici.Iată mai întii cîteva date concludente : în timp ce producția a crescut in primele 4 luni ale anului cu 7 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut, consumul total de energie a lost cu 1 la sută mai mic. Urmarea ? în aceasta perioadă au fost economisiți 2 800 000 kWh, adică cantități suficiente pentru realizarea unei producții suplimentare de circa 1 000 tone carbid.Pe ce căi s-a acționat pentru a reduce permanent consumul de energie și combustibil, pentru Încadrarea în cotele stabilite ?— Acțiunile noastre — ne relatează inginerul Maltei Ilurubean, director tehnic al combinatului — sint concentrate, de ani de zile, in două direcții : combaterea risipei și introducerea unor tehnologii moderne, pe seama cărora produsele realizate (carbidul, mai ales) să încorporeze cit mai puțină energie. Iată un exemplu : combinatul are (in cele 6 cuptoare) o capacitate anuală de 300 000 tone carbid. Este secția cea mai mare consumatoare de combustibil și energie. Pentru diminuarea consumului de energie la tona de carbid, specialiștii noștri au stabilit, incă in 1970, un program de modernizare a întregii tehnologii de fabricație. Consecința : consumul de energie pe tona de carbid a scăzut de la 3 102 kWh, în 1970. la 2 930 kWh in 1979. Față de anul precedent, în acest an consumul de energie pe tona de carbid 

într-unu din secțiile Combinatului chimic din Tirnăveni

a scăzut cu 30 kilowatt/oră. Aceasta înseamnă că, în 1979, vom realiza, numai pe seama reducerii consumului de energie, o producție suplimentară de 3 000 tone carbid, produs atit de solicitat pe piața internă și la export.între principalele soluții tehnice aplicate și care au permis obținerea acestor rezultate rețin atenția modernizarea și optimizarea funcționăriiLa Combinatul chimic din Tirnăveni - în 4 luni o economie de 2800 000 kWh. Dar rezervele n-au fost epuizate
unor cuptoare și agregate, recuperarea unor resurse secundare, Oprin- du-ne asupra unei astfel de măsuri — folosirea oxidului de carbon (care pină acum se ardea la flacără) ca înlocuitor al gazului metan pentru uscarea materiilor prime la fabricarea carbidului — se cuvine relevat că anual se economisește gaz metan echivalind cu 4 500 tone combustibil convențional. Prin introducerea, intr-un viitor apropiat, a procedeului chimizării oxidului de carbon incă nevalorificat (lucrările instalației au și demarat), pentru fabricarea acidului formic și oxalic, prin utilizarea ca înlocuitori a altor subproduse, se vor obține anual economii de energie in valoare de 6 milioane Iei.Preocuparea continuă a colectivu

lui secției de carbid pentru reduce- ; rea consumului de energie și combaterea risipei sub diferitele ei forme este reflectată convingător pe mari panouri și grafice ținute la zi. Sint o adevărată „oglindă" a evoluției zilnice (practic, după fiecare schimb), decadale și lunare a consumului de energie și combustibil.— Pentru a vedea concret cum sint folosite resursele energetice — ne spune inginerul Vasile Cergeizan, șeful secției carbid — am introdus, pe schimburi de lucru, un sistem eficient de urmărire a consumului prin dispeceri. Sistem utilizat, de altfel, și in alte Secții din combinat. Rezultatele sint. consemnate în registrele de abateri, luîndu-se, dacă e cazul, măsuri de diminuare a consumului. Acest control suplimentar al fabricației are și un alt avantaj : o mai mare siguranță a procesului de producție și prevenirea opririlor accidentale. Și datorită acestei măsuri, am ajuns să ne încadrăm, lună de lună, in cotele stabilite, să realizăm chiar și economii.Idei și soluții noi, valoroase, originale privind reducerea consumului de energie și combustibil s-au materializat și în alte secții ale Combinatului chimic din Tirnăveni.— Comisia energetică a combinatului — precizează inginerul Heider Egon, șeful compartimentului meea- nico-energetic — a studiat și aplicat, recent, noi modalități de reducere a consumului de combustibil și energie. în acest sens, rezultate apreciabile au obținut secțiile oxid de zinc și bicromat de sodiu. Ele vizează. în principal, reducerea substanțială a cantității de gaz metan ars in procese cu flacără. Iată un exemplu : prin diminuarea ardqrii în aceste procese, consumul de gaz metan pe tona de oxid a scăzut de Ia 415 metri cubi la 230 metri cubi. La secția bicromat. consumul a fost redus de la 2.5 la 2.1 tone combustibil convențional pe tona de bicromat. Cum ? Prin modificarea arzătoarelor pentru combustia propriu-zisă și introducerea recuperatoarelor și a sistemului de evaporare de tip ..Duplex" (folosirea aburului secundar pentru încălzirea soluțiilor). Este suficient să precizez că numai prin recuperarea căldurii degajate de unul din cuptoarele secției bicromat vom realiza, în viitorul apropiat, tcrmoficarea unei părți din combinat, înlocuind gazul metan chiinizat in momentul de față.Dar. așa cum ne-au precizat interlocutorii noștri, reducerea in continuare a consumului de combustibil și energie (inițiată eu ani in urmă) stă permanent in atenția conducerii combinatului. a colectivelor de oameni ai muncii, din rindul cărora se remarcă loan Muntean. Marian Augustin. Nicolae Pagint. Eugen Socaciu, Alexandru Udvar (secția carbid), loan Ereda, Szabo Stefan, Traian Sulea (bicromat). Schneider Egon, Ioan Popa. Ovidiu Chindriș (secțiile zinc și sulfat de aluminiu) și alții. Multe soluții practice se află în studiu sau în curs de aplicare. Iată și un exemplu : înlocuirea (în fabricarea faianței) a tehnologiei de glazurare. Se preconizează utilizarea unei noi glazuri. cu ardere la temperaturi mai scăzute (900 grade C, în loc de 1 100 grade C). Efectul ? Economisirea anuală a 50 tone combustibil convențional. Tehnologii perfecționate vor fi utilizate, cu același efect, și in fabricarea sărurilor de bariu, bicroma- tului de sodiu și sulfatului de aluminiu. Firește, sint doar cîteva măsuri concrete, care se îmbogățesc necontenit printr-o permanentă consultare a colectivului, prin larga antrenare a specialiștilor,
Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

în județul Constanța suprafețele cultivate cu plante prăsitoare reprezintă peste 300 000 hectare. Potrivit programului stabilit de comandamentul județean, cu mijloacele mecanice și forța de muncă existente, in- trețirterea culturilor se poate face zilnic pe 25 000—30 000 hectare, ceea ce reduce la 15 zile (față de 21 zile in anii trecuți) durata unei prașile. în cazul lucrărilor mecanice, o prășită nu trebuie să depășească 5 zile la floarea-soarelui și sfecla de zahăr, respectiv, 10 zile la porumb.Subordonată acestor cerințe, prima prașilă mecanică la floarea-soarelui și sfecla de zahăr trebuia încheiată încă la mijlocul acestei luni, ca de altfel și răritul și prășitul manual al sfeclei de zahăr. Bilanțul lucrărilor de la începutul acestei săptămîni arăta că prășitul mecanic la floarea-soarelui și sfecla de zahăr s-a încheiat, iar prașilele manuale s-au executat in proporție de 97 și, respectiv, 79 la sută. Trebuie să o spunem din capul locului, că, aproape peste tot, culturile se prezintă mai curate și mai frumoase decit în oricare alt an. Sint și excepții nedorite de la această a- preciere de ordin general, dar nu asupra lor ne propunem să insistăm acum. Ceea ce dorim să aducem în atenția organelor agricole județene este necesitatea unei noi orientări și in organizarea și urmărirea activității Ia întreținerea culturilor.In această ordine de idei, se impune elaborarea unui plan operativ realist pentru Întreținerea culturilor, care să țină seama de cerințele impuse de tehnologiile specifice de cultivare a plantelor. Un plan care trebuie să pornească de la situațiile concrete din fiecare unitate, pe fiecare cultură și solă in parte. în condițiile in care au fost erbicidate suprafețe foarte mari, acțiunea de întreținere a culturilor trebuie să pornească de la efectul practic al acestora. Cu alte cuvinte, se cere să se știe exact care sint suprafețele la care trebuie să se intervină cu lucrări de întreținere. Adevărul este că actualul mod de urmărire a lucrărilor de Întreținere a culturilor în județul Constanta este departe de a oferi o imagine exactă asupra stării de fapt a culturilor. Așa se explică cum pentru una si aceeași cultură, operativa la zi a. lucrărilor indică o cifră la unitatea agricolă respectivă și alta Ia consiliul agroindustrial. țUn exemplu. La cooperativa 

în cîteva unități din 
județul Constanța

în județul Constanța există mari suprafețe pe care prașila manuală este 
hotărîtoare. Pentru încheierea grabnică a acestei iucrări sînt prezenți acum 

în cimp peste 23 000 de cooperatori

agricolă Castelu, cifrele pentru prășitul sfeclei și florii-soarelui din carnetul președintelui nu se potriveau deloc cu cele din situația de la consiliul agroindustrial. Cel mai rău este atunci cînd în spatele acestor raportări se ascund încălcări ale disciplinei muncii, ale normelor care stabilesc sarcinile și răspunderile organelor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole. Lanurile infestate de buruieni din zona Mihai Viteazul sau din apropierea Satului Nou sint doar citeva din efectele păgubitoare ale unor asemenea practici. Dar dacă in aceste cazuri nu se poate vorbi de compromiterea culturilor, situații de genul celor întilnite la una din fermele I.A.S. Băneas'a, unde o echipă de muncitori, sub „supravegherea" directă a șefului de fermă Ilie Rădu- iescu, prășea o solă fără buruieni, dar și fără plante, obligă la reflecții și, mai ales, la măsuri urgente pentru curmarea unor asemenea practici care fac ca suprafețe din cel mai fertil pămînt al țării să nu producă.Sint numai citeva argumente care pledează pentru întronarea unui climat de1 ordine și disciplină in desfășurarea acestei importante acțiuni clin agricultură. Cu atit mai necesare sint aceste cerințe acum cind s-a trecut la prășitul porumbului, cultură pentru care în multe cooperative a- gricole nu s-au asigurat incă erbici- dele prevăzute și care prin planul operativ nici nu și-au prevăzut executarea de lucrări de întreținere manuală. Cu deosebire se ridică această problemă in 40 de cooperative agricole — Almalău. Canlia, Oltina, Ion Corvin. Petroșani, Pietreni, Bărăgan, Tuzla, Pecineaga. Faclia ș.a., care nu și-au asigurat nici măcar 50 la sută din cantitățile de erbicide repartizate, ca să nu vorbim de cele 6 cooperative agricole — Esichioi. Lipnița, Văleni. Dobromir, Poarta Albă și Nicolae Bălcescu — care nu au beneficiat de nici un kilogram de erbicid. Cu toate acestea, la sfirșitul săptămînii trecute, un număr destul de mare de cooperative agricole din județ nu raportaseră incă declanșarea prășitului la această cultură. Ce-i drept, lanurile cu porumb nu sint incă îmburuie- nate, dar la întreținerea acestei culturi trebuie să se aibă in vedere că in multe unități prașila manuală se va putea incheia doar peste 10-12 zile.
Fierea CEAUȘESCU 
losil POP

Pe solele unde erbicidele și-au făcut efectul din plin, acționează numai 
echipele specializate de mecanizatori

Pe scurt, 
de pe ogoare

DOLJ
Felicitări fruntașilor. Prin’ tr-o bună organizare a muncii, prin folosirea cu chibzuință a „ferestrelor" dintre ploi, cooperatorii din cele 34 consilii unice agroindustriale doljene au reușit să încheie, joi, prașila manuală pe întreaga suprafață neierbicidată. cultivată cu floarea-soarelui și cu porumb, Prin organizarea muncii pe formații — fiecărui mecanizator re- venindu-i 130—150 hectare — a fost posibil ca pină la această dată prașila a II-a mecanică la sfecla de zahăr să se finalizeze pe 83 la sută din suprafețe, iar la porumb — pe 70 la sută. Fruntașe la Întreținerea culturilor se află consiliile Amărăști, Ca- lopăr, Ghidici. Perișor, Segarcea și Poiana Mare. (Nicolae Băbălău).

SUCEAVA
Pe primul plan — cultu

ra cartofilor. ln unitățile a- gricole din județul Suceava se dă o mare atenție executării lucrărilor de întreținere la culturile de cartofi. Pină acum, 90 la sută din suprafețe au fost erbicidate. Vremea foarte bună și ploile căzute in ultimul timp fac posibilă grăbirea prășitului. Cooperatorii și mecanizatorii din consiliul agroindustrial Verești au executat prima pravilă rnpcarțjcâ,. pe. mai bine de 95 la sută din suprafața planiti- cată. Această lucrare trebuie grăbită îndeosebi in consiliile agroindustriale Zvoriștea, Todirești, Spătârești, Iaco- beni și Șiret. (Gh. Parascan).
ALBA

Se lucrează „zi-lumină". Ca urmare a bunei folosiri a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, in multe cooperative agricole, cum sînt cele din Vintu de Jos, Clinic, Râhău, Lancrăm, Drimbar, s-a încheiat prașila a doua manuală la sfecla de zahăr. Ieri, pe terenurile cooperativei dini Bucerdea Grinoasa erau la prășit peste 200 cooperatori. Aici, se apropie de sfirșit prașila a doua manuală pe cele 100 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. în județ se muncește intens și in grădinile de legume, in vii, Ia strîngerea și insi- lozarea furajelor. (Ștefan Dinică).
HUNEDOARA

Acum, la porumb.cele mecanice, ca și forța de muncă din unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Hunedoara sint concentrate la întreținerea culturilor. 

în cooperativele agricole situate în Lunca Mureșului se execută prașila a doua la sfecla de zahăr și la cartofi. Bune rezultate au fost înregistrate în cooperativele agricole Rapoltu Mare, Sintandrei și Soimuș. unde prașila a doua este pe terminate. De asemenea, in unitățile din consiliile agroindustriale Totești și Hațeg, unde ponderea o deține cultura cartofilor, se acționează susținut pentru terminarea grabnică a prașilei a doua. Cooperativele agricole Ostrov, Totești și Densuș au realizat această lucrare pe mai mult de 60 la sută din suprafețele cultivate cu această plantă. A început și prășitul porumbului, această lucrare fiind avansată in consiliile agroindustriale Ilia, Sime- ria și Deva. (Sabin Cerbii).
MEHEDINȚI

Nici furajele n-au fost 
UitGte toate că timpul se menține .schimbător, pe ogoarele me- hedințene lucrările de întreținere a culturilor se intensifică cu fiecare zi. Astfel, prima prașilă mecanică Ia floarea-soarelui s-a executat pe 8 050 hectare din cele 9 600 hectare cultivate. Pe intreaga suprafață de 4 500 hectare . cu sfeclă de zahăr, prima prașilă manuală și mecanică s-a încheiat, iar pfașila a doua mecatlicâ s-a executat- pe mai bine de 1 300 hectare. Șil porumbul a fost prășit mantialjpe 24 600 hectare din'cele 49 335 fttoc- tare in cultură. în unitățile' ăgițcoîe de stat și cooperatiste din județ continuă acțiunea de strîngere și depozitare a furajelor. Pină ieri.'24 mai, au fost însilozate 66 475 tone furaje. (Virgiliu Tătaru).
TULCEA

