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Noua platforma industriala a municipiului Cluj-Napoca
PENTRU OPTIMA LOR UTILIZARE SE IMPUNE ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII
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După cum ța de marți Executiv al dezbătut un utilizarea, in trimestrul I al acestui an, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din economia națională. Este o problemă de maximă însemnătate economică pentru realizarea, in condiții de eficiență superioară, a Sarcinilor de plan in acest an și pe in- r egul cincinal, urmărită cu consec-

s-a anunțat, în ședin- a Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R. a fost raport cu privire la fondurilor fixe din dotare. Așadar, acolo unde se asigură folosirea intensivă, cu randament superior, a mașinilor și utilajelor, există condiții ca și planul să fie realizat ritmic și integral ; după cum acolo unde fondurile fixe productive nu

mestru al trat indici în folosirea mașinilor-unelte. întreprinderi care, științific activitatea, pe linii logice specializate, ating ' utilizare a mașinilor-unelte
acestui an s-au înregis- superiori mediei pe țară ’ “ " Sintorganizîndu-și tehno- indici de i deose-

secretarul•<,;?nță, îndeaproape de general al partidului.Dispunem în economie fixe in valoare de peste arde lei, în marea lor realizate în ultimii 10 ani. nea. un calcul arată că fiecare muncitor deține, desigur in calitate de proprietar colectiv, o zestre tehnică de circa 180.000.lei. Iată, așadar, lin uriaș potențial tehnic al economiei naționale, aflat in, administrarea colectivelor de oameni ai muncii, care permite realizarea an de an a unor însemnate sporuri de producție. contribuind la menținerea unor ritmuri înalte de creștere economică. Esențial este ca aceste prețioase mijloace tehnice -■ mașini și utilaje, instalații. bunuri ale întregii noastre societăți. făurite prin munca întregului nostru popor — să fie exploatate si întreținute rațional, folosite cu randament maxim in producție.Este limpede că. ih condițiile gradului înalt de mecanizare și matizare a proceselor de în diferitele ramuri ale de buna gospodărire a fixe depind nemijlocit înseși rezultatele activității economice. Și ceasta pentru că. după cum se cunoaște. in situația economiei noastre planificate. între plan și paritățile de producție există lație științifică, fundamentală : practic, in fiecare unitate, ca și la nivelul ramurilor și economiei. ia baza planului se află evaluarea riguroasă a potențialului productiv al

de fonduri 1 600 mili- majoritate De aseme-

auto- pro’dueție economiei, fondurilor
ca- o re-

„O atenție deosebită trebuie acordată 
utilizării la maximum a capacităților de 
producție existente. Se cer luate măsuri 
ferme pentru încărcarea deplină a ma
șinilor și funcționarea la parametrii 
proiectați a tuturor instalațiilor, pentru 
creșterea coeficientului de schimburi, 
întreținerea și exploatarea în bune con
diții a utilajelor, acoperirea integrală a 
necesarului de piese de schimb, inclusiv 
prin recuperarea și recondiționarea 
acestora".

NICOLAE CEAUȘESCU

sint gospodărite judicios și cu răspundere, unde se înregistrează neajunsuri în acest, domeniu apar. dificultăți in îndeplinirea sarcinilor de plan.Asa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. eș.țp pozitiv făptui că in unitățile industriei ușoare și in cele din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, precum și in industria din municipiul București și din județele Prahova. Sibiu, Ti- Iâși și Mureș, in primul

bit de ridicați : 100 la sută — întreprinderea de construcții de mașini din Reșița ; 99,3 la sută — întreprinderea „23 August1* din București și întreprinderea de vagoane din Arad; 98.6 la sută— întreprinderea de mecanică fină din Sinaia. Asemenea realizări pozitive au obținut și unitățile care dețin instalații pentru producerea sodei caustice, instalații pentru fabricarea fibrelor și firelor artificiale și sintetice ș.a.Din păcate insă, intr-un număr important de alte unități, precum și in

unele ramuri, așa cum s-a arătat la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R;, s-au manifestat o serie de lipsuri și neajunsuri serioase care au dus ia scăderea indicelui de folosire a mașinilor și instalațiilor pe ansamblul industriei, față de perioada corespunzătoare din anul trecut. Astfel, dacă ne referim la mă- șinile-unelte, de pildă, 24 de întreprinderi constructoare de mașini au înregistrat indici șub 80 la sută. Iată citeva dintre acestea : întreprinderea de echipamente periferice din București (54,9 Ia sută), întreprinderea de șuruburi din Sighetu Marmației (63,5 la sută), întreprinderea de utilaj tehnologic din Moreni (63,7 la sută), „Hidromecanica" din Brașov (63,8 la sută) și întreprinderea de transformatoare mici din Filiași (64.6 la sută). Concret deci, in aceste unități mașinile-unelte au fost folosite numai în două schimburi din trei. Cit de important este să folosim integral fondul de timp disponibil al mașinilor-unelte rezultă din următorul calcul : un singur procent din indicele planificat de utilizare a mașinilor- unelte în construcțiile de mașini echivalează, la nivelul acestui an, cu o producție in valoare de peste 3 miliarde lei. O situație necorespunzătoare în ce privește folosirea fondului de timp disponibil al mașinilor si utilajelor există și la alte categorii de fonduri fixe productive din diferite ramuri.Cauzele unor astfel de neajunsuri sint multiple — și dintre acestea menționăm : neprogramarea lucrului in toate schimburile, neasigurarea unei aprovizionări ritmice cu materii prime și materiale a mașinilor și instalațiilor, neatingerea la termen a parametrilor proiecțatj la unele dintre1 nhile capacități producție, slaba intreținere, rare și. mai ales, exploatarea corespunzătoare a fondurilor
de repa-

Azi, despre

AUTOPERFECTIONARE
împotriva diletantismului steril,

pentru rodnicia competențeiEste de ajuns să cotppari modul cum sînt privite astăzi unele probleme ale vieții economice sau sociale cu felul cum erau considerate aceleași probleme doar cu doi- trei' ani in urmă'1 pentru a sesiza nu numai nivelul tot mai inalt al dezvoltării societății noastre, ci și tot mai accentuata diversitate și complexitate a sarcinilor și obiectivelor cu care sînt confruntați zilnic făuritorii noii orinduiri. Se Impune, in acest context. un adevăr esențial, cu caracter axiomatic: pentru a face față și a rezolva problemele calitativ superioare puse de propășirea impetuoasă a țârii in condițiile exigente ale cincinalului revoluției tehnico-științifice. e nevoie, Ia toate eșaloanele și în toate verigile, de o pregătire profesională și politică tot mai înaltă și mai complexă, autoperfecționarea impuitin- du-se ca o necesitate obiectivă, un imperativ legic al tot mai eficientei funcționări a angrenajului economi- co-social. al trecerii, pe intreaga arie a dezvoltării societății, la o nouă calitate.(Continuare în pag. a III-a)

Pe șantiere din Drobeta-Turnu Severin

hotel „Traian", o putere stă nefolo- de 11 luni de zile ! din cînd în cind, a Dar ce anu-

Aspect din secția cazangerie de la întreprinderea „Vulcan" din CapitalăFoto : Eugen Dichiseanu

n „Scînteia" din 16 martie, anul acesta, a apărut articolul „Constructorii au nevoie de ajutor... iar cetățenii de locuințe". La acea dată, in județul Mehedinți existau mari ră- mîneri in urmă in realizarea planului de locuințe pe acest an. iar factorii de răspundere au promis că vor lua măsuri concrete, imediate, pentru ca neajunsurile semnalate să fie cit mai grabnic Înlăturate. Iată-ne din nou pe aceleași șantiere de locuințe din Drobeta-Turnu Severin. De această dată insoțim o echioă de control al oamenilor muncii formată din cadre de soecialitate de la șantierul naval din localitate : Alexandru Grigoraș, economist, responsabilul echipei, membru în comisia municipală de coordonare și îndrumare a activității de control al oamenilor muncii ; Ion Ugrai, tehnician principal, sector utilaje ; Grigore Efti- mescu, tehnician la compartimentul de investiții.Ajungem în apropierea stadionului municipal, unde se află un punct de lucru. Fundația la două noi blocuri a fost terminată. îi căutam pe constructori, dar este imposibil să le dăm de urmă. Aflăm că de multe zile lucrările de aici stagnează. Echipa de control al oamenilor

muncii, alcătuită din cadre de specialitate, se interesează de cauzele care au dus la această stare de lucruri. Răspunsul : lipsesc prefabricatele și este necesară o macara de mare putere. Echipa de control ține să se convingă de temeinicia unui astfel de răspuns. La numai citeva
să ne convingă de ceea ce nu trebuie, adică de faptul că e mai bine să stea acolo unde se află acum., fără să facă nimic. Ciudată optică de șef al unei astfel de secții importante !Ajungem cu echipa de control al , oamenilor muncii și la baza de pro-

sute de metri, în apropierea construcției noului ■ - — ■macara de mare sită de mai bine Ni se spune că, mai făcut „cite ceva".me, nu se știe precis. De ce oare nu este mutată această macara la un punct de lucru — bunăoară chiar la noile blocuri de lingă stadionul municipal — unde ar trebui să se desfășoare o activitate intensă ?Inginerul Ion Negoescu, șeful secției utilaj-transport din cadrul întreprinderii, găsește repede „justificarea" : operația de mutare ar necesita multe zile și ar trebui executată o altă fundație pentru respectiva macara. Cu alte cuvinte, vroia

ducție a întreprinderii. Chiar la intrare, ne intîmpină un panou pe care citim : „oprirea nejustificată a unui utilaj pe timp de o oră echivalează cu o pierdere de producție în valoare de 250 lei". Este vorba de buldozere și excavatoare. Clar șl convingător ! E ora 11. La stația de be- tonare — aglomerație de nedescris. Respectiva stație mai mult stă decit funcționează. Și cind stă stația se încetinește și activitatea pe șantiere. Șoferii dau, pe bună dreptate, semne de nerăbdare : „Așteptăm de la ora 9 și încă n-am reușit să încărcăm — ne spun șoferii Sabin Beșliu și Pană I. Ștefan. Pină acum am făcut doar un singur transport". Nu prea departe, o altă stație nu func-

ționează de două zile. ..Cei care au răspunderea să remedieze defecțiunile apărute nu se grăbesc. Pentru că nici nu se văd Ia lucru. Aici e cazul să spunem că in exploatarea stațiilor de betoane, realizate de către Uzina de reparații Ploiești, au apărut o serie de neajunsuri. Cele două asemenea tipuri de stații de betoane existente aici n-au funcționat pină acum decit cu 45—50 la sută din capacitate.Echipa de control al oamenilor muncii întreabă de ce stau, in plină zi de muncă, 37 de autobasculante trase pe dreapta. Șeful secției utilaj- transport — același inginer Ion Negoescu — are și aici răspunsul parcă dinainte pregătit : 16 autobasculante stau din linsă de șoferi, altele prezintă diferite defecțiuni tehnice, altele n-au ce lucra. Aceleași justificări, aceeași optică ciudată.Aici, la baza de producție a întreprinderii, echipa de control mai notează și alte utilaje care stau de pomană : excavatoare, săpători me-
Vlrgiliu TATARUFoto : L. Sandu

(Continuare în pag. a Il-a)