Prelua?! această metodă! Un colectiv de mecanici și tractoriști de la atelierul S.M.A. din cadrul consiliului unic agroindustrial Horia. județul Tulcea, a realizat un dispozitiv de erbicida- re totală a culturilor. Dispozitivul — confecționat din materiale recuperate de la alte utilaje — a fost fixat pe tractoare de 45 CP. fapt care a dus ta realizarea unei economii de 10—12 la sută din cantitatea de combustibil folosit pentru fiecare hectar. De subliniat este și faptul că prin utilizarea acestui dispozitiv rabatabil, erbicidarea se face la un inalt nivel calitativ. în prezent, metoda de erbicidare cu ajutorul noului dispozitiv a început să se generalizeze și in cadrui altor stațiuni de mecanizare tulcene. (Agerpres).
„înainte de a angaja o discuție despre pamint. priviți aceste cifre din care rezultă ce se poate obține —- unul sau altul din produsele menționate — de pe un metru pătrat" — spunea ing. Eftimie Vasilescu. directorul Direcției agricole a județului Ilfov. Reproducem citeva date avind convingerea că vor prilejui un moment de meditație nu numai pentru lucrătorii din unitățile agricole, ci pentru toți cetățenii : griu — 500 grame ; carne — 150 grame ; vin — 0.750 litri : lapte — 0.5 litri : zahăr — 300—400 grame : ulei — 0.100 litri. Deci, o piine sau o friptură, sau o sticlă de vin, sau două căni de lapte etc.Și acum, iată care a fost punctul de pornire al acestui calcul. Județ de cimpie. care îmbrățișează Capitala tării ca o mare verde. Ilfovul deține 822 500 de hectare de teren (recunoscut. ca cel mai fertil !), adică 8 miliarde 225 de milioane mp. Produce la capacitate maximă fiecare metru pătrat ? ..Vedeți, de cultivarea fiecărui metru pștrat răspundem noi, agricultorii — spunea directorul direcției. E o regulă matematică. întotdeauna pămintul dă după cum muncești. Cînd produce sub potential. aceasta se întimplă fie din vina noastră, fie pentru că, și de aici lucrurile se agravează, intervin alți factori, in cazul nostru vecinătatea orașului și. aș adăuga, relele deprinderi de a arunca tot felul de resturi pe arături sau pe culturi, in păduri «i livezi. Așa se intîmplă că stratul fertil, format în milenii, e degradat în cîteva minute. Situații de acest fel sânt mai frecvente in comunele Ber- ceni, Vidra. Ștefăneștii de Jos. Afumați. Tunari și pe întreaga zonă a liniei de centură a Capitalei, care puteau fl evitate fără nici o cheltuială, ci numai prin respectarea legii. Și a- ceste terenuri, care sînt considerate agricole, trebuie cultivate. Dincolo de ultimul bloc de locuințe, de ultimul parc sau de gardul ultimei fabrici trebuie să înceapă cimpul", Ne-am oprit în raidul efectuat recent asupra acestui aspect — modul cum sînt utilizate terenurile din jurul Capitalei.Primul popas : I.A.S. Mogoșoaia, De jur-împrejurul sediului unității, la care, precizăm, se ajunge pe asfalt 

— vie. livadă, flori, pădure. La numai cite-va sute de metri insă, pe un drum de tară, unde cei veniti in control pătrund rar. peisajul se schimbă brusc. Aici. Combinatul avicol Crevedia a transformat circa 20 de hectare, apartinind I.A.S. Mo- goșoaia Și cooperativei agricole Buftea. într-o imensă mlaștină cu dejecții de păsări și gunoaie, care răs- pindesc. in timpul verii, miasme insuportabile. Pe lingă gunoiul de pă-
SĂ INTRĂM CU PLUGUL 
ÎN TERENUL NEGLIJENȚEI!

in jurul Capitalei, sute de hectare de pămînt nu produc din cauza unor 
rele deprinderi

sări se aflau aici mormane de hîrtie, saci din plastic, cofraje de ouă. cutii de conserve, tablă, sirmă. fiare, moloz. cărămizi, piese metalice, cauciucuri — totul aruncat pe pămintul agricol. Ce a întreprins I.A.S. Mogo- șoaia pentru a pune capăt acestei situații ?— Am discutat cu conducerea combinatului Crevedia — ne-a spus ing. Mihai Popa, directorul întreprinderii. Le trimitem mereu adrese, le dăm telefoane. Ar trebui să înțeleagă. Doar sintem colegi. Au venit delegați și de la Departamentul I.A.S., și de la minister...Dar mormanele cresc, în timp ce „colegii" corespondează mai mult sau mai puțin cordial si se înmulțesc vizitele mai mult sau mai puțin protocolare. Consemnăm părerea de bun simt a tractoristului Stan Iorga de la „Avicola" : ,.E un îngrăsămînt care face milioane. Nu înțeleg de ce cooperatorii din Buftea nu-1 folosesc, de ce nu se organizează acțiuni de fertilizare și în aceste unități. Doar nu costă nimic. Aveau timp toată iarna să-l împrăștie pe cimp".

Ne-am oprit apoi de-a lungul șoselei sure Băneasa — un adevărat drum al gunoiului. Pe terenul I.A.S. Mogosoaia (ferma Roșia) si al cooperativei agricole Otopeni se aflau saci cu ciment pietrificat, țigle, moloz, fier vechi, gunoi, conducte, aripi de automobil si multe altele. Unele instituții și-au aruncat pe cimp... arhiva. ba chiar și documente cu precizarea „secret de serviciu", cu semnături. parafe, peceți.

De la ieșirea din Jilava pină la Sintesti. in dreapta si-n stingă șoselei. ne intimpină alte mormane de gunoaie. mraniță amestecată cu beton, fiare etc. Tovarășul Emil Manea. prim-vicepreședinte al consiliului unic agroindustrial Vidra, apreciază că pe raza comunei sint circa 10 hectare deteriorate in acest mod. Intrăm pe drumul Berceni-Vârăști. Lingă o baltă amenajată pentru pis- cicultură, pe lucerna și griu. s-au depozitat zgură, cărămidă refractară de la turnătorie și cuptoarele electrice, fiare, gunoaie, moloz, beton, șpan, cutii de conserve și vopsele, meșină, sfoară, ba chiar și un autoturism avariat, abandonat de nu se știe cine in mijlocul gunoaielor. După cum ne-a informat tov. Victor Văcărescu, primarul comunei Berceni. cele mai multe din acestea provin de la întreprinderea de mașini grele București.Din observațiile de pină acum se desprind clar două aspecte : toate aceste deșeuri cu care este „semănat" terenul agricol — metal, hîrtie, sticlă, îngrășăminte naturale, reziduuri de 

la construcții — pot fi recuperate si reintroduse in circuit cu efecte economice importante. Un calcul din care să rezulte ce se poate obține dintr-o tonă de șpan sau hîrtie, sau sticlă, sau gunoi de păsări etc. ar fi Ia fel de instructiv ca și cel care ne-a fost prezentat la direcția agricolă. Au și apărut solicitări in acest sens.’ „Molozul, betonul, cărămida ne-ar fi de mare folos la drumuri" — ne-a spus tov. Emil Apostoloiu, primarul 

comunei Vidra. Același lucru despre șpan și metal, al căror loc este in oțe- îării, nu pe culturi sau in gardurile cu eare-și împrejmuiesc unii locuitori curțile, despre ingrășămintele naturale care trebuie Să ajungă pe cimp etc. In fiecare an, I.A.S. Mogoșoaia fertilizează cu gunoi de pasăre 400 hectare. De aici rezultă, fără nici o cheltuială, producții suplimentare. Bunăoară, anul trecut această unitate a realizat pe terenurile astfel fertilizate 6 000 kg porumb boabe și 100 tone de sfeclă furajeră la hectar la neirigat. Al doilea aspect. „Depozitate" pe teren agricol au ca efecte irosirea acestuia, degradarea solului, (pentru readucerea la potențialul productiv inițial a unui hectar se cheltuiesc zeci de mii de lei și uneori se așteaptă ani in șir).Cine trebuia să facă ordine, să aplice legea referitor la situația de la I.A.S. Mogoșoaia ? încă în toamna trecută, tovarășul Ion Icnită. primarul comunei Mogoșoaia. ne spunea : ..Trebuie să ne preocupăm mai mult de folosirea pămîntului... Noi am ridicat problema... Am luat legătura 

cu conducerea I.A.S. „Avicola" Crevedia, cu I.A.S. Mogoșoaia... Am cerut să se ia măsuri...".Și ce s-a făcut, se poate vedea. Ascultăm si alte declarații de intenții. reproșuri, promisiuni, argumente „forte". Tov. Nicolae Barbu, directorul I.A.S. Crevedia (din biroul d-sale se văd balta si terenul acoperit de gunoaie) : „E o problemă care nu se poate rezolva. Totul pornește de la proiect. S-au încercat citeva soluții. Am adus din import, in scopul uscării acestor îngrășăminte naturale, o instalație in valoare de 7 milioane lei. dar nu putem s-o folosim. Consumă gaz metan". Să fie- o situație fără ieșire ?Traseul ne terenurile I.A.S. Braga- diru oferă aspecte .asemănătoare. Jurisconsultul unității. Romeo Gheor- ghian. ne-a dus la dispoziție o listă cu numere de vehicule care au provocat degradarea terenurilor. O re-producem : 33 B-6346 21 B-6893,31 B-7200. 32 B-3129, 22 B-746,41 B-4014. 32 B-3719. 22 B-878.32 B-9867. 32 B-1090. 21 B-4788. Ne rezumăm, în această unitate, la ferma nr. 1. „Pentru curățirea terenurilor cheltuim in fiecare an o sumă aproximativ egală cu costul lucrărilor agricole efectuate mecanic — ne spunea inA. Vasile Băcilă. șeful fermei. Dar fără nici un rezultat. Ziua curățăm, noaptea vin alte mașini și basculează". Liste asemănătoare ne-au furnizat și ing. Paul Nestor, șeful fermei nr. 11 a I.A.S. Mogoșoaia. primarul din Vidra și alții.în vara trectită. pe linia de centură a Capitalei am surprins cu aparatul fotografic un teren acoperit cu a- ceeași pecingine a nepăsării. Alături, o tăbliță anunța : „Depozitarea gunoiului interzisă. 500 lei amendă". Nu știm dacă cineva a suportat rigorile înscrise pe tăbliță (e timpul ca atit legea fondului funciar, cit și dispozițiile și normele privind reintroducerea in circuitul economie a reziduurilor industriale să fie aplicate cu toată strictețea de consiliile unice agroindustriale, primării. unitățile agricole, precum și de organele de ordine !). Este, în același timp, o obligație pentru toți cei răspunzători de cele relatate să pună mina ne cazmale si lopeti si să treacă de îndată la curățirea terenului și, mai ales, să elimine cu totul proastele deprinderi de a nu respecta pămîntuL
Lucian CIUBOTARU

PRODUCȚIA FIZICĂ(Urmare din pag. I)Din păcate, astfel de situații nu sint singulare. Iată de ce, pornind de la asemenea neajunsuri, este necesar ca factorii care răspund de aceste obiective să-și concentreze atenția asupra recuperării oricăror rămineri in urmă la lucrările de construcții sau montaj, la livrarea utilajelor tehnologice, grăbind intrarea in producție a capacităților respective.O altă problemă care trebuie avuiă în vedere este funcționarea cu inalt randament a mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Ne referim, deopotrivă, la atingerea parametrilor proiectați la obiectivele date recent in funcțiune și la asigurarea exploatării și întreținerii rationale, judicioase a tuturor fondurilor fixe. Astfel, dacă planul la soda caustică nu a fost realizat — ceea ce a influențat ritmicitatea producției de alumină la Combinatul metalurgie Tulcea. precum și fabricația celulozei și hirtiei — aceasta s-a datorat atit defecțiunilor apărute la instalațiile Combinatului petrochimic din Bor- zești, cit și nerealizării parametrilor proiectați la Combinatul chimic din Rimnicu Vilcea. Pe seama unor cauze de același gen pot fi puse și restanțele Ia îngrășăminte chimice, la ciment, la table și benzi de otel laminat la rece. în. toate cazurile este vorba, deci, de utilaje, mașini și instalații care fac parte integrantă din avuția noastră națională, pentru crearea cărora au fost făcute eforturi substanțiale de către intreaga noastră societate, eforturi care trebuie fructificate pe deplin in procesul de producție. Se impune deci ca, pretutindeni, in fiecare întreprindere să se acorde cea mai mare atenție respectării graficelor de atingere a parametrilor proiectați, întăririi spiritului gospodăresc in folosirea și întreținerea mașinilor și utilajelor, urmărindu-se perseverent sporirea randamentului lor productiv spre a se recupera neintir- ziat orice restanțe la producția ce se realizează pe capacitățile respective.Și. in fine, resurse importante pentru sporirea producției fizice și recuperarea rămînerilor în urmă trebuie valorificate prin organizarea superioară a producției și a muncii. Acțiu

nile in această direpție trebuie să vizeze, deopotrivă, programarea judicioasă a fabricației pe zile, decade și luni, repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni in toate sectoarele, de producție, urmărirea permanentă, zi de zi. a realizării lor, asigurarea aprovizionării la timp și cu cantitățile necesare de materii prime, materiale și semifabricate a locurilor de muncă, perfecționarea fluxurilor tehnologice, montajul, finisarea și expedierea, conform graficelor, a produselor finite. în cadrul preocupărilor privind organizarea rațională a activității productive, o atenție deosebită trebuie acordată întăririi ordinii și răspunderii in muncă, respectării disciplinei tehnice și tehnologice, pentru a se evita orice irosire de timp de lucru, de capacități de producție.Un lucru trebuie temeinic înțeles și reținut : in lumina exigentelor formulate la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.. planul se consideră îndeplinit numai și numai dacă s-a realizat ritmic și integral Ia fiecare produs, la fiecare sortiment in parte. înlrucit in perioada care urmează mai sint de recuperat o serie de restanțe la produse importante pentru economia națională, este absolut necesar ca, renunțindu-se la practica birocratică de a se întocmi tot felul de planuri de măsuri, să se treacă la acțiuni concrete, serioase atit la nivelul Întreprinderii, cit și al forurilor de resort pentru soluționarea efectivă, pină la capăt, a problemelor producției, pentru recuperarea integrală și in termen cit mai scurt a oricăror rămineri in urmă la producția fizică. Pentru imprimarea unui asemenea stil de muncă operativ, dinamic, pentru întărirea spiritului de răspundere al colectivelor trebuie să militeze ferm organizațiile de partid din fiecare întreprindere in care sint restanțe la diferite sortimente. Să luăm toate măsurile necesare pentru înfăptuirea neabătută, zi de zi și decadă cu decadă, a planului la producția fizică, deoarece numai în acest fel vom putea asigura satisfacerea necesităților economiei naționale, desfășurarea în cele mai bune condiții a activității în toate întreprinderile și ramurile productive !



SCINTEIA — vineri 25 mai 1979 PAGINA 3

VIZITA PRESEDINTELULNICOL AE. CEflUSESOLEGATULJSPANLEJ
La Fabrica de acumulatoare „Tudor“ din ManzanaresTot în cursul dimineții de joi, președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și de alte persoane oficiale române, a făcut o vizită la Fabrica de acumulatoare „Tudor" din Manzanares, localitate situată la 170 km sud de Madrid.La aterizarea elicopterului pe platoul din fața sediului central al fabricii, tovarășul Nicolae Ceaușescu este intimpinat de Antonio Saez de Montagut, președintele Consiliului de administrație al Societății Tudor'1, Alfredo de Zavala, președinte onorific, și Jose Manuel Isardo, director general al societății, de Rafael Mirande, director al fabricii, și de alți conducători și specialiști din întreprindere. Oaspeții sint conduși in pavilionul administrativ al fabricii, la intrarea căruia se află Înscrisă pe up mare panou : „Bine ați venit, domnule președinte Ceaușescu !“. Un grup de tineri și tinere, in costume pitorești, salută pe oaspeți, execu- tind frumoase dansuri specifice regiunii.îr.tr-una din sălile pavilionului administrativ, in fața unor panouri și grafice sugestive, gazdele prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu principalele realizări și preocupări ale întreprinderii. Fabrica de acumulatoare din Manzanares este una din cele mai moderne unități ale Societății „Tudor“. Ea a fost construită și dată in funcțiune in anul 1978, fiind concepută și realizată la un înalt nivel tehnic de proiectanții și specialiștii societății. Conducătorii fabricii ar? ă apoi că produsele întreprinderii lor — acumulatoarele — sint livrate in numeroase țări, printre care și României, și apreciază că există largi posibilități ca relațiile fabricii cu întreprinderi românești sâ cunoască o dezvoltare și mai largă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat apoi să viziteze secțiile fabricii. Parcurgind un itinerar sincronizat cu însuși fluxul tehnologic al producției fabricii, inalții oaspeți vizitează secția de fabricație a pulberii de plumb, secția de ebonite, secția de fabricare a separatoarelor din plastic, secțiile de montaj și încărcare a acumulatoarelor, precum și sala de expediție a produselor. în tot timpul vizitei, prin secții, conducătorii și specialiștii fabricii dau explicații amănunțite în legătură cu procesul de producție, care este dotat cu un inalt grad de automatizare. To

„Calitățile si vMle dumneavoasirâ umane si politice 
vă situează printre putinii oameni politici de talie 
mondială care se străduiesc cu adevărat să cultive

| prietenia in întreaga lume"
Telegrame și scrisori adresate președintelui 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
de personalități și oameni ai muncii din Spania

La Palatul Aranjuez — reședința ce a fost rezervată tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pe timpul vizitei in Spania — precum și la Ambasada de la Madrid a Republicii Socialiste România au sosit in aceste zile numeroase scrisori și telegrame prin care personalități ale vieții economice, sociale și cultural-științifice ale Spaniei, sau simpli cetățeni ai acestei țări — printre care mulți de origine română — adresează președintelui României socialiste calde urări de bun venit și îi urează deplin succes în desfășurarea acestei prime vizite a unui șef de stat socialist pe pă- mintul spaniol.„Vă urăm bun venit în Spania și avem convingerea că vizita dumneavoastră va duce la o mai bună cunoaștere intre popoarele român și spaniol, popoare apropiate prin tradiții de istorie, limbă și cultură" — scrie Eugenia Popeanga. profesoară de limba română la Universitatea Complutense, împreună cu studenții săi. Statuia lui Traian din Alcantara- Caceres — se spune in scrisoare — așteaptă pe acel ce simbolizează pe descendenții săi, românii.Georgette Nano, cetățeană spaniolă de origine română, scrie : „Rog Excelențele Voastre să primească urările mele de bun venit în această minunată țară care este Spania".