Cu deosebită pregnanță a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., importanța primordială a acestei sarcini pentru rezolvarea celor mai stringente probleme ale economiei, ale întregii noastre vieți sociale : „Problemele pregătirii profesionale, ale ridicării cunoștințelor profesionale, ale reciclării tuturor muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor trebuie să constituie, o preocupare permanentă ! Numai astfel vom putea face lață cerințelor tot mai mari ale dezvoltării tehnicii, exigențelor sporite ce se pun în domeniul calității, atit in economia națională, cit și pe plan internațional". Dacă această cerință se pune astăzi, insistent, tuturor oamenilor muncii, cu atit mai imperioasă este ea pentru comuniști, pentru membrii'partidului. Practic, exisță o legătură directă între creșterea rolului conducător al partidului și nivelul competenței și pregătirii profesionale și cultural-politice a comuniștilor. Accentuarea, dezvoltarea rolului conducător al partidului, al fiecărei organizații de partid nu este un proces abstract, ci se realizează efectiv in măsura in care comuniștii, cadrele de conducere din organizațiile sau comitetele de partid au priceperea cunoștințele necesare pentru a pretutindeni factori dinamizatori organizării superioare a activității. și fi ai
Comandament etic fun 

damental, importantă obli 
gație socială arătate pul cel Din toate celemai sus decurge, în chi- mai firesc, caracterul de

normă morală esențială, de comandament etic fundamental pe care l-a dobîndit autoperfecțio- narea, pentru comuniști aceasta fiind UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE OBLIGAȚII STATUTARE.Sînt create azi condiții din cele mai prielnice pentru toți activiștii și membrii partidului, pentru toți oamenii muncii de a-și desăvirși necontenit pregătirea, de a pune in valoare propriile aptitudini și forțe în strădania de autbperfecționare. Prin urmare, totul depinde de fiecare om în parte, de modul cum fiecare, nu împins „de la spate", de alții, ci din proprie convingere, știe să se folosească de aceste condiții, să le fructifice in activitatea cotidiană, spre binele său și al colectivului in care lucrează ori pe care il conduce.Sint bine cunoscute marile realizări obținute de țara noastră în toate domeniile dezvoltării — în economie, în cultură, în perfecționarea relațiilor sociale ; or, toate aceste succese, avind la bază linia generală justă a partidului, sint indisolubil legate de activitatea acelor comuniști, acelor cadre de conducere care au știut să depună eforturile necesare pentru a-și ridica mereu nivelul pregătirii, al competenței. Progresul general se sprijină pe acei numeroși conducători de unități economico-, sociale, ai secțiilor, fermelor, locuri-’ lor de muncă ce demonstrează, prin rezultatele muncii lor, prin felul cum propulsează progresul tehnic in toate compartimentele producției, rodnicia eforturilor depuse pe tăriniul auto- perfecționării, în fond, rodnicia eom-
Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Grîul de la marginea
orașelor

Aproape de fiecare 
dată cind ieși in 
marginea orașelor de 
cimpie te intilnești eu 
griul. E un gnu curat 
și frumos, cu palul 
„ca trestia", cum spu
ne urarea bătrineasca, 
și spicul „cit vrabia", 
vestind și in acest an 
o recoltă bogată, 
vine aici din 
nia și din 
celor ce l-au 
in toamnă, 
totodată, 
istoriei noastre 
nare •— fiind la fel de 
vechi, la fel de stator
nic și de iară de moar
te ca însuși neamul de 
la Dunăre și Carpul i 
p. care l-a hrănit prin 
veacuri, căruia i-a dat 
vlaga din puterea sa 
telurică. Griul 'de la 
marginea orașelor și 
satelor țării, griul de
venit pline pe masa 
noastră de fiecare 21.„ 
Cuid oștenii anticului 
Darius au venit cu 
ginduri cuceritoare iși 
croiau drum cu lancea 
culcind spicele 
noase. 
toți o apă și-un 
mint", 
poetul. Ei au fost în
vinși chiar de griul 
călcat in picioare — 
de griul care ardea cu 
forță milenară în bra
țele și-n sufletul oa
menilor acestor locuri, 
dindu-le tărie, făcin- 
du-i invincibili. Așa 
s-a intimplat cu toți 
cuceritorii și așa se

El 
străda- 

sudoarea 
semănat 

Dar vine, 
din adine ui 

mile-

md-Dar „se făcură 
pă- 

cum spune

va întimpla întot
deauna ! Griul și co
drul se numără prin
tre elementele pri
mordiale care au sal
vat de la pieire acest 
neam. Codrul i-a fost 
cetatea inexpugnabilă 
la vreme de restriște; 
dar griul a fost com
bustibilul interior, a 
fost hrana cea de toa
te zilele. A reprezen
tat, in același timp, 
idealul de luptă ! Cind 
țăranii strigau „Vrem 
pămint !“, ei rivneau 
un loc, măcar cit pal
ma, pe care să-și cul
tive griul pentru pu
nea familiei, 
muncitorii 
„Vrem piine !“ 
zinca lor avea 
teles concret, dar mai 
ales un sens simbolic, 
profund, ca însuși sco
pul luptei lor. Griul 
poartă, așadar, înscri
să in fiecare bob pe
cetea luptei de veacuri 
pentru dreptate, 
•iru izbăvirea de 
prire. De-aceea, 
este planta cea 
nobilă, cea mai 
stită pe aceste melea
guri. El — materia' 
■primă din care se plă
mădește piinea — a 
intrat adine, atit in 
legende, in cintece și 
zlcători, cit și in vor
birea diurnă. „Ați 
ciștiga piinea cu Su
doarea frunții !“ — mi 
se pare unul dintre 
cele mai concise și mai 
expresive poeme ce 
s-au creat vreodată.

Cind 
strigau 
— lo- 

un in-

pen- 
asu- 
griul 

mai 
cin- .

Griul de la margi
nea orașelor; griul 
victorios, ce ne tri
mite mireasma și ozo
nul său pină in a- 
partamente, cu mult 
înainte de a deveni 
piine pe mesele noas
tre de orășeni. Lui ii 
place să lupte, curat, 
cu poluarea aerului 
pe care il primenește 
sau cu foamea, in- 
destulind casele. Mur
dăria ii repugnă, ca și 
inconștiența 
Am văzut 
nea 
nuri acoperite de res
turi menajere, de pie
troaie și de moloz. 
Din fața lor, griul se 
retrăgea umilit. Am 
văzut, in alte părți, 
hectare întregi de pă
mint productiv, scoa
se nejustificat 
circuitul agricol 
tru nu știu ce 
strucție lăbărțată 
s-ar fi putut 1 
pe un perimetru 
restrins; dacă 
tantul era cit ele 
chibzuit. Acestea însă 
silit excepții.

Trăim intr-o țară a 
plinii, iar griul face 
parte, la propriu și la 
figurat, din însăși 
ființa noastră.

Cind și-au ales stea
gul, străbunii i-au ri
dicat în tricolor cu
loarea galbenă și sfin
ți, de piine coapta.

omului, 
in margi- 

unor orașe tere-

din 
pen- 
con- 
care 

ridica 
mai 

proiec- 
cit

Dim. RACH1C1

Și-au îndeplinit angajamentul anualLucrătorii Combinatului de lianți și azbociment din Fieni și-au realizat angajamentul anual asumat in Întrecerea socialistă, furnizînd în plus șantierelor de construcții 10 000 tone de ciment. De asemenea, s-au realizat suplimentar mai bine de
50 km tuburi pentru irigații, 50 000 mp plăci din azbociment. 2 500 tone var și alte materiale de construcții, în buțiă măsură, aceste succese au fost realizate datorită ridicării parametrilor funcționali ai agregatelor. îndeosebi ai celor cu flux tehnologic continuu. (Agerpres)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
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Întîmplare 
neobișnuită

l
i

I tn

I
I
i
I
i
i

O intlmplare neobișnuită 
orașul Motru.

Despre ce este vorba ? Ră
mas nesupravegheat de părin
ții săi, un băiețel, Florian-Da
niel, in virstă de numai 4 (pa
tru) ani, a ieșit pe balcon să se 
uite la alți copii care se jucau 
in fața blocului. La un moment 
dat, ca să-l vadă mai bine, s-a 
urcat pe un scaun, s-a dezechi
librat și a căzut in gol de la... 
etajul 4 !

De necrezut, băiețelul s-a 
ales numai cu o spaimă groza
vă. Medicii de la spitalul oră
șenesc Motru ne-au asigurat că 
micuțul Florian-Daniel nu a 
pățit absolut nimic.

Să înțelegem oare că „voini
cul" se pregătește de pe acum 
să devină un mare cascador ?

I
I
I
i
I
i

I Micii mari
i

I horticultori
I

I
I
I
I
I
I
I
I

De curind, in ziarul nostru 
au fost menționate numele a 
trei pionieri din satul Cărășeu 
(județul Satu Mare) care au 
primit distincția „Meritul pio
nieresc" pentru importante des
coperiri arheologice. Aflăm că ei 
nu sint singurii cu astfel de 
merite, tnvățind de la părinții 
lor, harnici și priceput! horti
cultori, elevii de aici au trans
format grădina școlii intr-o 
frumoasă livadă, care numără 
in prezent 100 de pomi fructi
feri, 250 tufe de coacăz și 300 
puieți 
tuind 
nouă 
tura.

Dar 
niță nu s-au lăsat mai prejos. 
Printre pomii fructiferi, ei au 
plantat, cu minuțele lor, legume 
și zarzavaturi, fapt pentru care 
meniul lor zilnic se alege 
un.„ plus de vitamine.

de duzi — ultimii consti- 
„baza furajeră" pentru o 
îndeletnicire : sericicul-

nici șoimii de la grădi-

cu

I
I

Nici 
o legătură

I
lntr-una din zilele trecute, 

directorul întreprinderii de in
dustrializare a laptelui din Pra
hova a fost intrebat: „Cum a 
reușit colectivul unității pe care

I
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I
I
I
I
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I
I
I
I
I

reuștt colectivul unității pe care ■ 
Io conduceți să ajungă printre I 
frcele mai pune (diii’țâră „Prin I

II
I
I
I

muncă, se înțelege, a răspuns 
directorul. In orice caz, nu e 
nici o legătură intre numele de 
familie pe care il au unii dintre 
noi și realizările noastre".

Cu care ocazie am aflat că 
directorul I.C.I.L.-Ploiești se 
numește Baciu, inginerul-șef — 
Ciobanu, mecanicul întreprin
derii — Berbec, iar juriscon
sultului toată lumea ii zice cum 
il cheamă : Parmezan.
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I
I

I
I

Cu mașina 
lu’ tăticu

I

I
I
I
I
I
I

Unde puneți cheile, după 
ați încuiat mașina șt ați intrat în casă ? Întrebarea nu tre
buie să vă surprindă. Pentru că, 
iată, un cetățean din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej obișnuia să 
lase cheile prin casă, la intim- 
plare. Fapt care l-a tentat pe 
■jiul său, elev in virstă de 
19 ani. Ca să facă pe grozavut 
față de colegi, a luat cheile, a 
urcat la volanul mașinii și a 
pornit la drum, fără a avea per
mis de conducere. La prima 
curbă a pierdut controlul vola
nului și a intrat cu „mașina lu’ 
tăticu" in primul pom care t-a 
ieșit in cale. A avut noroc că a 
scăpat cu viață. In schimb, ma
șina a făcut-o zob.

ce
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I Dintr-un foc! I
I
I
I
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în timpul unui rond de noap
te, doi lucrători de miliție din 
Satu Mare au observat o umbră 
care se furișa in grabă spre o 
stradă întunecoasă. Ajunsă din 
urmă, umbra a căpătat chipul 
lui Victor Moga din localitate. 
Pe cap purta o pălărie de vină- 
toare, iar in miini un fel de sac 
voluminos.