Tineri și tinere, in costume pitorești, l-au salutat pe oaspeți, executind dansuri specifice regiunii Manzanares |

varășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de soluțiile tehnologice folosite, de modul de organizare a întregii activități. Sint examinate și discutate posibilitățile concrete de a dezvolta și mai mult, relațiile acestei moderne fabrici cu întreprinderile din țara noastră.După vizitarea secțiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a scris in „Cartea de onoare" a fabrici» : „Ne-a făcut o deosebită impresie vizita la fabrica „Tudor“. Felicităm pe proiectanții și

Gines Gutierrez Santos, vicepreședinte al Consiliului general al asistenților tehnico-sanitari din Madrid, scrie in telegrama adresată președintelui Nicolae Ceaușescu : „în numele Consiliului general al asistenților tehnico-sanitari și al meu personal, vă dorim o vizită plăcută în țara noastră".Pictorița de origine română Simona Ionescu Pop arată, printre altele:,,Mult stimate domnule președinte, aflînd despre vizita domniei voastre in Spania, vă urez bun venit? Doresc ca vizita să contribuie la dezvoltarea relațiilor româno-spaniole. Acțiunea constituie o nouă dovadă a politicii pe care o desfășurați cu succes pentru promovarea relațiilor patriei noastre, in spiritul echității și prieteniei cu toate națiunile lumii".O amplă scrisoare trimite și Ata- nasie Nacu, diplomat in științe economice, președintele firmei „Roma- nespa S. A.“. El scrie : „Aș dori să vă urez un bun venit și o vizită plăcută în Spania. Vizita domniei voastre constituie un act de mindrie națională, fiind, în același timp, un prilej pentru o mai mare apropiere între cele două popoare latine. Subliniind că această vizită se realizează pentru prima dată in; istoria relațiilor româno-spaniole, doresc să vă spun că prezența domniei 

constructorii care au realizat-o, întregul ei colectiv, și îi dorim o tot mai bună colaborare cu întreprinderile din România".La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de conducătorii fabricii pină la scara elicopterului. Un grup de copii intonează cîn- tece in cinstea oaspeților români. Gazdele mulțumesc cu căldură președintelui României pentru vizita făcută și ii urează drum bun. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește 

voastre in Spania constituie o inestimabilă contribuție, menită să ducă la găsirea modalităților directe pentru instaurarea păcii și bunei înțelegeri între națiuni. Această frumoasă și umană dorință este inspirată de personalitatea dumneavoastră și de felul in care ați apărat și apărați independența țării și promovați dreptul internațional. Cu toată stima și considerația !“.în scrisoarea «a, Antonio Barbara Olivito, expert industrial din Zaragoza, arată, printre altele: „Am vizitat România și am rămas profund impresionat de frumoasa dumneavoastră țară, de oamenii pe care i-am intilnit, adevărați prieteni pe care doresc oricînd să-i revăd. Calitățile și virtuțile umane și politice ale dumneavoastră și ale soției dumneavoastră vă situează printre puținii oameni politici de talie mondială care se străduiesc cu adevărat să cultive prietenia in Întreaga lume. Ca un om simplu din rîndul poporului spaniol, mă adresez dumneavoastră și soției dumneavoastră, ca reprezentanți ai poporului român, dorindu-vă să vă simțiți bine la noi — așa cum m-am simțit și eu in România. Vă rog să fiți convins că in mine România are un prieten sincer. închei cu urarea : Trăiască Spania, Trăiască România !“.

pentru primirea călduroasă de care 's-a bucurat in această modernă unitate industrială și exprimă, incă o dată, convingerea că, in cadrul relațiilor tot mai largi dintre România și Spania, va cunoaște o dezvoltare continuă și colaborarea dintre fabrica „Tudor" și întreprinderile românești.După încheierea vizitei, elicopterul prezidențial s-a îndreotat spre Palatul Aranjuez, reședința rezervată președintelui României pe timpul vizitei sale în Spania.

Pe străzile orașului Toledo, străvechi centru al istoriei, culturii și artei naționale spanioleDineu oferit în onoarea președinteluiNicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de guvernatorul civil al provinciei Toledo
ÎNTÎLNIRI 

DE LUCRU
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a avut o întilnire de lucru cu ministrul spaniol al industriei, Carlos Bustelo y Garcia del Real.Cu acest prilej, au fost examinate noi posibilități de cooperare între România și Spania în diferite domenii ale industriei, inclusiv cooperarea pe terțe piețe.

★Joi a avut loc la Madrid o intîl- nire de lucru între ministrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe al Spaniei, Marcelino Oreja.în acest cadru, cei doi miniștri de externe au examinat, în spiritul înțelegerilor convenite de președintele Nicolae Ceaușescu cu regele Spaniei și președintele guvernului spaniol, diferite aspecte, legate de concretizarea măsurilor.) și acțiunilor privind dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre România și Spania, pentru buna pregătire a reuniunii de la Madrid din 1980, pentru întărirea climatului de destindere, pace și securitate în Europa și in întreaga lume.
în străvechiul

Toledo
(Urmare din pag. I)operele de artă acumulate de-a lungul secolelor, dintre care unele de valoare inegalabilă : tezaurul de aur al catedralei, galeria celebrelor pînze ale lui El Greco, îhtre care capodopera sa „înmormintarea contelui de Orgaz", interioarele catedralei, la care artiști din diferite țări ale Europei au lucrat timp de mai bine de 200 de ani.La casa în care a trăit și a lucrat, la Toledo, Domenikos Theotokopoulos pe care spaniolii l-au numit El Greco sint păstrate cu sfințenie interioarele și obiectele ce au aparținut celebrului artist. Muzeul amenajat aici păstrează citeva din operele lui El Greco. Gazdele roagă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu să semneze in „Cartea de onoare" chiar in fața uneia din operele unice ale lui El Greco — o mare pinză care Înfățișează panoramic orașul Toledo in secdlul al XVI- lea — singurul peisaj pictat de marele artist.Vizita inalților oaspeți români la Toledo a prilejuit numeroase și spontane manifestări de simpatie față de șeful statului român din partea locuitorilor acestui oraș. Oaspeții români sint invitați într-unul din vechile magazine cu obiecte de artizanat toledane, unde un meșter execută pe loc citeva incrustații cu aur pe o mică tipsie metalică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au dat o înaltă apreciere, în timpul vizitei, grijii cu care autoritățile locale și custozii monumentelor artistice pun în valoare acest inestimabil tezaur de artă națională și universală, al cărui depozitar este și rămîne Toledo.

Joi seara, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat la un dineu oferii in onoarea lor de guvernatorul civil al provinciei Toledo, Ignacio Lopez Del Hierro, și soția sa.Au participat tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu, alte persoane oficiale române, precum și ambasadorul Republicii Socialiste România la Madrid.Au participat, de asemenea. Juan Ignacio de Mesa Ruiz, primarul orașului Toledo, cu soția, precum și alte autorități locale.în cursul dineului, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, s-au rostit scurte toasturi.în toastul său, Manuel Clavero Arevalo, ministrul culturii — care i-a însoțit pe înalții oaspeți români în vizita la Toledo — a spus :„Vizita domnului președinte Ceaușescu la Toledo este o expresie a aspectului cultural al acesteia. Nu uităm că Toledo este un oraș plin de istorie, de artă, de încrucișări de civilizații. Popoarele noastre — român și spaniol — au rădăcini comune in civilizația elenă și romană. Cred că această vizită a domnului președinte, precum și acordurile semnate pe linie culturală vor permite un schimb de profesori, artiști, studenți din Spania și România — ceea ce va permite o apropiere intre popoarele noastre, avind in vedere și rădăcinile lor comune.

Prin secțiile expoziției de la Institutul Național de Industrie (I.N.I.)

ÎntîlnireTovarășul Nicu Ceaușescu, membru al Biroului, secretar al C.C. al U.T.C., s-a întîlnit, joi, cu o delegație a Uniunii Tineretului Comunist din Spania, condusă de secretarul general al organizației, tovarășul Jose Palau.în cadrul întilnirii au fost discutate probleme privind dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre Uniunea Tineretului Comunist din România și Uniunea Tineretului Comunist din Spania, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, să ridic acest pahar pentru prosperitatea poporului român. In sănătatea dumneavoastră, domnule președințe, și a soției dumneavoastră".La rindul său, guvernatorul civil 'al provinciei Toledo a toastat : „Urez domnului președinte ' și doamnei Ceaușescu un călduros bun venit ia orașui nostru. Am căutat ca, in aceste ore petrecute intre noi. domnul președinte Ceaușescu să se simtă cit mai bine. Sper că această vizită pur culturală a fost folositoare. Sîntem deosebit de mulțumiți pentru faptul că in vizita oficială a președintelui României în Spania a fost inclus Toledo. Noi dorim ca această vizită să se repete și am fi foarte fericiți ga să vă avem din nou, cit mai curînd, printre noi". Guvernatorul civil al provinciei Toledo a toastat in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, pentru prietenia și colaborarea dintre popoarele român și spaniol.Răspunzind urărilor ce i-au fost adresate, președintele flJjCQla©
Ceaușescu a spus, în toastul său:„Aș dori să exprim satisfacția noastră pentru faptul că astăzi, în cadrul vizitei pe care o facem in Spania, la invitația regelui, am putut veni și la Toledo, important centru istoric, cultural șt, după cum am constatat, chiar

Semnarea unor acorduri 
româno-spanioleCu prilejul vizitei președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Spania, la Madrid au fost semnate următoarele acorduri privind dezvoltarea relațiilor de colaborare româno-spanio- lă în diferite domenii :— Acordul de cooperare culturală și științifică ;— Convenția pentru evitarea dublei impuneri ; 

și militar, avind in vedere că aici se află Academia militară de infanterie.Ne-a făcut o mare plăcere ceea ce am putut vedea in acest scurt timp in Toledo. Am văzut lucruri deosebit de interesante atit din punct dc vedere istoric, cit și cultural — șt avem acum o imagine mai bogată. In general, trebuie să vă s pîțn Că'avcm impresii deosebit de plăcute despre ceea ce am văzut in Spania in aceste zile.Am constatat cu multă satisfacție că ceea ce obișnuim si spunem de multe ori, că intre români și spanioli există multe afinități de limbă, cultură și civilizație, corespunde pe deplin realității. Mai cu seamă am constatat cu deosebită satisfacție că există o dorință comună de a dezvolta relațiile de colaborare româno- spaniole, de a da noi dimensiuni colaborării noastre în toate domeniile, inclusiv in domeniul cultural și, desigur, in lupta pentru destindere și pace.Iată de ce doresc să mulțumesc gazdelor noastre pentru ospitalitatea cu care ne-au înconjurat și să ridic acest pahar pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Spania. Pentru regele Spaniei ! Pentru prdsneri- tatea poporului spaniol ! în sănătatea dumneavoastră !“.Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu, urările sale la adresa prieteniei și colaborării româno-spaniole au fost subliniate cu vii aplauze de către toți cei prezenți la dineu.

— Acordul privind transporturile rutiere internaționale ;— Protocolul privind dezvoltarea relațiilor economice între Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini din Republica Socialistă România și Institutul Național de Industrie din Spania (I.N.I.) și— Acordul de colaborare intre A- genția română de presă „Agerpres" și Agenția spaniolă de știri „E.F.E.".



PAGINA 4 SGI NT El A - vineri 25 mai 1979

Corul mixt al Căminului cultural din comuna Viișoara Grupul vocal folcloric al Câminului cultural din Deuș, județul Cluj

PROGRAMUL 1

Faza interjudețeană a Festivalului național„CÎNTAREA ROMÂNIEI*
Calitatea interpretării -

remarcabilăMunicipiul Alba Iulia a găzduit, in cadru! fazei interjudețene a celei de-a Il-a ediții a Festivalului national „Cîntarea României", o fructuoasă și largă întrecere între artiștii amatori din județele Cluj. Mureș .și Alba. întregul oraș, ca o mare scena, a trăit momente de sărbătoare, de intensă activitate cultural-artistică.I.a Alba Iulia, județul Cluj a fost reprezentat de 2 087 artiști amatori. Mureș de 1478, iar Alba do peste 2 30a. Prezența masivă a județelor respective la această etapă a marii competiții naționale denotă baza largă de masă, mult sporită față do ediția precedentă a festivalului. Iată de pildă in județul Cluj, în fazele de masă ale festivalului au participat 1 634 formații muzical-coregrafice, însumînd peste 40 300 artiști amatori și care au prezentat peste 19 600 spectacole, în Alba, un mare număr de formații noi s-au alăturat celor existente. Comparativ cu prima ediție a Festivalului „Cîntarea României" numărul formațiilor de teatru a crescut cu 68, al corurilor cu 12. al brigăzilor artistice CU 57 etc. Pe ansamblul județului au fost înființate 483 formații noi cu 6 610 membri.Așa cum au dovedit spectacolele susținute la Alba Iulia de reprezentanții celor trei județe au existat preocupări serioase și pe linia îmbogățirii tematicii abordate, o mai atentă grijă in selectarea repertoriului, fală de creșterea calității interpretării. Astfel, in întregul lor. formațiile au contribuit, eu mijloace specifice genului respectiv, la conturarea pregnantă a unei realități însuflețitoare : deplina angajare in muncă și creație, increderea patriotică și elanul cu care locuitorii din centrul Transilvaniei — români, maghiari, germani — in vibrantă comuniune, intimpină a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă, al XII*lea Congres al partidului, evenimente de adîncă rezonanță pentru națiunea noastră socialistă.Slăvirea patriei și partidului, a eroilor care au luptat pentru libertate, dreptate și unire, a grandioaselor împliniri socialiste pe calea deschisă de măreața zi a Iui 23 August 1944 au asigurat multor formații un înălțător conținut de idei, conferind un vibrant mesaj programelor prezentate. De altfel, tematica este sugerată și de titlurile spectacolelor : „Cinstim eroii insurecției" (montaj literar-muzi'cal-coregrafic. Inspectoratul județean Mureș al Ministerului de Interne). „Cetățile și porțile Unirii" (recital de poezie — cooperativa meșteșugărească „Mureșul" Alba Iulia). „La stema țării" (teatru de păpuși Căminul cultural Unirea, județul Alba), „Viitorul nostru începe azi" (Căminul cultural Săsciori, Alba),
Hotărirea C.C, al P.C.R. și Legea nr. 1, adoptate anul trecut, cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor. sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii, au pus in fața organizațiilor de partid, a tuturor organismelor de stat sarcini și răspunderi sporite in ce privește desfășurarea muncii in acest important •sector ce se integrează organic in procesul de adincire continuă a democrației noastre socialiste. Este locul să subliniem în acest sens faptul că examinarea și soluționare t scrisorilor oamenilor muncii se efectuează sub directa indrumare a organelor și organizațiilor de partid, drept care au fost lărgite corespunzător și atribuțiile colegiilor de partid.. Organele de partid analizează sistematic l’elul cum diferite instituții centrale st locale de stat și obștești, organizații de partid etc. aplică Hotărirea C.C. al P.C.R. privind scrisorile oamenilor muncii. Cu cîtva timp in urmă, un colectiv din care au făcui. parte activiști ai Comitetului Central, ai Consiliului dc Stat, ai Uniunii Generale a Sindicalelor și ai Comitetului municipal de partid București a efectuat un control la Ministerul Energiei Electrice privind munca de rezolvare a scrisorilor desfășurată de către conducerea ministerului și comitetul de partid, precum și de cinci direcții, două centrale industriale. două trusturi, institutul de studii și proiectări și I.D.E.B.Ce a rezultat cu acest prilej ? In primul rînd, conducerea ministerului și comitetul de partid au luat măsuri. după apariția Ilotăririi C.C. al P.C.R. și Legii nr. 1'1978. pentru ridicarea la nivelul calitativ cerut a muncii de examinare și rezolvare a scrisorilor cetățenilor. Au fost organizate semestrial sau trimestrial analize asunra modului de rezolvare a problemelor ridicate în scrisori și la audiențe, iar in birourile executive a’i mmisterului și ale consiliilor oamenilor muncii din unitățile subordonate s-au prezentat lunar informări. indieîndu-ro măsuri pentru înlăturarea deficientelor constatate. Corpul de control al ministrului, aparatul din compartimentul personal și alți lucrători cu atribuții de inspecție și control au verificat. în unitățile în care s-au deplasat, și 

..Baladă pentru om" (Căminul cultural Palatea. județul Cluj).Acestor idei se subordonează și evoluția unor formații de teatru, întregul repertoriu al recitatorilor artistici. Expozițiile de artă plastică și fotografii deschise la Muzeul Unirii și Casa de cultură a sindicatelor s-au încadrat in programul manifestărilor, tematica lor fiind circumscrisa realizărilor care contribuie la înflorirea tuturor zonelor patriei.Această tematică a fost predominantă si la gaia filmului de amatori, unde cinecluburi din cele trei județe au prezentat cele mai recente și valoroase creații. Rețin atenția filmele mureșenilor, îndeosebi cele realizate de cinecluburile de la „Electro-
însemnări de la înlîl- 
nirea ia Alba Iulia 
a formațiilor culfural- 
artistice din județele 
Cluj, Mureș și Alba

mureș" și Casa de cultură a sindicatelor Tirgu Mureș, dar și filmul- reportaj ..Brigada de muncă și’ educație ' comunistă" (autor : cineclubul Casei de cultură a sindicatelor Alba Iulia), inspirat din faptele de muncă ale constructorilor hidroenerge- ticieni ele pe valea Sebeșului.Corurile, orchestrele. grupurile Vocale sau instrumentale, dansatorii au reprezentat, se poate spune, centrul de greutate prin amploarea participării si atracția recunoscută : fie că au cintat in limba romană, in maghiară sau germană, corurile și grupurile vocale, rapsozii populari au demonstrat o lăudabilă preocupare pentru calitatea exprimării, o notabilă exigență în pregătire și atenție pentru repertoriu și promovarea unor cîntece noi, Originale, în acest sens, compozitorul Liviu Comes, profesor la conservatorul „Ciprian Porumbescu" din București. ne-a spus : „Pe lingă bogăția 
sa în folclor, această regiune cu 
Cîmpia Transilvaniei, Tirnave, Mu
reș, Munții Apuseni a dovedit și o 
bogată activitate culturală. S-au 
prezentat formații multe, incit sarcina 
noastră da a alege nu a fost ușoară. 
Am remarcat că formațiile promo
vate in prima ediție a festivalului 
s-au dezvoltat, și-au perfecționat 
nivelul artistic. Au apărut formații 
noi, care s-au afirmat încă de pe 
acum și multe vor fi promovate in 
fazele superioare ale festivalului. 
De fapt, festivalul „Cîntarea Româ
niei" reprezintă un progres fată de 
ediția t privind extinderea activi

munca pe linie de scrisori și audiențe. au ajutat la îmbunătățirea acesteia. raportind la înapoiere despre constatările făcute pe teren. Din examinarea problematicii scrisorilor și audiențelor rezultă că o pondere însemnată au cele referitoare la gospodărirea cu grijă a energiei eiectri- 
Examinarea și soluționarea scrisorilor oamenilor muncii, o activitate 

organic integrată procesului de adincire a democrației noastre socialiste

PENTRU FIECARE SCRISOARE
O SOLUȚIE CONCRETĂ, EFICIENTĂ

Concluziile unei analize la Ministerul Energiei Electrice

ce, organizarea producției și a muncii pe șantiere, in întreprinderile de electricitate și cele de rețele, semnalarea de abuzuri și ilegalități comise de unele cadre și lucrători, cereri în probleme de interes personal privind retribuirea sau acordarea de diverse sporuri, transferări, locuințe din fondul de stat, extinderea rețelei electrice, indeosebi in zone rurale etc. Numeroși specialiști din sistemul energetic au propus conducerii ministerului — in scrisori și cu ocazia audiențelor — unele masuri de îmbunătățire a activității unității în care lucrează. Bunăoară, un colectiv de la întreprinderea de rețele electrice Craiova a propus dublarea dr. nitului de 116 kW Drobeta-Turnu Severin—Topleț, in scopul imbunâtă- 

tății cultural-artistice. Este și un 
progres de ordin calitativ, și acesta 
este un lucru bun. Remarc că pe tot 
parcursul desfășurării concursului 
sala a fost arhiplină, cu un public 
care a manifestat un interes eyal 
aut pentru muzica populară și dan
suri, cit și pentru muzica cultă".Iată ce ne-a răspuns dramaturgul Paul Everac, membru al juriului, la o întrebare a noastră privind condițiile succesului in arta amatoare : 
„In ansamblu, manifestarea a fost 
copleșitoare prin abundentă. S-au 
produs momente de artă autentice, 
cu oameni pasionali. in arta ama
toare. Unde există animație. pasiune, 
există și performanță. Montajul este 
un gen cu mari, riscuri : daci nu are 
o puternică incandescență, fond 
mare de idei, sinceritate, cade in 
clișeu. Pericolul a existat, și la a- 
ceastă fază. Am văzut citeva for
mații remarcabile, deci genul este 
viabil. Bucuriile provocate de cali
tatea vnor interpretări a unor for
mații rămin marile ciștiguri ale a- 
cestei etape a festivalului. Nădăj
duim cu cei care vor promova vor fi 
demni de fazele ulterioare ale aces
tei largi și profunde competiții".De pe banca juriului , a privit evoluția brigăzilor artistice și Ana Poțochină. muncitoare la întreprinderea ..Ardeleana" din Alba Iulia : „Mărturisesc cu satisfacție că 
in nota generală de tinerețe și elan 
a programelor susținute am regăsit 
o parte din preocupările colectivu
lui meu dc muncă. Ținuta scenică, 
scenariile originale, talentul și voia 
bună ale interpretării au urmărit îm
preună, în multe cazuri ubutit, cu 
adresă precisă, probleme ale muncii, 
bucurii ■ ș: uiteori, necazuri, au înfie
rat metehne vechi, conduite care se 
detașează de codul etic al socie
tății noastre, de zestrea morală a 
poporului nostru. Este intr-adevăr 
mobilizator conținutul majorității 
programelor audiate".

Ștefan D1MCĂ
corespondentul „Scînteil"

Sesiune științifică la Institutul de istorie 
și teorie literară „G. Călinescu”

La Casa de cultură a I. R. R. C. S.

s-a deschis expoziția:Timp de două zile s-a desfășurat In Capitală o sesiune științifică de-. dicată împlinirii a trei decenii de la înființarea Institutului de istorie și teorie literară ..George Călinescu" și a 80 de ani de la nașterea fondatorului acestuia.Sesiunea, organizată de Academia Republicii Socialiste România, Academia de Științe Sociale și Politice și Institutul de istorie și teorie literară .,George Călinescu", s-a bucurat de participarea unor personalități ale vieții noastre culturale — academicieni. critici și istorici literari. cadre didactice universitare, cercetători. Au fost susținute aproape 40 do comunicări privind trăsăturile
țirii normei de consum tehnologic in transportul șl distribuția energiei electrice. Propunerea a fost acceptată și aplicată, avînd ca eficiență creșterea gradului de siguranță m alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă și diminuarea pierderilor din rețea.

Colectivul de control a constatat că îndrumarea spre cercetare și rezolvare g scrisorilor se face cu atenție, la nivelul conducerii ministerului a- ceastă sarcină fiind dată in competența unui adjunct al ministrului, iar la Centralele industriale și celelalte unități — directorilor generali și, respectiv, directorilor acestora. Anumite sesizări'6u un conținut mai deosebit — este drept, puține la număr — au fost wccetate de colective conduse do cadre din minister, centrale sau trusturi, concluziile fiind valorificate in sensul remedierii unor deficiențe privind organizarea producției și a muncii, cit și satisfacerea anumitor cerințe justificate ale personalului muncitor din unități.Remarcăm că s-au desprins și citeva neajunsuri, unele cu implicații

t V
!). 00 Teleșcoâlă

10,00 TeiecinematecH
11,35 Viitorul a început ieri
11.50 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Consultații juridice
16,20 Emisiune în limba germană
18.15 Tragerea Loto
10.25 La volan

î 18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Reflector

I 19,50 Film artistic : ..Vacanță de iarnă". 
Premieră TV. (Producție a stu
diourilor iugoslave)-

j 21.10 Atelier de creație literar-artistică
21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16.30 Festivalul național ,,Cîntarea 

României"
17.25 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Dicționar cinematografie — Mario 

Monicelli
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal

I 19.30 Radar pionieresc
19.43 Pagini preclasice, interpreți con

temporani. (Concertul formației 
..București", condusă de Ion Voicu) 

. 30,25 Consultații medicale
20.45 Românie, țara mea de dor

‘ 21,23 Telc*
i 21.30 Studio liric ’79
i 22,00 închiderea programului

Solemnitatea 
decorării scriitorului 

Meliusz JozsefPrin decret prezidențial a fost Conferit Ordinul ,.23 August" clasa I scriitorului Meliusz Jozsef pentru merite deosebite in domeniul creației literare și contribuția adusă la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul împlinirii viratei de 70 de ani.înalta distincție a fost inminatâ de tovarășul .'ștefan Voitec. vicepreședinte al Consiliului de Stat, in cadrul unei solemnități la care au luat parte tovarășii Miu Dobrescu. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și George Macovescu, președintele Uniunii scriitorilor.în numele conducerii de partid și de stat, personal ăl tovarășului Nicolae Ceauș eseu. tovarășul Ștefan Voitec a felicitat călduros pe decorat și i-f urat sănătate, viață lungă, noi succese in activitatea nobilă pe care o desfășoară.Scriitorul Meliusz Jozsef a exprimat ; vii mulțumiri conducerii de partid i și de stat. tovarășului Nicolae I Ceaușescu, pentru inalta distincție I acordată.

definitorii ale operei călinesciene. arta scrisului său. specificitatea și locul creațiilor lui George Călinescu în contextul literaturii române și universale. A fost relevată, de asemenea/ contribuția marelui nostru critic la dezvoltarea cercetării literare românești, rolul său in formarea tinerelor cadre de specialitate.Cu același prilej, la Biblioteca pentru tineret din Capitală a fost deschisă expoziția documentară ..George Călinescu ’80", care cuprinde manuscrise, corespondențe, ediții critice, fotografii, mărturii grăitoare ale geniului creator al cunoscutului scriitor.
în mai toate unitățile subordonate ministerului. Este vorba de tendința spre complicarea circuitului scrisorilor, prin stabilirea unor filiere intermediare. care nu sînt necesare și determină formularistică de prisos. S-a considerat anormal ca unor scrisori sosite la minister să li se adauge 

cite 2, 3 și chiar 4 adrese tip pînă ce ajung la cei care trebuie să le examineze și să le rezolve, așa cum se intimplă frecvent mai ales cu scrisorile transmise celor două centrale industriale. Mai mult, s-a considerat că. îndrumările date prin formulate tip, cum există Ia nivel de minister, de centrale, cit și la direcțiile acestora. nu sînt suficient de utile, deoarece fiecare sesizare sau cerere iși are specificul său. La centrala industrială a rețelelor electrice s-a ajuns pină acolo incit și răspunsurile ce se dau cetățenilor la solicitările privind costul lucrărilor pentru instalația electrică sau extinderea rețelei electrice să fie comunicate prin formular tio. fără să se mai facă d verificare pe teren, aceasta nefiind întotdeauna in concordanță cu conținutul

Ieri au fost inaugurate

Zilele culturii popoarelor
și naționalităților din IugoslaviaOrganizate sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, și al președintelui Republicii -Socialiste Federative Iugoslavia, tovarășul iosip Broz Tito, joi au fost inaugurate in țara noastră Zilele culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia. amplă suită de manifestări, ce va fi urmată dc Zilele culturii românești in Iugoslavia, in luna septembrie.Programul complex de manifestări s-a deschis cu un dublu vernisaj : al unei expoziții dc cărți și publicații și al expoziției ..Comorile mănăstirii Piva", găzduite de sala Dalles din Capitală.La festivitatea inaugurală au participat tovarășii Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării. membri și conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste și ni Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai conducerii Uniunii Artiștilor Plastici, ai unor instituții centrale. personalități ale vieții cultural-artistice bucureștene, un numeros public.Au fost prezenți membrii delegației oficiale a R.S.F. iugoslavia.Au asistat, de asemenea. Trifun Nikolici. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.La vernisaj a luat cuvintul tovarășul Miu Dobrescu. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care a apreciat organizarea Zilelor culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia in țara noastră și a Zilelor culturii romanești in iugoslavia ea acte de cultură și in același timp ca acte politice de o importanță majoră, o contribuție de seamă la mai buna cunoaștere reciprocă, la Întărirea prieteniei frățești dintre popoarele celor două țări vecine.în cuvintul său, tovarășul .Ivo Margan, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al fLS.F.L. reprezentantul președintelui Iosip Broz Tito la aceste manifestări, a relevat bogata și fructuoasa colaborare româno-iugoslavă pe tăritn cultural, aflată intr-o permanentă ascensiune, ce reflectă, totodată, tradiționalele relații prietenești statornicite de-a lungul timpului intre popoarele României și Iugoslaviei.Asistența a vizitat apoi standurile expoziției de cărți și publicații reunind circa 1 000 de lucrări din diferite domenii : politice și sociale, științifice, beletristice, de artă, lexicoane și enciclopedii, reviste și ziare editate in limbile naționalităților din Iugoslavia. Prin intermediul expoziției „Comorile mănăstirii Piva" vizitatorul cunoaște unul din cele mai bogate și importante ansambluri de picturi murale postbizantine. realizat in anii 1604—1605. care, împreună cu obiecte din metale prețioase, țesături, piese de mobilier, picturi și sculpturi in lemn, constituie mărturii iile valorii inestimabile a patrimoniului cultural al Iugoslaviei.*Seara, in sala Majestic a avut Ioc un spectacol de gală prezentat de Teatrul național de dramă din Belgrad, care ne vizitează țara. Artiștii oaspeți au interpretat piesa „Sînge impur" de Borisav Stankovici, cunoscut scriitor din Iugoslavia, lucrare de un profund dramatism adaptată pentru teatru șl pusă in scenă de regizo

„PĂM1NTUL ȘI CERUL SPANIEI..Pămintul și Cerul Spaniei" este genericul expoziției de pictură Marin Predescu, deschisă joi la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Expoziția, un veritabil memorial de Călătorie pe meleagurile Spaniei, reține atenția Vizitatorului prin varietatea peisajelor sale, prin imaginile unor monumente istorice și de artă, reunite, după cum sublinia la vernisaj criticul Radu lonescu, printr-0 
problemelor ridicate. Practica rezolvării din birou a multor scrisori există și la centrala industrială de producere a energiei electrice și termice. cit și la alte unități din subordi- nea ministerului. La Trustul de construcții hidroenergetice nu s-n găsit nici un câz în care anumite sesizări 

să fi fost cercetate de cadre cu munci de conducere, iar la Centrala industrială a rețelelor electrice, in 1978 și in primul trimestru al acestui an o singură scrisoare a fost cercetată de un colectiv condus de un director din centrală. S-au constatat, de asemenea, și unele cazuri de cercetări incomplete și răspunsuri formale date la problemele ridicate de anumiți cetățeni, dovedindu-se astfel că nu întotdeauna se manifestă atenția și receptivitatea cuvenite față de cererile și sesizările oamenilor muncii. Totodată, trebuie criticată și practica folosită de minister de a trimite un număr prea mare de scrisori, pentru soluționare, unităților din subordine ; în perioada analizată doar 18 la sută din scrisorile primite la minister — in total 1 813 

rul Gradimir Mirkovlci. Măiestria actorilor. a celorlalți realizatori ai acestui spectacol de malta ținută artistică a tost subliniată de călduroase, a- plauze.Au luat parte tovarășii Virgil Cazacă, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Miu Dobrescu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri al conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialisto, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, numeroși spectatori.Au participat, de asemenea, membrii delegației oficiale a R.S.F. Iugoslavia. condusă de tovarășul Ivo Margan. vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.Erau de fața ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați in România, membri ai corpului diplomatic.La sfirșitul spectacolului, artiștilor iugoslavi le-au fost oferite flori.
★Cu același prilej, In cursul zilei a avut Joc, la Opera Română, o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, ai Agenției române de presă — Ager- pres, Radioteleviziunii, ai unor publicații culturale, specialiști in domeniul artei și literaturii.Au fost prezenți ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, membri ai delegației oficiale iugoslave care participă la manifestările Zilelor culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia. Ziariști din țara vecină.în cuvintul său. tovarășul Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a relevat Însemnătatea acestor manifestări in cadrul evoluției ascendente a relațiilor culturale dintre cele două țâri, subliniind rolul hotărîtor a! președinților Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito în continua întărire a legăturilor de prietenie și colaborare romiino-iugoslave.La rindul lor. Illnka Micici. locțiitor al secretarului pentru cultură al R. S. Serbia, și Vlasta Stamenko- viei. director general adjunct al institutului dc colaborare internațională al R.S.F. Iugoslavia, au arătat că Zilele culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia prezintă realizări de frunte ale culturii șl artei din țara vecirtâ și prietenă. Aceste manifestări, ce se vor desfășura timp de zece zile în 30 de localități din țara noastră, vor oferi posibilitatea intîlnirii publicului românesc cu reprezentanți de frunte ai artei contemporani' iugoslave, prilejuind o mai bună și aprofundată cunoaștere a valorilor create în domeniile artei plastice, muzicii, cinematografiei. teatrului, literaturii, contribuind astfel ia stringefea tradiționalelor legături de prietenie și colaborare dintre popoarele României și iugoslaviei. *în aceeași seară, orchestra simfonică a Filarmonicii slovene din Ljubljana a susținut un concert la Ploiești, trio-ul .,Lorenz", tot din Ljubljana, a concertat la Oradea, iar corul „Colegium cantorum". din Priștina, la Drobeta-Turnu Severin.