— Ce aveți acolo ? — a fost 
întrebat.

— O oaie — a răspuns el.
Dar cum a pronunțat cuvintul, 

cum a făcut-o de... oaie. In sac 
avea o căprioară pe care o du
cea acasă. Prins cu... căprioara 
in sac, V.M. a mai „împușcat" 
ceva : un dosar penal.
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i După
20 de ani

I
i
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Premieră la renumita grădină 
botanică a Universității din Cra
iova : au înflorit doi din cei 
patru... arbori de lalele, plantați 
aici cu 20 de ani in urmă. Fru
moasele flori seamănă cu lale
lele, dar sint mult mai mari și 
de un pitoresc aparte. Parcă 
sint niște clopote galbeniverzui, 
tivite cu dungi portocalii. Arbo
rii de lalele au ajuns in grădi
na botanică din 
proape 10 metri 
această inălțime 
va cineva — ei
guri florile, constituind unul din 
punctele de cea mai mare a- 
tracție ale grădinii craiovene.

i
I
I

I

Craiova la a- 
înălțime ! Prin 
a lor — obser-
iși apără sin-

I
I
I

Petre POPAși corespondenții „Scîntell" I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Pentru mecanicii tăilor ferate uzinale

într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, biroul organizației de bază și comitetul sindicatului de la serviciul transporturi căi ferate uzinale de pe lîngă Combinatul petrochimic Bor- zești făceau unele propuneri privind încadrarea personalului acest sector de activitate.Scrisoarea a fost încredințată spre soluționare conducerii Ministerului Muncii, care, în raportul de cercetare, precizează că la analiza efectuată la fața locului au participat și reprezentanți ai U.G.S.R., M.T.Tc., M.I.Ch., centralei de resort, specialiști ai întreprinderii. Se subliniază din capul locului că potrivit prevederilor H.C.M. nr. 72 1975, toate tipurile de locomotive, indiferent de putere, dacă sint folosite în activitatea de manevră, se încadrează în grupa a IV-a. Locomotivele de cale normală folosite la remorcarea trenurilor de marfă și convoaie de marfă pot fi încadrate în grupele III, II sau I, în raport de puterea și de sistemul de tracțiune (electrice, diesel sau cu abur). Același act normativ stabilește că „trenul" și „manevra" sint definite de regulamentul de exploatare tehnică și în instrucția de mișcare, aprobate de M.T.Tc.Referindu-se la obiectul pro- priu-zis al scrisorii, în raport se subliniază că, așa cum a rezultat

din

Măsuri ferme

cu ocazia analizei la fața locului, o parte din activitatea căilor ferate uzinale ale combinatului o constituie remorcarea de trenuri convoaie de marfă și deci se încadrează în grupele III sau II (ceea ce se solicita în scrisoare — n.n.), iar personalul de locomotivă respectiv urmează să fie retribuit corespunzător grupelor din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 89 (3) din Legea retribuirii privind stabilirea retribuției tarifare cu două clase sub nivelul prevăzut pentru activitatea de bază desfășurată în unitățile M.T.Tc. în baza regulamentului de exploatare tehnică și a instrucției de mișcare elaborate de M.T.Tc., specialiștii din cadrul M.I.Ch. vor analiza situația la celelalte unități subordonate, urmînd să ceară șl sprijinul organelor C.F.R., acolo unde este cazul, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor legale.în ce privește trecerea stației de cale ferată uzinală la gradul II de organizare, în funcție de care se stabilește retribuirea personalului de mișcare, s-a precizat că potrivit prevederilor art. 73 din Legea 5/1978 încadrarea in grade de organizare a secțiilor, atelierelor și altor asemenea urmează a se numai pe baza metodologiei gradare ce se va aproba prin creț al Consiliului de Stat.

de 46 000 lei în sarcina președintelui, contabilului-șet și a ingi- nerului-șef ; eliberarea din funcția de șef de fermă și transferarea în altă unitate a ing. Ene Ion. Pentru
întărirea condițiilor cinilor de de partid luat și alte măsuri.

disciplinei și asigurarea necesare realizării sar- plan, comitetul județean și organele agricole au
S-a pus tapat neglijențelor

aducătoare de pagube

împotriva unor

abuzuri repetate

Am scris de mai multe ori la diferite organe de partid și de stat despre repetatele abuzuri in dauna avutului obștesc ale președintelui C.A.P. Tătulești-Olt, dar nu s-au luat nici un fel de măsuri — scria Istrate A. Ion din localitate într-o sesizare adresată secretarului general al partidului nostru. în afară de faptul că relata o seamă de fapte concrete din care reieșea că, intr-adevăr, la cooperativa agricolă din Tătuleștl se comit, din dispoziția președintelui, ilegalități și încălcări ale democra-

face de de-

La Gheorghieni, lingă gară, în partea dinspre comuna Joseni, se descarcă zilnic 5—6 vagoane de păcură, motorină, petrol — necesare întreprinderilor din Împrejurimi. Din cauză că Instalațiile de descărcare sint prost concepute, se pierde o mare cantitate de com- . bustibil ; în jurul rampei s-a format un adevărat lac de petrol. Neglijența nu numai că duce la risipirea unui bun atît de necesar și prețios, care trebuie folosit pînă la ultima picătură — se arăta într-o scrisoare adresată conducerii partidului de mai mulți locuitori — dar, odată infiltrat în pămint, petrolul afectează fîntinile din jur. Din cauza unor gură-cască se scurg pe apa sîmbetei zeci și sute de mii de lei, aducîndu-se pagube pe care, in cele din urmă, le suportăm noi, cetățenii — se relata în scrisoare, cerîndu-se să se ia măsuri corespunzătoare. Totodată, ei solicitau să se redea circulației strada Gorundului, pe care acum nu se mai poate circula din cauza noroiului amestecat cu petrol.Comitetul județean Harghita al

P.C.R., in răspunsul său, precizează că afirmațiile din scrisoare au fost verificate la fața locului de către Consiliul județean de control muncitoresc al activității econo- mlco-sociale, împreună cu organele locale, constatîndu-se că, in general, corespund realității. Ca Urmare, pentru eliminarea deficiențelor au fost luate următoarele măsuri : s-au reparat conductele, prevenin- du-se astfel pierderile la descărcarea vagoanelor cu combustibil ; s-a asigurat iluminatul electric în stație pe timp de noapte ; a fost curățată cuva de colectare (betonată) a combustibilului, pentru a se recupera complet pierderile ce se produc în timpul manipulării.în legătură cu celălalt aspect al problemei sesizate se afirmă că s-au efectuat verificări de laborator chimic și bacteriochimic ale apelor din fîntinile cetățenilor din jur, constatîndu-se că apa este potabilă, nu prezintă semne de impu- rificări cu produse petroliere ; de asemenea, s-a reparat strada Go- rundului, devenind circulabilă în bune condiții.
Control riguros, eficient

ra ca un act de încredere, ca o sibilitate de a se îndrepta, de a vedi că faptele pentru care a sancționat nu-1 caracterizează, referatul de cercetare se ; că în cursul anului trecut, președintele, împreună cu inginerul- șef și contabilul-șef au repetat unele abuzuri săvîrșite in anii anteriori. Astfel, au scos din magazia C.A.P. 1 600 kg țuică pe baza unor bonuri de mînă, dînd-o, fără plată, mecanizatorilor, cooperatorilor și altor oameni care au muncit în ___=_____ „________________ ___ ___ C.A.P. Potrivit declarației pre- ției cooperatiste, autorul sesizării ședintelui, o anumită cantitate a afirma că Dumitru Nicolae nu procedează astfel de azi, de ieri, că a mai fost, cu ani în urmă, scos din muncă tot pentru abuzuri, dar, in loc să tragă concluziile necesare, să dovedească oamenilor că sancțiunile primite au avut un rol educativ asupra întregii lui comportări, el procedează ca și înainte, prejudiciind averea obștească.în răspunsul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție se precizează că scrisoarea a fost verificată împreună cu colegiul de partid al județului Olt, rezultînd că se confirmă afirmația potrivit căreia in perioada 1972—1976 Dumitru Nicolae a comis unele abateri, pentru care a fost sancționat pe linie de partid și scos din muncă. Dar el n-a înțeles măsu-

po-do- fost . în arată

fost dată unor angajați ai diferitelor întreprinderi, In vederea obținerii de materiale, piese de schimb, combustibil etc, încurajind astfel fapte care contravin eticii și echității noastre socialiste. Tot anul trecut au fost sacrificați 22 viței, carnea fiind consumată mecanizatori sau vîndută.Verificările efectuate au scos evidență și alte aspecte de abuz în activitatea președintelui, precum și lipsuri grave în organizarea evidentei contabile și în executarea controlului preventiv de către contabilul-șef. în consecință, s-a hotărît eliberarea din funcția de președinte a lui Dumitru Nicolae și din funcția de contabil-șef a lui Gaiță Nicolae ; imputarea sumei

m de deîn

Dorim să vă aducem la cunoștință fapte din care rezultă că la cooperativa meșteșugărească „Deservirea" din București se petrec încălcări ale legilor statului, reali- zîndu-se foloase materiale ilicite de către unii cooperatori puși pe căpătuială, în dauna societății noastre socialiste , — se arăta intr-un amplu memoriu adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu. Faptele concrete relatate au determinat conducerea UCECOM, căreia i s-a încredințat memoriul spre soluționare, să (dispună efectuarea unui control de către un colectiv din care au făcut parte cadre competente care în acțiunea sa a inclus, pe lîngă verificarea aspectelor sesizate, și analizarea activității conducerii cooperativei, a diferitelor servicii și compartimente. în același timp, s-a organizat cu cadre din UCECOM un control inopinat în 83 unități prestatoare de servicii ale cooperativei. în urma analizei și a controlului a rezultat existența unor deficiențe în activitatea unităților prestatoare de servicii și a . celor de producție, a conducerii cooperativei și lucrătorilor din aparatul T.E.S.Â.Pentru remedierea neajunsurilor constatate s-au adoptat în mod operativ, în timpul controlului, o serie de măsuri concrete, iar altele, care necesită o perioadă mai
Pe șantiere de locuințe 

din Drobeta-Turnu Severin
(Urmare din pag. I)canice de șanțuri, buldozere, încărcătoare. Același șef al secției utilaj - transport vine prompt cu alte „justificări" : că unele utilaje lucra, că altele nu și-au rodajul, că o parte din ele defecțiuni tehnice. Cum se ține „tare" pe poziție. De

n-au ce terminat prezintă vede, se __  ____ ___.... unde și cîteva întrebări : Cite milioane de lei însumează aceste mașini și utilaje 7 De ce stau degeaba unele dintre ele, în perfectă stare de funcționare 1 De ce nu se repară cele defecte ? De ce 7 De ce 7 De ce 7Undeva, nu prea departe, o macara stă in poziție orizontală de mai bine de 4 (patru) luni de zile. O, și cit de necesară ar fi ea pe șantiere!Ajungem la blocul N 5, din cartierul Crihala. Este ora 12,45. Mai întîi o veste bună : formația de constructori de aici s-a hotărît, de o lună și ceva, să lucreze în două schimburi. Numai că lucrările avansează anevoios. Și nu din vina constructorilor. Cauza este că aprovizionarea cu materiale se face la voia întimplării. Pină la ora 12,00, la acest punct de lucru, conform graficului de execuție pe ziua respectivă, trebuiau să sosească 26 mc