armonie a culorilor, prin caracterul lor de directă comunicare umană.La festivitatea de deschidere a expoziției au luat parte reprezentanți ai conducerii I.R.R.C.S., ai Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă, un numeros public.Au participat, de asemenea. Carlos Bastatreche Sagues. însărcinat cu afaceri ad-interirh al Spaniei ia București, și membri ai ambasadei, (Agerpres)
— au fost rezolvate de lucrătorii săi, restul fiind îndrumate la centrale, trusturi, întreprinderi, cu toate câ unele, dată fiind importanța problemelor ridicate. impuneau soluționarea directă de către minister.Unele deficiențe nu existat și in legătură cu primirea în audiență a cetățenilor, in sensul că programul fixat pentru adjuncții ministrului nu a fost întotdeauna respectat, iar in lipsa acestora, motivată mai ales de plecarea lor pe teren, nu au fost stabilite alte cadre care să-i suplinească. Ca să nu mai vorbim de faptul di aceștia au primit in audiență mai puțin de jumătate din numărul de cetățeni audiați de ministru.Colectivul de control și indrumare a apreciat ca pozitiv faptul că atlt comitetul de partid din minister, cit și comitetele și birourile organizațiilor de partid din unități au inițiat studii și analize, în urma cărora au dai îndrumări concrete, privind creșterea operativității și a nivelului calitativ al activității de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii. Unele dintre ele alt antrenat in această activitate și comisiile de oameni ai muncii, Care au examinat scrisori și referată, mai ales dintre cele care ridicau probleme deosebite.Cu toate acestea, la toate unitățile controlate organizațiile de partid nu au ascultat lunar informări și nu au analizat trimestrial activitatea de soluționare a scrisorilor oamenilor muncii, cit si concluziile ce se desprind din verificarea lor — așa cum prevede Hotârirea C.C. al P.C.R.Colectivul care a făcut controlul a discutat amănunțit cu conducerile unităților și cadrele de partid deficiențele constatate, fâcfndit-le recomandări pentru remedierea lor. De asemenea, in Încheiere au făcut o seamă de propuneri care aii fost însușite de biroul executiv al ministerului.Toate acestea pot asigură eficiența activității de cercetare și soluționare a problemelor ridicate prin scrisori de oamenii muncii, contribuind la a- dineirea in continuare și la perfecționarea formelor de exercitare a democrației socialiste.

Neculai ROȘCA
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Este greu de stabilit principa
lul punct de atracție al centru
lui municipiului Tg. Mureș. Un 
lucru atrage, totuși, cu deosebire 
atenția oaspeților acestui oraș : 
ingeniosul ceas floral (unic în 
felul lui in țară) amenajat în 
Piața Trandafirilor. Ideeâ și ma
terializarea ei aparține iscusitu
lui floricultor și decorator loan 
Suciți. Funcționind pe principiul 
electromagnetic, „acele" sale 
florale indică ora — spre satis
facția cetățenilor — cu O preci
zie uimitoare. Motiv pentru care 
este invidiat doar de... ceasorni
carii tirgmureșeni. Pentru edi
ția actuală, la realizarea ceasor
nicului „Floral 79" s-au folosit 
nu mai puțin de 33 (100 de flori ! 
Cine nu crede, să le numere !

I
I
I
I
I
I

Turneu
astronomic I

I
I
I
I
I
I

Deși a ieșit de mal multi 
la pensie, profesorul_ de 
matică și fizică 
Laszlo din Satu Mare a rămas 
fidel pasiunii sale de-0 viață — 
astronomia, căreia i-a consacrat 
numeroase studii rezultate din 
observarea universului stelar cu 
ajutorul unei lunete pe care sin
gur și-a meșterit-o.

In ultima vreme, solicitat de 
factorii educaționali din județ, 
profesorul pensionar a început 
un... turneu astronomic prifi lo
calitățile sătmărene. pentru 
popularizarea cunoștințelor des
pre planete și siele. Să-i vezi 
acum pe oșeni șt pe oșenctițe 
cum se mai adună in jurul 
lunetei sale pentru a admira 
fascinantul univers sideral!

aw 
mate 4*.

Czi mbalmas I
I
I
I
I
I

I
I

Bișnițarul< •

n-a fost
I

I
I
I
I
I
I
I
I

„în mînă“De cum a descins in Tirpo- 
viște, Victor Colerdi. din bucu
rești â și pornit in căutarea unor 
amatori de chilipir să cumpere 
blugi. Dar nu orice fel de chi
lipirgii. ci numai din cei cu bani 
în buzunare și cu lacăU la gură. 
Bișnițarului ii plăcea discreția 
absolută. Dar n-a apucat să facă 
safteaua, pentru că primul ce
tățean căruia i-a oferit i.marfă", 
șoptindu-i la ureche pțețul — 
destul de piperat — l-a înșfăcat 
pe bișnițar de mină șil nu l-a 
mal slăbit pină la miliție, unde 
l-a depus cu toate perechile de 
blugi pe care le avea asupra sa. 
Cetățeanul se numește Anton 
Imbrea și locuiește in Tirgoviș- 
te, strada Carăiman, bloc 1 A.

Dacă pentru fiecare bișnițar 
s-ar găsi cite un astfel de client...

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I

Imprudența
întimplarea s-a petrecut în 

ziua de 21 mai, in imobilul din 
Intrarea Negru Vodă nr. 2, sec
tor 4, București. Un locatar, zu
grav de meserie, pe nume 
NiColae Mateescu, și Maria. Buri- 
man, casnică, au încercat să 
transfere gatul dintr-o butelie 
de aragaz intt-una de oxid de 
carbon. Pentru aceasta. Cei doi 
au folosit, m furtun. Dar furtur 
■nul avînd O fisură, gazul a tișAit 
afară și a luai foc. Cei doi. și 
încă o persoană aflată în apro
piere au fost internați in spital 
cu arsuri grave.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Răspuns 
antologic

Deunăzi, zidarul Iosif Tukacs 
din Cărei circula cu o motoretă 
pe străzile orașului. A fost oprit 
de un agent de circulație, care 
i-a. cerut certificatul de înnța- 
triculare a motoretei și permisul 
de conducere.

Reproducem textual răspunsul 
dat de I.T., răspuns care poate 
fi Considerat... antologic :

— Să vedeți, eu, ca să zic așa, 
am „împrumutat" motoreta de 
la cineva, dar nu știu precis de 
lă Cine, că altfel „împrumutam'' 
și certificatul ăla cum ziceți 
că-l zice.

Limpede : motoreta fusese nu 
„împrumutată", ci furată. Agen
tul de circulație întreabă din 
nou :— Dar permisul de conducere?

— Păi. nici pe 
pentru că nu mi 
gii dv., că Cică 
examen.

După care I.T. 
dosar penal.

I
I
I
I
I

I
I
Iăsta nu-l am, 

l-au dat cote
am picat Ita

uns-a ales cu

I
Centura
salvatoare II

I
I
I
I
I
I
I

Un șofet din Cărei a scăpat 
deunăzi ca prin minune cu via
tă și. pe deasupra, nevătămat, 
dintr-un grav accident în zare 
autoturismul său a fost făcut 
zob. în timp ce mergea in mod 
regulamentar pe șosea, din sens 
opus s-a năpustit asupra lui, 
ca an bolid, un alt autoturism, 
condus de Tiberiu Rubin din 
Baia Mare, care s-a angajat ih- 
ir-o depășire extrem de pericu
loasă a mai multor autoturisme.

„Minunea" care i-a salvat via
ța șoferului amator din Cărei 
se numește... centura de sigu
ranță.

Pe care unii, din păcate, fie că 
uită Să o folosească, fie Că. put 
și simptu, o ignoră.

I

I
I
I
I
Isimplu, o ignoră.

Petre POPA
și corespondenții .ScinteiGj
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Tovarășului 10SIP BROZ T1T0
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia BELGRADDragă tovarășe Ti to.La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele comuniștilor, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea pe care o cor.sacrați construcției socialismului în Iugoslavia vecină și prietenă, prosperității popoarelor iugoslave, cauzei păcii și socialismului, a destinderii și securității internaționale, edificării unor relații noi de colaborare egală între toate națiunile lumii.Partidul nostru. întregul popor român dau o inaltă apreciere prieteniei traditionale și colaborării romăno-iugoslave. rolului deosebit de important pe care il au intîlnirile noastre devenite tradiționale și înțelegerile stabilite ta nivelul cel mai înalt, pentru adincirea permanentă a conlucrării reciproce.Am deplina convingere că prietenia trainică și colaborarea rodnică dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia se vor amplifica și diversifica necontenit, in spiritul hotăririlor adoptate împreună. al respectului și încrederii reciproce, spre binele comun al popoarelor noastre, al socialismului și păcii in lume.
NICOLAE CEAUSESCU

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ ?! REPUBLICII ARGENTINA I ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Excelenței Sale Domnului KARL CARSTENS
Președintele Republicii Federale GermaniaCu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Federale Germania, imi face o deosebită plăcere să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea de înaltă răspundere cu care ați fost investit.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare — Întemeiate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc — dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, in folosul celor două țări și popoare, al cauzei destinderii, securității și păcii în Europa și in lume.Folosesc acest prilej pentru a vă ura multă sănătate și fericire personală. iar poporului prieten al Republicii Federale Germania, progres și prosperitate, bunăstare și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe.Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, vă transmit călduroase salutări tovărășești, dumneavoastră și poporului român. Vă doresc multe și noi succese in edificarea patriei dumneavoastră. în eforturile pe care le depuneți pentru adincirea colaborării dintre țările comunității socialiste.
GUSTAV HUSAK

Recepție. Ambasadorul Republicii Populare Polone la București, Wladyslaw Wojtasik, a oferit, joi, o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.Au participat tovarășii Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, Aneta Spornic, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Ghizela Vass, membru al. C.C. al P.C.R., Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, miniștri, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★

Prin decret prezidențial tovarășul Nicolae Ștefan a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Democratică Afganistan.
★

Donație cat^rul une’ festivități, care a avut loc joi la Facultatea de limbi și literaturi străine a Universității bucureșfene. ambasadorul Bulgariei, Petăr Danailov, a donat acestei facultăți o colecție de circa 100 volume — lucrări literare, științifice și didactice — precum și aparatură tehnică specifică studiului fonetic, morfologic și lexical al limbi- ' lor străine.în alocuțiunea rostită cu acest prilej, ambasadorul Bulgariei a subliniat importanța bunelor relații cultu- ral-științifice statornicite între cele două țări vecine și prietene.Mulțumind pentru donația făcută, prof. dr. docent George Ciucu. rectorul Universității din București, a menționat că donația se înscrie în contextul tradiționalelor relații între Universitatea din București și Universitatea din Sofia.
★

Vizita delegației parla- 
olandeze. Delesatiadin Olanda, condusă

Secretar general
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

Primire la C. C. al P. C. R.Joi după-amiază. tovarășul Virgil Cazacu. membru a! Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit o delegație a P.C. din Chile, condusă de tovarășul Rodrigo Rojas, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, care.la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de prietenie în tara noastră. A participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească. s-a efectuat o informare reciprocă cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două partide. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale dezvoltării pe mai departe a relațiilor tovărășești, de prietenie și colaborare, dintre cele două partide.
Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit, joi dimineață, pe Pierre Languetin, directorul general al Băncii Naționale a Elveției. Au fost discutate, cu acest prilej, aspecte privind dezvoltarea in continuare a relațiilor economice și financiar-bancare româno-elvețiene.

La întrevedere a participat Vasile Răuță, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, și Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii române de comerț exterior.A fost prezent, de asemenea, Thomas Wernly, însărcinat cu afaceri a.i. ai Elveției la București. (Agerpres)
Sosirea președintelui Adunării Naționale 
a Puterii Populare din Republica CubaLa invitația Marii Adunări Naționale, joi la amiază a sosit în Capitală tovarășul Bias Roca Calderio, președintele Adunării Naționale a Puterii Populare din Republica Cuba. Oaspetele este însoțit de Maria Cristina Sotomayor, deputat, membru al Comisiei de relații externe a Parlamentului. și Israel Decerra Dura- nona, șeful departamentului organizare și administrație al Adunării Naționale.Pe aeroportul Otopeni, parlamentarii cubanezi au fost salutați de tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Aneta Spornic, vicepreședinte al M.A.N., de deputați.A fost prezent Humberto Castello, ambasadorul Cubei la București.In cursul după-amiezii a avut loe o întrevedere intre președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România și președintele Adunării Naționale a Puterii Populare din Republica Cuba.In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie si cordialitate, a fost exprimată satisfacția pentru dezvoltarea continuă a relațiilor între România și Cuba, evidențiindu-se faptul că în evoluția

ascendentă a raporturilor româno-cu- baneze un rol de cea mai mare însemnătate îl au hotărîrile convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro.întrevederea a prilejuit un schimb de vederi referitoare la activitatea parlamentelor din cele două țări, subliniindu-se dorința recipfocă de a amplifica în continuare relațiile de prietenie și colaborare dintre parlamentele celor două țâri in interesul construcției socialiste din Romania și Cuba, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.La convorbiri au participat loan eCeterchi, președintele Consiliului Legislativ. Tudor Drăganu, președintele Comisiei constituționale și juridice a M.A.N.. deputați, precum și ambasadorul Cubei la București. »Președintele Marii Adunări Naționale a oferit în aceeași zi un dineu în onoarea oaspeților cubanezi.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, s-a toastat' în sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, pentru prietenia dintre ceie două țări și popoare, pentru socialism și pace în întreaga lume.

mentareparlamentară de dr. Thomas L.M. Thurlings, președintele primei Camere a Statelor Generale, care se află în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut reș. Cu olandezi Nicolae tului executiv al Consiliului popular județean.în cursul zilei, oaspeții au vizitat întreprinderea de. prelucrare a lemnului „23 August", Stațiunea de cercetări zootehnice, Palatul culturii, Teatrul național și Biblioteca Teleki.Președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean a oferit un dineu în onoarea oaspeților.Parlamentarii olandezi au fost însoțiți de Emilian Rodeanu, deputat al M.A.N., vicepreședinte al Comite-^ tului de stat pentru energie nucleară.
★

Conferință de presă. Joi dimineața, la Ambasada Republicii Populare Congo din București a avut loc o conferință de presă consacrată rezultatelor celui de-al 111-lea Congres' extraordinar al Partidului Con- golez al Muncii, care a avut loc recent. Ambasadorul Emile Aurelien Bongouande a relevat obiectivele stabilite de congres și activitatea desfășurată de oamenii muncii din țara sa. sub conducerea Partidului Consolez al Muncii. în vederea consolidării independenței economice și politice. asigurării progresului economic și social al țării, creșterii bunăstării poporului congolez.Au participat reprezentanți ai presei centrale, precum și atașați de presă și corespondenți ai presei străine.

joi o vizită în județul Mu- acest prilej, parlamentarii au avut o întrevedere cu Vereș, președintele Comite-

★Joi s-au inaugurat „Zilele gerontologie! românești", reuniune la care participă specialiști din întreaga țară, cadre universitare și cercetători.(Agerpres)
cinema

I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 mai. în țară ; Vreme în general 
călduroasă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie. însoțite 
de descărcări electrice, în jumătatea

de vest a țării și în zona de munte și 
izolate în rest* Vînt moderat, cu inten
sificări locale de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade. Izolat, condiții de 
grindină. în București : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul schimbător. Ploaie 
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă. 1