betoane și veniseră numai 5 mc. Constructorii din schimbul de zi așteptau, lucrările stagnau. Aflăm că și in schimbul doi se întimplă la fel.în încheiere, echipa de control al oamenilor muncii expune pe larg conducerii întreprinderii neajunsurile constatate, nominalizează pe cei care se fac vinovați. Se dau asigurări că se vor lua toate măsurile pentru redresarea situației. Numai că despre unele din aceste măsuri s-a vorbit și cu două luni și jumătate în urmă. Și, după cum se vede, aproape nimic nu s-a schimbat in activitatea de producție a întreprinderii. Dovadă : din cele 1 300 apartamente prevăzute să se dea in folosință în primul semestru al acestui an vor fi terminate numai 726. Așadar, in loc să fie recuperate, restanțele de anul trecut cresc. Cauzele rezidă în defectuoasa organizare a muncii, dar mal ales în lipsa de răspundere a celor care au datoria, potrivit atribuțiilor și răspunderilor cu care sint investiți, de a întrona pe șantiere mai multă ordine și disciplină. Blocurile de locuințe se înalță cu muncă spornică șl cu răspundere, nu cu planuri de măsuri pe hîrtie și măsuri pentru... planul de măsuri.
Una scrie pe panou 

și scrie bine 
și mobilizator...

...Și alta se „citește“ 
privind această macara 
care... zace de 11 luni

lORÂfe
.230^

Fiecare orâ de lucru a unul buldozer sau excavator Înseamnă 250 lei în fiecare ord de lucru, o macara ridică sau coboarâ nu mai puțin de
4 000 kg de materiale

Stațiunea „Aurora"
In județul Vil cea

Surse noi de alimentare I

potabilă sanitar — de calitatea mult tehno-
cu apă

îndelungată de rezolvare, au fost cuprinse într-un program de măsuri detaliat, cu răspunderi și termene precise. Printre măsurile mai importante prevăzute a se lua se menționează : înființarea de noi activități și extinderea unora care nu satisfac pe deplin cerințele populației ; centralizarea unor unități, în care lucrează 1—2 cooperatori, în scopul îmbunătățirii procesului de producție, al controlului și îndrumării acestora, al creșterii calității lucrărilor executate ; reașezarea, planului pe unități și rentabilizarea tuturor secțiilor ; redistribuirea unor cooperatori care lucrează în unele unități cu rude apropiate etc.Față de lipsurile constatate au fost sancționate 27 de persoane din cadrul cooperativei, vinovate de neajunsurile respective, inclusiv le și conducătorul primit „avertisment" din aparatul care răspund linie de plan, producție. în niază că toate fost dezbătute comitetului executiv al cooperativei, la care a participat și conducerea U.C.M.B. Confecții.

președintele, vicepreședinte- și conducătorul tehnic ; au două cadre U.C.M.B. Confecții, de cooperativă pe prestări servicii și încheiere se subli- aspectele reieșite au în ședința lărgită a

spectoratului județean nu întotdeauna apa este dorită, deși s-au extins . ______logiile de tratare, In această situație, specialiștii din cadrul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă au conceput și realizat două noi trepte intermediare de tratare prin alcalinizare și prin recircularea nămolului activ din decantoarele ra- diale, sporind astfel cantitatea de apă potabilă cu peste 50 litri pe secundă.Continuînd această idee, inginerul Toma Erhan, șeful secției de gospodărie municipală, ne-a spus că la F Vilcea s-a introdus, pentru pru„3 dată în țară, o instalație de ozonizare a apei, care se află în probe tehnologice în vederea stabilirii schemei optime de tratare.— Dar prin toate aceste acțiuni de modernizare a instalațiilor de tratare se rezolvă problema alimentării cu apă potabilă a municipiului Rm. Vilcea ?— Sub aspect calitativ, da asigură inginerul insă și din punct

Două străzi din municipiul Rîmnicu Vilcea au fost scoase în afara traficului auto. Cei care trec astăzi pe aceste două artere — străzile Cozia și Știrbei Vodă — întîlnesc sute de oameni ai muncii din diferite întreprinderi și instituții ale municipiului care, în timpul lor liber, contribuie la executarea celei mai mari aducțiuni de apă potabilă a municipiului.— într-adevăr, este cea mai importantă lucrare de acest gen — ne spune tovarășul Ion Cercel, directorul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă. Ea va rezolva problema alimentării municipiului Rîmnicu Vîlcea cu apa potabilă din- tr-o sursă abundentă și cu calități organoleptice corespunzătoare. Trebuie subliniat faptul că, odată cu intrarea în funcțiune a noii capacități, programată în două etape, aprovizionarea cu apă va fi asigurată nu numai la nivelul actualelor cerințe, ci și în perspectiva a cel puțin 10 ani de acum înainte.In actualul cincinal, pentru județul Vilcea au fost prevăzute peste 205 milioane lei investiții destinate In exclusivitate executării de noi captări de apă potabilă. O bună parte din aceste fonduri se regăsesc de pe acum materializate în lucrările de alimentare cu apă a 21 de comune. în alte 10 comune lucrările se află cutare. Pină acum ___ _______folosință 44 kilometri rețele de distribuție, 30 kilometri aducțiuni, s-au construit și amenajat numeroase re- ,; zervoaye de înmagazinate și stații de pompare și tratare a apei.— La multe dintre lucrările ce ne-au fost repartizate — ne spune tovarășul Sorin Zamfirescu, inginerul ' șef al întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă — noi am asigurat și documentația de execuție, tocmai pentru a reduce perioada dintre proiectare și construcție. Așa se explică faptul că o serie de lucrări noi de alimentare cu apă sau de extindere a acestora — ca de exemplu cele din Rimnicu Vîlcea, Băbeni, Bălcești și din alte localități — au fost finalizate cu mult înainte de termenele stabilite prin plan. La aducțiunile de la Păușa, care completează debitul de apă pentru stațiunea Căciulata, ca și la cele din comunele Stoilești, Mateești, Cîineni, Să- lătrucel și altele am folosit scheme de captare și de distribuție-transport după soluții economicoase, elimlnînd prin aceasta stațiunile de pompare și, implicit, consumul de energie electrică.De la tovarășul Victor Tudorică. primarul comunei Mateești, am aflat că în această localitate s-au încheiat recent lucrările de alimentare cu apă nu numai în centrul_civic, ci și în satele componente, buției prin munca țenilor, cheltuielile alimentării cu apă aproape 40 la sută, economisindu-se pe această cale fonduri de investiții în valoare de peste 800 000 lei.Deși județul Vîlcea dispune de o vastă rețea hidrografică — aproape că nu există localitate care să nu aibă în vecinătate cel puțin un pîrîu cu apă cristalină, nepoluată — abia un sfert din alimentările cu apă folosesc în prezent surse de suprafață, restul fiind asigurate de surse subterane. Așa, de exemplu, principalul „furnizor" de apă pentru municipiul Rm. Vîlcea îl constituie puțurile din împrejurimile rîului Olt.— Datorită poluării repetate a tului de către o serie de unități dustriale din Brașov, Codlea, Făgăraș și Sibiu — ne spune dr. Iulian Paraschivescu, inspectorul-șef al In-