Excelenței Sale
General-locotenent JORGE RAFAEL VIDEL A

Președintele Națiunii Argentiniene BUENOS AIRESAniversarea Zilei naționale a Republicii Argentina îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului argentinian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale dintre România și Argentina vor cunoaște o dezvoltare continuă, in folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Astăzi, națiunea ar- gentiniană sărbătorește „Ziua Independenței". Se împlinesc 169 de ani de la evenimentele din mai 181S, cind, la Buenos AireS, din inițiativa patrioti- lor a avut loc un ea- bildo abierto. o adunare municipală deschisă, care s-a transformat în guvern provizoriu al provinciei Rio de La Plata, ru- pind cu vechiul regim colonial spaniol. Nu există școală în Argentina în care să nu se afle o imagine litografiată a acelei zile „25 Mai" : sub ploios — era australă — se fata clădirii gălbui, ce mai zâ și acum pe una dintre laturile celebrei Plaza de Mayo, cetățeni ce purtau eșarfe cu culorile alb-albas- tru. aclamînd „nașterea patriei". în 1815, Congresul de la Tucu- man declara independente ..Provinciile U- nite din Rio de La Plata", iar. un deceniu mai tîrziii. noul stat constituit devenea Republica Federală Argentina, încheindu- se astfel procesul e-

de un cer toamnă văd in maro- ființea-

riancipării politice a marii țări de pe emisfera sudică.Argentina, tară posesoare a unor imense resurse economice, a fost și rămine una dintre cele mai mari producătoare mondiale de alimente (cereale, carne, zahăr din trestie de zahăr. frucie etc.), fiind favorizată, în acest sens, de varietatea și, mai ales, fertilitatea solului și a climei. Totodată. în spiritul politicii de schimbare a structurii sale de țară agrară, inițiată cu decenii in urmă. Argentina depune eforturi susținute pentru valorificarea marilor zăcăminte de minereu de fier, petrol, cărbune, uraniu, potențialul hidroenergetic și a altor resurse naturale de care dispune în scopul creării unei economii diversificate. moderne.Un rol deosebit de important revine, in a- ceastă direcție, sectorului de stat din economie. Circa 700 de in- trenrinderi de stat, o- oerînd in domenii vitale. realizează 43 la sută din totalul producției naționale. In-

dustriile siderurgică, petrolieră, hidro și ato- moelectrică. aluminiului. aviatică, transporturile și telecomunicațiile. navală se numără printre ramurile în care statul deține zitii dominante sau elusive.Ponorul român mărește cu interes simpatie eforturile țiunii argentiniene dezvoltare rapidă, valorificare a întregului evantai al bogatelor resurse ale tării. Vechile relafii de prietenie și colaborare, favorizate de afinitățile de limbă si cultură, de preocupările centru a- sigurarea dezvoltării economice, au cunoscut, în anii din urmă, o amplificare remarcabilă. Vizita întreprinsă în Argentina de președintele Nicolae Ceaușescu, documentele semnate cu acel prilej au deschis perspective tradiționale argentiniene. colaborării dintre cele două țări si popoare. în interesul reciproc, al înțelegerii și păcii în lume.

po- ex-urși nade de

noi relațiilor româno-

V. PAUNESCU

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TAL AL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei AMMANAniversarea Zilei naționale a Iordaniei imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări, împreună cu sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului iordanian prieten.îmi exprim deplina convingere că relațiile de prietenie statornicite intre popoarele și țările noastre se vor dezvolta continuu pe multiple planuri, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor noastre de la București și Amman, in interesul popoarelor român și iordanian, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TelegramăCu prilejul Zilei naționale a Iordaniei. tovarășul Iile Verdeț, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă lui Mudar Badran, prim-mi- nistru, ministru de externe și al apă-
rării .al Regatului Hașemit al Iordaniei. prin care ii transmite cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese guvernului iordanian.

Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi după-amiază. în Capitală, o manifestare culturală consacrată Zilei naționale a Republicii Argentina. Cu acest prilej, ziaristul Valentin Pău- nescu a împărtășit impresii de călătorie din Argentina.La manifestare au participat mem-

■bri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Felix Eduardo Augusto Michel, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Argentina la București, și membri ai ambasadei.

In cind tigat stat, tar l-a constituit modernizarea social-eco- nomică a tării. Unul din sectoarele care s-a bucurat și se bucură de o atenție deosebită este agricultura. Trebuie menționat tru cincimi din fața țării sînt rite de deșert sau nisipos; in condiții, dezvoltarea și modernizarea agriculturii sînt organic legate de construirea linei rețele de irigații și de baraje.în baza unui plan de valorificare a văii Iordanului, malul său estic se prezintă ca un vast șantier de-hidroameliorații, guvernul a proiectul privind construirea unui baraj pe afluentul Yarmouk. a cărui realizare urmează să înceapă încă în acest an. Cu 120 metri, el va fi cel mai înalt din Orientul Mijlociu, iar lacul format va a- vea o capacitate de 320

cei 33 de ani. de Iordania și-a CÎș- independența de obiectivul priorl-
Se preve- crearea

Salut Agenției române 
de presă „Agerpres"

la trei decenii de activitateAgenția română de presă — „A- gerpres" împlinește treizeci de ani de activitate. Prezentă remarcabilă în frontul presei românești, Agerpres desfășoară o activitate laborioasă pentru informarea cuprinzătoare și cu promptitudine a opiniei publice din țară și din străinătate asupra politicii interne și externe a partidului și statului nostru, asupra realităților vieții politice, economice, sociale și cultural-artis- tice din România, asupra evenimentelor internaționale.Prin informația foarte diversă, prin reportajele, comentariile și materialul fotografic bogat pe care le pune zi dc zi la dispoziția publicațiilor, a radioului și televiziunii, AgerpYes își aduce o contribuție importantă la reliefarea rezultatelor obținute de oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în . dezvoltarea economico- socială a țării, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la oglindirea vastei și fruc-

tuoăsei activități pe care România socialistă o desfășoară pe plan extern. a relațiilor internaționale ale partidului și statului nostru. In același timp, dezvoltind legăturile de colaborare cu agenții instituții de presă din tate. Agerpres desfășoară vitate susținută pentru Y> bună cunoaștere peste hotare a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a realizărilor poporului român în toate do-, meniile, a contribuției aduse dc România socialistă la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale. la întărirea și unirea forțelor revoluționare, democratice și antiimperialiste care luptă pentru cauza progresului social, pentru destindere și pace in lume.Cu prilejul acestei aniversări, -colectivul redacțional al ziarului „Scînteia" felicită din toată inima pe colegii de la Agenția română de presă, urîndu-le noi succese în munca de înaltă răspundere ce le este încredințată.

și alte străină- o act>- cît mai

că pa- supra- acope- stîncos acesie

Recent, aprobat

milioane mc. de. totodată, unei relele de drenaj care să asigure irigarea a 12 400 ha în zona de nord a văii. Tot in cursul anului 1979 urmează să Înceapă construirea barajului Maqarem. concomitent cu extinderea lui Ghor pînă rea Moartă.Proiectele de tare a țării în perioada următoare au în vedere. de asemenea, valorificarea principalei bogățij tării — folosirea cientă xistente rarea preconizează creșterea producției, astfel ca in 1980 principalele Irei exploatări — de la Ru- seifa. Al Hassa, Wadi al Abyad — să realizeze o producție de 5.5 milioane tone fosfați. Se mai prevede. de asemenea, ca fosfații să fie prelucrați într-o măsură tot mai mare în țară, pentru aceasta proicctîndu-se construirea unei fabrici de îngrășăminte cu o ca-

cânalu- la Madezvol-
minerale a fosfații. Prin mai efi- a minelor e- și inaugu- altora noi se

pacitate de 1.5 milioane tone pe an.Consecventă politicii sale de solidaritate cu nopoarele arabe. România întreține cu Iordania relații deprietenie și colaborare. Expresie a acestorbune relații sînt și numeroasele proiecte comune de cooperare în diferite domenii. Vizita in Iordania, in 1975, a președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și vizita efectuată in a- nul precedent de regele Hussein în tara noastră au constituit momente de cea mare importanță cronica relațiilor mâno-iordaniene,cumentele semnate cu aceste prilejuri relevă dorința comună de a amplifica și diversifica în continuare acțiunile de cooperare e- conomică, tehnico-ști- ințifică, culturală, in folosul ambelor țări si popoare, al cauzei generale a păcii și înțelegerii in lume.

ro-Do-

M. SASARMAN

• SPORT • SPORT © SPORT • SPORT
• Proba feminină de perechi din cadrul campionatelor europene de popice pentru juniori, competiție ce se desfășoară in orașul vest-german Augsburg, s-a încheiat cu o remarcabilă victorie â cuplului român Maria Iosif Nichifor — Ibolya Katona,' clasat pe primul loc cu un total de 832 popice doborite. Maria Iosif Ni- . cliifor a realizat 423 p. Katona — 409 p. d. Pe situat formația R. F.802 p. d.în proba masculină ciștigată de R. F. i 1 742 p. d„ sportivii români Ilie Hosu șl Alexandru Naszodi au ocupat locul doi. cucerind medalia de argint, cu 1 740 p. d.• Campionatele balcanice de volei au continuat, joi. in sala Floreasca din Capitală, cind au început și întrecerile competiției feminine. în primul lor meci, voleibalistele românce au întilnit formația Iugoslaviei, care au invins-o cu scorul de (15—4, 15—4. 15—1). In celălalt, selecționata Bulgariei a întrecut cu 3—0 (15—3, 15—8. 15—7) echipa Albaniei. în turneul masculin, selecționata României a obținut a doua victorie. cîștigînd cu scorul de 3—0 (15—4, 15—5, 15—1) partida susținută cu formația Greciei. în timp ce reprezentativa Bulgariei a dispus cu 3—1 (15—10, 15—11. 10—15, 15-4) de echipa Turciei. Campionatele continuă astăzi, de la ora 14,30, după următorul program : Grecia — Bulgaria (masculin) ; Iugoslavia — Bulgaria (feminin) ; România — Albania (feminin) ; România — Iugoslavia (masculin).

li.. iar Ibolya locul doi s-a Germania —de perechi. Germania —

pe 3-0 joc. tot

• UNDE DUCE ABU
ZUL DE CALMANTE. ° treime din totalul bolilor de rinichi se datorează abuzului de calmante. Persoanele care timp de 10—20 de ani recurg frecvent la tablete împotriva nevralgiilor, oricît de ușoare, sint expuse unor boli cronice de rinichi. în Elveția, o serie de cercetări eșalonate în timp au con- : firmat existența unui astfel de ! raport cauzal. între altele, s-a 1 constatat frecvența ridicată a : maladiilor renale tn rîndul : muncitoarelor din industria ceasurilor, care recurg sistematic la calmante împotrivă durerilor de cap. provocate de concentrarea permanentă reclamată de munca migăloasă pe care o desfășoară.

• ATLAS SOLAR. Un atlas al fenomenelor magnetice care se produc la suprafața Soarelui. de-a lungul unui ciclu de 10 ani. a fost alcătuit de un grup de specialiști ai Agenției americane pentru ocean și atmosferă. Cu ajutorul hărților respective se consideră că pot fi prevăzute, din timp, furtunile magnetice afectînd telecomunicațiile, climatul Terrei, cit și întregul sistem solar. Observarea cotidiană a suprafeței solare, miile de fotografii realizate cu ajutorul unor telescoape e- chipate cu filtre speciale au permis cercetătorilor să constate existenta unor strinse relații între diferitele fenomene magnetice solare, asemănătoare eu relațiile dintre fenomenele meteorologice terestre. Cercetătorii intenționează să studieze, mai
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departe, cu ajutorul calculatoarelor. datele culese, in scopul elaborării unor modele care sâ permită prezicerea, pe termen scurt și pe termen lung, a caracteristicilor magnetice ale Soarelui și, în consecință, efectele care vor fi resimțite de atmosfera și cîmpul magnetic ale Terrei.
• CONTOR DE... 

PEȘTI. Specialiștii de la societatea franceză „Thomson" au pus la punct o serie de aparate marine insolite, printre care un dispozitiv de măsurare a valurilor și un aparat de luat vederi care filmează la 6 000 de metri adîncime bogățiile solului submarin și detectează nodulii metalici. Unic în felul său este și contorul de pești : de construcție destul de simplă, aparatul, re
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teatre
• C.C.E.S. (la Studioul de con
certe al Radioteleviziunii) : Con
cert extraordinar susținut tie Fi
larmonica Slovenă din Ljubljana 
(R.S.F. Iugoslavia) — 20.
• Opera Română : Seară viene- 
ză — i».
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala Studio) : „După-amiezile 
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0 Teatrul ..Ion Vasilescu" : Para
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ae operetă : Suzana

„Lucia Sturdza Bu-

® „Cupa U.E.F.A." a fost ciștigată la actuala ediție de formația vest- germană Borussia Moenchengladbach, care in meciul retur al finalei a învins cu scorul de 1—0 (1—0) echina Steaua roșie Belgrad. în mimul joc scorul a fost egal 1—1. Competițiile europene de fotbal înlerchtburi se iri- cheie miercuri. 30 mai, cind la Miin- chen este programată finala ..Cupei campionilor europeni", țiile mii. știe.» competiției internaționale de fotbal pentru juniori ..Turneul U.E.F.A.". selecționata Austriei a învins cu scorul de 2—0 formația Norvegiei., • La 4 iunie încep la ștrandul Tineretului din Capitală cursurile de inițiere la înot atit pentru copii, cit și pentru adult i. înscrierile Ia aceste cursuri se primesc de la 29 mai. Relații suplimentare la telefoanele 17 22 27 și 17 39 25.© Cea de-a 32-a ediție a tradiționalei competiții cicliste „Cursa Păcii" s-a îhcheiat joi. la Berlin, cu victoria tînărului rutier sovietic Serghei Suhurucenko, care a parcurs 1 941 km (14 etape) in 47h 03’56” (medie orară generală : 41.294 km).Dintre cicliștii români, primul s-a clasat Mircea Romașcanu, pe locul 13. la 10’30” față de ciștigător. Aflat la un moment dat pe locul trei in clasamentul general. Romașcanu. de o mare regularitate in’«ursele cu plecarea in bloc, a pierdut in două etape contracronometru tot avantajul acumulat in etapele de munte. T. Vasile, veteranul formației noastre, s-a situat în final pe locul 18, dar el are meritul de a fi luptat eu o exemplară dăruire pentru echipă, sosind în 9 etape cu plutonul fruntaș, in primii zece. Sub așteptări, aportul celorlalți 4 comnonenți ai echipei : I. Valentin. C. Cojocarii, T. Drăgan, C. Cîrje.Ultima etapă, cea de-a 14-a, Neubrandenburg — Berlin (134 km) a revenit lui Bernd Drogan (R.D.G) în 3h 00’22” (medie orară 44.500 km), în același timp cu învingătorul. pe locul 10 s-a clasat T. Vasile.Clasamentul general individual : 1. Suhurucenko (U.R.S.S.) : 2. Peter- mann (R.D.G.) la 6’27” : 3. Sujka (Polonia) la 6’41” : 4. Jankiewicz (Polonia) la 6’42” : 5. Pikkus (U.R.S.S.) la 7T7” etcClasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S. 141 h 25’10” : 2. Polonia la Germană la 10’48” ; la 17’58” ; 5. Bulga- Portugalia la 31’51” ; 34’32” ; 8. Franța la ; 9. Elveția la 40’29” ; 10. Belgia la 1 h 30’21” : 11. Italia ; 12. Danemarca ; 13. Ungaria ; 14. Anglia ; 15. Cuba : 16. Iugoslavia.© Campionatele europene de haltere au continuat la Varna cu întrecerile de la categoria mijlocie, in care victoria a revenit sportivului bulgar Blagoi Blagoev, cu un total de 380 kg. La stilul „smuls". Blaeoev a stabilit un nou record mondial cu 172.500 kg.

. între forma- Nottingham Forest și F.F. Mal- „Cuoa cupelor", după cum se a revenit echipei F.C. Barcelona. La Viena. in primul meci al

6T5” : 3. R.D.4. Cehoslovacia ria la 20’44” ; 6.7. România Ia34’45”

produs în imagine. numără printr-un sistem piezoelectric peștii dintr-un rîu sau dintr-un bazin. Foarte util in piscicultura. aparatul se bucură de o mare căutare.
• METODĂ NOUĂ 

DE PERFORARE A BE
TONULUI. Un grup de inventatori din Riga a pus ia punct o instalație care, cu ajutorul unui arc electric, execută în beton armat găuri cu diametrul de 35—100 de mm. Prin noua metodă, căldura care se naște între electrozii din grafit topește betonul, care se scurge prin orificiul format, sub forma unei mase cleioase și sticloase.

• S.O.S. - CASTO
RUL. Amenințat să dispară ca specie pe continentul nostru, castorului i-au fost create tn

Polonia condiții propice de înmulțire, pe baza unui program european de protecție care a demarat cu trei ani în urmă, în momentul de față in această țară trăiesc în deplină libertate 27 familii de castori, care totalizează circa o mie de indivizi. Creșterea efectivelor pînă la 4 000 de indivizi ar fi suficientă pentru supraviețuirea speciei.
• SISTEM DE AER 

CONDIȚIONAT VECHI 
DE 13 SECOLE. în timptjl săpăturilor efectuate în apropierea unei mici așezări de pe malul Gangelui, provincia Bihar, printre ruinele unei mari universități budiste și ale unei mănăstiri datînd din secolul al VIH-lea. a fost descoperită o construcție inginerească unică

in lume. Este vorba de un sistem de condiționare a aerului vechi de 13 secole. Sistemul reprezintă o construcție prevăzută cu un rezervor de apă, către care converg mai multe canale înclinate. Aceste canale erau, de fapt, niște conducte de aer. Răcindu-se in contact cu apa, aerul venit prin conducte pătrundea apoi într-o încăpere care reprezenta, după opinia arheologilor, un depozit de manuscrise vechi.
• UN SUCCESOR 

PENTRU „CONCOR
DE "? Firma americană „Lockheed" studiază. Ia cererea N.A.S.A., un avion supersonic eu o capacitate de 200 de locuri care ar putea efectua călătoria S.U.A. — Europa într-o oră și jumătate,

adică de două ori mai rapid de- cît avioanele franco-britanice de tip „Concorde". Acest avion ar fi dotat cu reactoare convenționale pentru decolare și aterizare și cu motoare cu hidrogen pentru zborul în straturile superioare ale atmosferei.
® 40 000 KM NON

STOP _  atit a străbătut cascadorul francez Franck Valverde, care a efectuat o cursă automobilistică de 27 de zile. Plecat la 7 mai de la Castellet. in sud-estul Franței, Valverde a a- juns miercuri seara la Lyon, după ce a parcurs zilnic cite 2 282 kilometri cu o viteză medie de 117 kilometri pe oră. Cascadorul nu a dormit, decît cite două ore și un sfert la fiecare 24 de ore, fără să coboare din mașină.
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Dezbaterile Adunării 
Generale a O.H.U. 

in problema Namibiei 
Delegația R.S.A. a fosî obligata 

sâ părăsească sesiunea, 
nerecunoscîndu-i-se deplinele 

puteriNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — In discursul rostit la deschiderea sesiunii Adunării Generale a O.N.U. consacrată examinării situației din Namibia, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). a subliniat că nu există nici o bază „pentru conviețuirea și reconcilierea cu regimurile rasiste minoritare aflate la putere in Africa australă1*. împotriva Republicii Sud-Africane. a arătat vorbitorul, trebuie aplicate sancțiuni economice severe, ca urmare a politicii de apartheid promovată de guvernul de la Pretoria.în numele Organizației Unității Africane (O.U.A.). reprezentantul Sudanului, Aii Ahmed Sahloul, a arătat că țările africane sprijină o reglementare pașnică a problemei Namibiei, dar că ele nu vor accepta niciodată politica faptului implinit. pe care autoritățile rasiste de la Pretoria .ar dori să o impună comunității internaționale.Lucrările Adunării Generale au fost întrerupte ca urmare a prezenței ilegale la dezbateri a delegației Republicii Sud-Africane. care a fost exclusă, in 1974, de la deliberările Adunării Generale.Prezența delegației regimului de la Pretoria in Aula Adunării Generale de la Palatul Națiunilor a surprins și indignat numeroase delegații ale statelor membre ale O.N.U., subliniază agențiile internaționale de presă. în legătură cu aceasta, reprezentantul Ghanei a cerut, in numele grupului țărilor africane membre ale O.N.U., verificarea deplinelor puteri ale delegației Sud-Africane.Joi, la reluarea dezbaterilor în problema namibiană. Adunarea Generală a hotărit, cu o majoritate de 93 voturi pentru, 19 împotrivă și 11 abțineri nerecunoașterea deplinelor puteri ale delegației R.S.A. Ca urmare, delegația rasiștilor a fost obligată să părăsească sesiunea.

Convorbiri româno-turceANKARA 24 (Agerpres), — Tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, s-a intilnit cu Hikmet Cetin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Turcia, și cu Teoman Kopriiliiler, ministrul comerțului.Cu acest prilej a fost evocat cursul ascendent al relațiilor dintre România și Turcia, precum și dezvoltarea acestora, ca urmare a înțelegerilor și documentelor convenite cu prilejul vizitelor la nivel înalt de la

București și Ankara. Prin evoluția lor pozitivă, relațiile dintre cele două țări contribuie la crearea unui climat de înțelegere și pace in regiune, pe continentul european, ca și în întreaga lume.De ambele părți a fost evidențiată necesitatea prospectării de noi posibilități de amplificare a relațiilor de colaborare și a cooperării dintre România și Turcia, precum și pe terțe piețe.La întîlnire a participat Vasiie Alexândrescu, ambasadorul României la Ankara.
Program de cooperare în domeniul agriculturiiANKARA 24 (Agerpres). — La Ankara a fost semnat de Către Angelo Miculescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România, și Mehmet Yiiceler, minis

trul alimentației, agriculturii și creșterii animalelor al Republicii Turcia, programul de cooperare în domeniul agriculturii și industriei alimentare pe perioada 1980—1985.
Conferință balcanică

La lucrări participă reprezentanți ai Societăților de Cruce Roșie 
și Semilună RoșieATENA 24 (Agerpres). — Intre 

22—24 mai a.c., la Atena s-au des
fășurat lucrările celei de-a treia 
conferințe balcanice a Societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia. Din țara noas
tră a luat parte o delegație condusă 
de general-maior Constantin Bu- 
rada, președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.

Au participat, in calitate de ob
servatori, reprezentanți ai Ligii so
cietăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie, Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii, ai Institutului 
„Henry Dunant", precum, și din 
partea societății de Cruce Roșie din 
Italia.

Ordinea de zi a conferinței a cu
prins probleme privitoare la volun

tariat și rolul lui în activitățile de 
Cruce Roșie. In cadrul lucrărilor 
conferinței, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească de 
stimă și bună înțelegere, s-a-efec
tuat un larg schimb de păreri pri
vind problematica conferinței, pre
cum și informări reciproce despre 
modul in care se aplică recomandă
rile celei de-a doua conferințe in- 
terbalcanice de la București, din 
mal 1976.

în intervențiile sale, delegația So
cietății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România a subliniat 
importanța pe care o acordă statul 
nostru problemelor ocrotirii sănătă
ții populației, precum și creșterii 
contribuției activului voluntar al 
Crucii Roșii in acest domeniu.Parlamentul Luxemburgului s-a autodizolvat

La 10 iunie vor avea loc alegeri legislativeLUXEMBURG 24 (Agerpres). — Parlamentul Luxemburgului s-a autodizolvat miercuri seara pentru a deschide ' calea alegerilor legislative din 10 iunie, în cadrul cărora Partidul Democratic al premierului Gaston Thorn va fi confruntat cu Partidul Creștin Social. Campania electorală
din Luxemburg este dominată mai mult de probleme sociale decit economice, transmite agenția Reuter, care adaugă precizarea că, inainte de instalarea guvernului Thorn in 1974, conducerea țării a fost deținută timp de peste 50 de ani de către social-creștini.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Noi bombardamente israeliene în sudul Libanului ® Con 

tacte diplomatice Ia Rabat și TripoliBEIRUT 24 (Agerpres). — Avioane israeliene au bombardat joi dimineață regiunea Rihane, din sectorul central al Sudului Libanului — anunță agenția palestiniană de presă W.A.F.A., reluată de agenția France Prț.-se. Se apreciază că apărarea antiaeriană a rezistenței palestiniene a intrat in acțiune impiedicind aviația israeliană să-și atingă obiectivele.Mai multe regiuni din sudul Libanului au fost supuse joi dimineața unor puternice tiruri de artilerie din partea forțelor israeliene și ale milițiilor' conservatoare libaneze, relatează agenția France Presse. Artileria israeliană a bombardat regiunile Nabatieh, Aichie, Arnoun și Rihane din sectorul central al sudului Libanului. Potrivit primelor informații, aceste bombardamente, care au atins uneori cadența de 20 de obuze pe minut, au surprins populația in timpul sbmnului, făcind numeroase victime.TEL AVIV 24 (Agerpres). - Un purtător de cuvint militar israelian a confirmat că avioane israeliene au atacat, joi dimineață, regiuni din sudul Libanului, unde sint concen

trate forțe palestiniene — transmite agenția France Presse.RABAT 24 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale intrepririse in Maroc de regele Arabiei Saudite, Khalid, menționează că cele două țări iși reafirmă hotărirea de a acționa pentru eliberarea tuturor teritoriilor arabe ocupate in prezent de forțele israeliene, inclusiv Ierusalimul. Comunicatul subliniază, totodată, necesitatea restaurării drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său de a-și crea un stat național independent.TRIPOLI 24 (Agerpres). — La Tripoli au avut loc convorbiri între Moammer El-Geddafi, conducătorul marii revoluții de la 1 septembrie din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, și Abdel Fattah Ismail, președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al R. D. P. Yemen, care a efectuat o scurtă vizită in această țară. Au fost examinate relațiile bilaterale, evoluțiile din Orientul Mijlociu și din lumea arabă și alte chestiuni de interes reciproc.

ROMA

în preajma 
alegerilor 

parlamentare
Un document al P.C. ItalianROMA 24 (Agerpres). — Ziarul „L’Unită" a publicat un document al Direcțiunii P.C.I. privind necesitatea intensificării luptei impotriva elementelor extremiste. în document se subliniază că in prezent campania e- lectorală pentru alegerile parlamentare se desfășoară in condițiile activizării elementelor teroriste. Acțiunile de acest fel, subliniază Direcțiunea P.C.I., au ca scop crearea in țară a unei atmosfere de incordare și haos.în document se cere autorităților adoptarea unor măsuri de întărire a ordinii publice. P.C.I. propune, intre altele, Întărirea controlului asupra comerțului cu arme, activizarea organelor de justiție și a celor care asigură ordinea publică.

DIN A CTU A LITATEA P O LITIC ÂPriorități și opțiuni pe agenda noului guvern britanicSchimbarea de guvern intervenită în Marea Britanie in urma alegerilor parlamentare de la 3 mai și revenirea la putere, după o absență de cinci ani, a conservatorilor, este de natură să implice — potrivit relatărilor presei londoneze — dacă nu schimbări de fond, in mod sigur o serie de deplasări nu numai de persoane, dar și in ceea ce privește prioritățile și opțiunile politice ale țării, care vor fi vizibile pentru început in special in domeniul problemelor interne. Aceasta este concluzia care au desprins-o observatorii din capitala britanică din analiza programului cabinetului premierului Margaret Thatcher, program prezentat, săptămina trecută in tradiționalul . „mesaj al tronului", cu care regina Angliei a deschis sesiunea noului parlament. Odată cu aprobarea programului de către Camera Comunelor, guvernul are posibilitatea să treacă la traducerea sa în viață.După cum s-a evidențiat și in „mesajul tronului", problematica economică și cea socială se vor afla in centrul atenției noului cabinet. în ceea ce privește economia, „prioritatea va fi acor
dată luptei contra inflației". A- cest lucru este de ințeles dacă are în vedere faptul că in aprilie, pentru prima dată din decembrie 1977, rata inflației a depășit nivelul de 10 la sulă, mareînd astfel o creștere simțitoare. în acest scop, al comba; terii inflației, s-au anunțat „măsuri 
monetare și fiscale ferme" ; in paralel se preconizează acțiuni in direcția creșterii investițiilor și a productivității muncii, domenii deficitare in ultimii ani, încurajarea activității întreprinderilor mici și mijlocii, reducerea cheltuielilor guvernamentale șl a asistenței acordate sectorului public, diminuarea impozitelor pe venituri.în rindurile deputaților. in special a celor laburiști, din opoziție, au stîr- nit multe comentarii referirile la intenția guvernului de a reduce sectorul naționalizat al economiei (care cuprinde ramuri de bază cum ar fi cea a oțelului și cărbunelui, transporturile publice, gazele și electricitatea, industria aeronautică și a construcțiilor navale etc.). Ținindu-se seama de reacțiile nefavorabile previzibile în rîndurile opiniei publice, guver

nul conservator menționează că deocamdată „denaționalizările vor fi limitate". De altfel, disputele dintre conservatori și laburiști pe această temă datează de mulți ani, ramurile respective fiind preluate în proprietatea- publică, în ciuda opoziției conservatorilor, in perioadele cînd la putere se aflau laburiștii (fapt este că și conservatorii au recurs la naționalizări, dar aceasta s-a întîmplat numai o singură dată și anume atunci cînd departamentul construcției de motoare de avioane al firmei „Rolls- Royce" ajunsese în stare, de faliment).Dar hotăririle care stârnesc cele mai puternice controverse sint cele din domeniul social : este vorba de intenția anunțată a cabinetului, de a revizui legislația privind activitatea sindicală și dreptul la grevă. Sint ziare care, de pe acum, prevăd confruntări serioase intre guvern și sindicate in legătură cu hotăririle cabinetului „de a asigura un echili
bru just între drepturile și obliga
țiile sindicatelor", formulă prin care mulți sindicaliști văd o încercare de limitare a drepturilor lor sindicale și, in primul rind, a dreptului la grevă. Grija cabinetului de a evita insă dispute directe cu sindicatele chiar din primele zile după preluarea puterii — o asemenea dispută cu puternicul sindicat al minerilor a dus, în februarie 1974, la tinerea de alegeri anticipate și apoi la căderea guvernului conservator al lui Edward Heath — a determinat soluționarea, prin negocieri, a conflictului de muncă cu cei 480 000 profesori de la școlile secundare. Ziarul „Guardian" scria că, deocamdată, marile uniuni sindicale stau în expectativă, așteptind să vadă în ce măsură și pe ce căi va fi tradusă în viață promisiunea făcută de conservatori de a ajunge la „creșterea posibilităților 
de angajare in toate regiunile țării", menită să contribuie la reducerea numărului de șomeri. în orice caz, relațiile guvern-sindicate constituie una din prioritățile oricărui cabinet britanic — indiferent dacă este de o- rientare conservatoare sau de orientare laburistă.Așa cum a rezultat și din dezbaterile din Camera Comunelor, în domeniul politicii externe, proiectele guvernului evidențiază hotărirea de a se acționa în direcția „unei mai

mari stabilități a relațiilor Vest-Est", paralel cu „Întărirea contribuției la ajianța atlantică" ; totodată se arată că noul cabinet ..înțelege să joace un rol" in domeniul adoptării de măsuri pentru „controlul armamentelor". O atenție deosebită este acordată poziției Marii Britanii în legătură cu Piața comună, față de care guvernul își afirmă „atașamentul ferm". Numai că. la fel ca și în timpul guvernării laburiste, acum se subliniază necesitatea unor „ame
liorări semnificative in funcțio
narea politicii agricole" și în „re
partiția mai echitabilă a contribuții
lor la bugetul comunitar și transfe
rurilor de resurse", avîndu-se in vedere faptul că participarea britanică la C.E.E. va crește de la 851 milioane dolari in 1978, la 1,2 miliarde în 1980. ..Marea Britanie — scrie revista „ECONOMIST" — plătește 
mult și obține in schimb foarte pu
țin în comparație cu partenerii săi".

O altă problemă controversată este aceea a atitudinii față de așa-zisul guvern rhodesian rezultat din alegerile recente organizate sub controlul direct al forțelor de represiune aie regimului de la Salisbury — „guvern" condus, după cum s-a anunțat, de o personalitate de culoare, episcopul Abel Muzorewa, care s-a dovedit maleabil față de interesele colonilor albi, în timp ce fostul cabinet laburist a arătat că nu își pune sub nici un motiv problema recunoașterii „guvernului Muzorewa", conservatorii au adoptat o atitudine mai puțin tranșantă. Ei înclină spre o recunoaștere dai?, temindu-șe de eventuale reacții ale partenerilor din Commonwealth — reacții care ar putea duce chiar la dizolvarea acestei comunități a statelor aparținînd fostului imperiu britanic — a decis, deocamdată, să amine o hotărîre pină după reuniunea Commonwealthului, care va avea loc în cursul lunii iunie.Acestea sint, schițate sumar, principalele probleme cărora are să le facă față noul guvern britanic, condus, pentru prima oară in istoria țării. de o femeie. Desigur, viitorul va arăta în ce măsură proiectele și intențiile acestui guvern se vor materializa și care va fl efectul lor asupra vieții politice și economice a țării.
Nicolae PLOPEANU

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român
adresat celui de-al XXIV-iea Congres 

ai Partidului Republican al Poporului din TurciaStimați prieteni,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresăm un călduros salut împreună cu sentimentele noastre prietenești participanților la cel de-al XXIV-lea Congres al Partidului Republican al Poporului din Turcia.Folosim această ocazie pentru a exprima satisfacția Partidului Comunist Român pentru relațiile de prietenie și colaborare care s-au statornicit intre cele două partide și la a căror dezvoltare o contribuție însemnată au adus-o întilnirile și convorbirile fructuoase dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și președintele Partidului Republican al Poporului, Biilent Ecevit.în ultimii ani, aceste relații au continuat să se extindă și să se diversifice, pe baza stimei și respectului reciproc, contribuind la dezvoltarea raporturilor româno-turce, la mai buna cunoaștere și apropiere dintre cele două popoare, in interesul’ lor reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale, al solidarității tuturor forțelor care militează pentru democrație, libertate, independență și progres.în același timp, dorim să evidențiem cu deosebită satisfacție cursul continuu ascendent al relațiilor de bună vecinătate, dezvoltarea raporturilor bilaterale în domeniile economic, tehnico-științific, cultural și pe alte planuri dintre România și Turcia, stimulate de întilnirile la nivel înalt, de celelalte contacte tot mai frecvente în ultimii ani, care au deschis noi și ample perspective cooperării fructuoase dintre țările. noastre.Poporul român, care in prezent desfășoară o amplă și intensă activitate pentru traducerea in viață a Programului de dezvoltare economi- co-socială a țării, adoptat de Congresul ăl XI-lea al partidului nostru, in- tîmpină cu noi și remarcabile realizări, în toate domeniile de activitate, cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei — evenimente de o deosebită însemnătate în viața social-politică a țării noastre.în deplină concordanță cu obiectivele și planurile sale de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale, România acționează ferm pe arena internațională pentru soluționarea complexelor probleme care confruntă epoca noastră, lichidarea fenomenului subdezvoltării, a împărțirii lumii in țări bogate și țări sărace, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, in conformitate cu aspirațiile de pace, progres și civilizație ale tuturor popoarelor. Țara noastră promovează o politică de conlucrare activă cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu cele nealiniate, cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială. La baza relațiilor noastre externe situăm în mod ferm principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea

cu folosirea forței, ale respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele.România acționează in mod neabătut pentru înfăptuirea securității și colaborării în Europa, pentru punerea în aplicare, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru înfăptuirea de noi pași concreți pe calea dezvoltării încrederii și conlucrării intre toate popoarele europene. în acest sens, țara noastră, împreună cu celelalte state, este hotărîtă să-și aducă întreaga contribuție la buna pregătire a viitoarei reuniuni de la Madrid, din 1980, astfel incit aceasta să fie încununată de succes, să marcheze pași reali inainte în direcția extinderii colaborării economice, tehnico-știin- țifice și culturale între toate statele europene, și în special pe calea dezangajării militare și dezarmării în Europa.Acordăm o mare importanță dezvoltării unor relații de prietenie și bună vecinătate între țările din Balcani, intensificării continue a contactelor bi și multilaterale dintre aceste țări, transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării.Țara noastră consideră că . trebuie să se ajungă cit mai grabnic la soluționarea politică durabilă a problemei cipriote, care să asigure respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ciprului, conviețuirea și conlucrarea pașnică democratică a celor două comunități.Instaurarea și consolidarea unui climat de pace și conlucrare liberă și nestingherită între toate națiunile lumii impun, după convingerea noastră, să se treacă la măsuri hotă- rite de oprire a cursei înarmărilor, de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară.în acest sens, țara noastră se pronunță consecvent și militează ferm pentru eliminarea folosirii forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru lichidarea tuturor focarelor de încordare și conflict existente în lume și. soluționarea problemelor litigioase dintre state, exclusiv pe- cale pașnică, prin tratative.Partidul nostru militează pentru extinderea și întărirea colaborării cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-derm- crate, mișcările de eliberare națională și alte forțe revoluționare, progresiste și democratice, inclusiv cu cete care au o altă concepție, dar care sint animate de dorința de a contribui lâ consolidarea prieteniei dintre popoarele respective.Considerăm că Partidul Comunist Român și Partidul Republican al Poporului din Turcia, România și Turcia, țări vecine și prietene, pot și trebuie să-și aducă o contribuție tot mai mare la soluționarea problemelor complexe cu care este confruntată in prezent omenirea, la promovarea unei politici de largă înțelegere internațională, progres economic, pace Și conlucrare intre popoare,Exprimindu-ne convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidul nostru și Partidul Republican al Poporului din Turcia vor continua să se dezvolte și să se aprofundeze in viitor, vă urăm, stimați prieteni, succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
★ANKARA 24 (Agerpres). — La Ankara au început joi lucrările celui de-al 24-lea Congres al Partidului Republican al Poporului, de guvernă- mint din Turcia. Discursul inaugural, care face o amplă analiză a situației din partid și din țară, ă fost rostit de președintele acestei formațiuni politice, actualul premier Biilent Ecevit — informează agenția Anatolia. Evo- cind liniile generale ale politicii externe a guvernului său, vorbitorul a subliniat, între altele, importanța pe care o acordă dezvoltării cooperării cu țările vecine.

★La lucrările congresului, care vor dura trei zile, participă 1 542 delegați, reprezentind pe cei aproximativ 450 000 membri ai partidului, precum și delegații ale unor partide din 12 țări.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Reprezentantul partidului nostru a adresat participanților la congres mesajul de salut al C.C. al P.C.R.

agențiile de presă
0 conferință științifică 

internațională cu tema -Revo’ luția tehnico-științifică și ascuțirea contradicțiilor economice și sociale ale capitalismului în etapa actuală", organizată de Academia de științe a U.R.S.S., a avut loc la Moscova. La lucrări au fost prezente delegații din 29 de țări. Din țara noastră a luat parte o delegație formată din prof. Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, prof. Tudorel Postolache, prof. Nicolae S. Stănescu și dr. Aurel Ghi- buțiu. în comunicările prezentate de delegația română a fost înfățișată concepția partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind influența revoluției tehnico- științitice asupra actualei evoluții a proceselor economice și sociale mondiale, implicațiile acestei revoluții și necesitatea instaurării noii ordini e- conomice internaționale, ca imperativ al cauzei păcii, progresului și civilizației omenirii.
Anul turistic balcanic — 

1979. La Londra a avut loc festivitatea de lansare oficială în Marea Britanie a Anului turistic balcanic — 1979. Acțiunea a fost organizată de Oficiile de turism din Londra a’e României, Bulgariei, Greciei, Turciei și Iugoslaviei. Cu acest prilej a fol’t prezentat filmul „Călătorie prin Balcani", produs în cooperare de cele cinci țări și au fost furnizate informații menite să conducă la dezvoltarea în continuare a traficului turistic britanic spre această zonă.
Schimburile comerciale

sovietice cu statele vest-
europene. în primii trei ani aiactualului plan cincinal, volumul comerțului Uniunii Sovietice cu statele vest-europene a crescut cu 29 la sută, relevă agenția T.A.S.S. Uniunea Sovietică livrează în Europa occidentală țiței, produse petroliere, gaze

naturale (in R.F.G., Austria, Italia, Franța, Finlanda), cherestea, produse de hîrtie și celuloză, combustibil solid, diverse mașini și utilaje, bumbac, diverse minerale. Jumătate din exportul sovietic de țiței, produse petroliere și gaze naturale, 30 la sută din exportul de produse chimice revin unor țări din Europa de vest, în importul sovietic din țările menționate precumpănesc mașinile și utilajele.
Relații polono-americane. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a primit grupul de oameni de afaceri americani aflați,;.în Polonia cu prilejul ședinței sesiunii ordinare a Consiliului economic polo- no-american. Au fost discutate aspecte ale extinderii schimburilor bilaterale de mărfuri și ale colaborării tehnico-științifice bilaterale. După cum relevă agenția P.A.P., in cursul întrevederii părțile au subliniat că dezvoltarea relațiilor economice servește destinderii și cooperării pașnice.
întrevedere Ia Damasc. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, aflat in vizită în Siria, a avut, la Damasc, o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale, ca și unele chestiuni referitoare la situația din Orientul Mijlociu.
Acord cu privire Ia fron

tiera dintre Bangladesh și 
Biimailia Ministrul afacerilor externe al R.P. Bangladesh și omologul său birmanez au semnat la Dacca acordul cu privire la frontiera terestră. Purtătorii de cuvint ai celor două părți au relevat că acest acord a fost realizat prin convorbiri pașnice și într-un spirit de respect reciproc.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SUDANULUI

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice SudanLa cea de-a X-a aniversare a Zilei revoluției, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului sudanez prieten prosperitate și noi succese in dezvoltarea economică și socială a țării sale.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima și pe această cale satisfacția pentru convorbirile și rezultatele fructuoase ale vizitei pe care am intre- prins-o recent în frumoasa dumneavoastră țară.Sint convins că pe baza Tratatului de prietenie și cooperare și a celorlalte înțelegeri convenite in timpul vizitei, se vor extinde bunele relații de colabo- rare în diverse domenii dintre România și Sudan, în interesul popoarelor român și sudanez, al cauzei păcii, securității și înțelegerii între popoare, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul sudanez marchează astăzi „Ziua revoluției", evocind preluarea puterii, la 25 mai 1969, de către Consiliul Revoluției, în frunte cu președintele Gaafar Mohammed Ni- meiri, eveniment de importanță majoră, care a declanșat începutul unui amplu proces Înnoitor in cea mai întinsă țară a „continentului negru".Actualul plan șesenal, prima etapă a unui program de dezvoltare de largă perspectivă (1977—1995), lansat în iulie 1977, acordă prioritate ramurii de bază a economiei sudaneze, agricultura — , domeniu în care lucrează aproximativ 80 la sută din populația activă. Vaste terenuri aride, necultivate timp de milenii, sint transformate acum în ogoare fertile, apropiind an de an înfăptuirea obiectivului privind transformarea Sudanului într-un/mare exportator de produse agroalimentare.O imagine sugestivă asupra progreselor _ înregistrate în domeniul valorificării potențialului agricol, estimat la 30,1 milioane de hectare, din care sînt de acum cultivate 6 milioane, o constituie sistemul Ghezira (1 milion ha.), cel mai important complex agricol al țării ce furnizează 75 la sută din producția totală de bumbac a Sudanului. Comnlexul de la Khashm El Ghirba, al doilea ca mărime, unde au fost puse în valoare peste 200 000 de ha : cel de la Rahad, care va fi extins anual cu circa 40 000 hectare, sau marele proiect de hidroameliorații ...Jonglei" oferă alte dovezi despre eforturile ce se depun pentru folosirea posibilităților pe care le oferă Nilul pentru agricultura acestei țări.în paralel, se acordă o atenție sporită valorificării superioare a resurselor naturale — noi fabrici de egrenare a bumbacului, de zahăr, cherestea, și mobilă, întreprinderi agroalimentare făcindu-și apariția

pe harta economică a țării. Totodată, se dezvoltă noi ramuri industriale, cum sînt industria chimică, metalurgică, mecanică și electrotehnică. Dezvoltarea multilaterală a economiei naționale s-a concretizat in construirea a peste 300 de noi obiective industriale. Concomitent se desfășoară o susținută activitate de formare a cadrelor naționale.Poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile poporului sudanez îndreptate spre asigurarea progresului țării sale. In spiritul politicii sale consecvente de extindere a conlucrării cu tinerele state africane, cu toate țările în curs de dezvoltare, România promovează relații de prietenie și colaborare cu Republica Democratică Sudan. O contribuție hotărîtoare la dezvoltarea acestor legături au adus întîl- nirile la cel mai înalt nivel, dintre care cea mai recentă cu prilejul vizitei efectuate luna trecută de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in tara prietenă. încununate prin semnarea Tratatului de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan, convorbirile la nivel inalt desfășurate la Khartum au dat glas voinței celor două țări de a conferi noi dimensiuni relațiilor de fructuoasă conlucrare dintre ele. pe temelia trainică a deplinei egalități și avantajului reciproc. Măsurile concrete stabilite în acest sens și consemnate in Comunicatul comun conturează un amplu program menit să situeze colaborarea româno-sudaneză pe o linie mereu ascendentă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei progresului. înscriindu-se totodată ca o contribuție importantă la făurirea unei noi ordini economice internaționale, a unei Jumi mai bune și mai drepte.
Ioana BARBAT

in urma unei reuniuni ținute la Paris. Federația Aeronautică Interna
țională a decis reluarea, după patru decenii de la întrerupere, a unei 
competiții faimoase în prima parte a secolului nostru. E vorba de cursa de 
baloane sferice, cunoscută sub numele de „Cupa James Gordon Bennett", 
după numele fostului proprietar al cotidianului american „New York Herald", 
care a avut ideea lansării ei în 1906; ultima oară cursa s-a disputat în 1938. 
Popularitatea reînnoită de care se bucură zborul cu aerostatele este ilustrată 
și de fotografia de mai sus, surprinzînd o imagine de la o competiție desfă
șurată în Belgia.

transmit:
Comunicat chino-brazi- 

lian. într-un comunicat de presă difuzat la Brasilia la încheierea convorbirilor oficiale pe care le-a avut Kang Shien, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, cu oficialitățile braziliene, se exprimă satisfacția față de evoluția relațiilor bilaterale, subliniindu-se, totodată, că există largi perspective pentru dezvoltarea cooperării bilaterale. Cele două părți —■ se relevă în comunicat — și-au exprimat voința de a acționa în vederea economice menținerea securității.- înfăptuirii noii ordini internaționale, pentru păcii internaționale și
Respingerea proiectului 

de buget al S.U.A. pe 1980. Camera Reprezentanților din Statele Unite a respins cu 260 de voturi și 114 pentru proiectul de buget pe anul fiscal 1980. Proiectul prevedea un deficit de 23 de miliarde dolari și cheltuieli în valoare de 532 miliarde. Refuzînd să voteze cheltuieli militare suplimentare, după cum sugera proiectul, un grup de congresmeni democrați s-a alăturat republicanilor pentru a respinge bugetul.
Deținuți eliberați în Iran.Aiatolahul Azeri Qomi, procuror al

tribunalului islamic al Teheranului, a anunțat — după cum informează ziarul iranian „Keyhan" — că 700 de deținuți politici au fost puși în libertate în capitala iraniană. El a făcut cunoscut că numărul deținuților politici Ia Teheran este de 2 000, între care 30 de femei.
Clădirea Ministerului R- 

facerilor Externe al Italiei a fost grav avariată în noaptea de miercuri spre joi ca • urmare a exploziei unei bombe artizanale. Atentatul a fost revendicat de o organizație extremistă de dreapta.
Portugalia a sărbătorit 

miercuri 800 de ani de e- 
xistență oficială, prtatI>o se- siune solemnă a Academiei de Științe. Au participat președintele Antonio Ramalho Eanes, alte oficialități portugheze. Dacă existența oficială a Portugaliei este aniversată pornind de la data de 1 179, identitatea țării fusese recunoscută de romani în secolul I î.e.n., cînd au instituit o regiune lusitană, ale cărei frontiere erau practic cele de astăzi.

La Addis Abeba s-a a- 
nuntat ca forțele securității șl miliției populare din Etiopia au descoperit și arestat pe membrii unei organizații contrarevoluționare. Primele cercetări au scos la iveală faptul că organizația pregătea o lovitură de stat — se precizează într-un comunicat oficial preluat de agenția T.A.S.S.

Premiile Festivalului internațional 
al filmului de la Cannes

Marele Premiu „Pal
me d’or" al celei de-a 
XXXII-a ediții a Fes
tivalului internațional 
al filmului de la Can
nes, care s-a încheiat 
joi, a fost acordat „ex 
aequo" filmelor „Toba" 
(R.F.G.), in regia lui

Volker Schloendorff și 
„Apocalipsul acum" 
(S.U.A.), realizat de 
Francis Ford Coppola. 
Premiul special al ju
riului, prezidat la ac
tuala ediție de roman
ciera franceză Fran- 
goise Sagan, a fost de

cernat peliculei „Sibe- 
riada". semnată de An
drei Mihalkov (Uniu
nea Sovietică). Pre
miile pentru cea mat 
bună interpretare fe
minină și masculină au 
revenit actorilor Sally 
Field și Jack Lemmon 
(S.U.A.).
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