Marilor investiții alocate 
de stat li se adaugă 
investiția de hărnicie 

a locuitorilor județului
în curs de exe- s-au dat in

ne Toma Erhan. Nu de vedere al cantităților necesare. Aceasta, deocamdată. Pentru că în prezent se lucrează cu toate forțele la o nouă sursă de apă. Este vorba de aducțiu- nea Vlădești- Cheia, care este executată în colaborare cu Grupul de șantiere TCH Olt-defileu. Cum sursa nominală a acestei captări va atinge în etapa finală peste 1 000 litri pe secundă, se creează condiții pentru a renunța la sursa de alimentare cu apă din Olt, care ne mai provoacă încă necazuri. în același timp, am luat o serie de măsuri pentru a închide toate robinetele risipei de apă potabilă, ale consumului nerațional. Am investit 4 milioane lei pentru procurarea de apometre, pe care le-am montat la toate blocurile și la consumatorii industriali. Cu toate rezultatele bune obținute pînă acum, dintr-un calcul reiese că mai bine de 3 milioane litri apă potabilă se duc încă anual pe... apa sîmbetei din cauza unor instalații sanitare defecte. Pentru remedierea acestora, în timp util, am trecut la încheierea de contracte și abonamente cu cetățenii.Tot atît de importante ca și instalațiile centralizate de alimentare cu apă potabilă sînt și lucrările de canalizare și de epurare a apelor uzate. Pentru fiecare dintre cele 8 orașe ale județului, ca și pentru comunele Bă- beni și Bălcești, care vor deveni în acest cincinal centre urbane, s-au alocat importante fonduri de investiții în vederea executării unor stații de epurare mecanică și biologică a apelor menajere și pentru extinderea canalelor colectoare. Dacă la Olă- nești, Govora, Drăgășani și Brezoi au fost finalizate lucrările, la Horezu, dar mai ales in municipiul Rm. Vîl- cea capacitățile de colectare;-, ii de epurare sînt încă departe de » itis- face nevoile actuale. Ba, mai m___ _ laRm. Vilcea apele pluviale, în regim abundent de precipitații, năvălesc, pur și simplu, de pe dealurile Capela și Petrișor peste străzile din vecinătate, făcindu-le impracticabile. S-a găsit și o soluție de prevenire, dar ea trebuie cit mai urgent materializată. Este vorba de executarea unor șanțuri care să conducă apele pluviale direct în Olt, fără a mai „gîtui" capacitatea canalelor de colectare existente.Sînt. desigur, probleme care, cu un plus de preocupare, își vor găsi rezolvarea cuvenită, așa cum și-au găsit și cele care au creat ani în șir mari neajunsuri orașelor, comunelor și cetățenilor acestui județ.
Ion STANCIU corespondentul „Scînteli"

') Un nou hotel la Nădlac

i

Datorită contri- voluntară a cetă- pentru executarea au fost reduse cu

Ol- in-
camere confortabi- Hotelul dispune de restaurant elegant, bar de zi și o te-

Neculal ROȘCA

Printre cele mai noi și frumoase unități de care dispune cooperația de consum in județul Arad se numără și hotelul din Nădlac, localitate de frontieră pe șoseaua națională spre R.P. Ungară. U- nitatea poate găzdui zilnic, în orice anotimp, 56 de persoane, in le.un unrasă.Tn imagine : hotelul Nădlac.
...Magazinul .,1001 articole" din Capitală. împreună cu responsabilul unității facem un sondaj în rindul cumpărătorilor. Rezultatul : din 30 cumpărători chestionați. 20 au părăsit magazinul fără să-și poată procura cele necesare.— Să nu credeți că am căutat cine știe ce produs complicat — ne explică o cumpărătoare. Am vrut să iau o strecurătoare si un făcălet. dar nu le-am găsit. Le-am căutat prin toată Capitala, pierzînd o groază de timp.— Eu unul — intervine un alt cumpărător — caut de cîteva luni un făraș și o sită, dar nu dau de ele. De parcă industria noastră, capabilă să producă și calculatoare electronice, n-ar sti să mai facă site si fărașe.Am vizitat și magazinele universale „Unirea" și „Bucur-Obor". De asemenea, am fost în mai multe magazine specializate în comercializarea articolelor de uz casnic. Peste tot, cumpărătorii ne-au sesizat aceleași lipsuri ca și cei de la magazinul „1001 articole".Iată-ne la serviciul de specialitate din Ministerul Comerțului Interior. Aici ni s-au pus la dispoziție două liste : una cu 51 articole de uz casnic si gospodăresc produse pînă în 1977 de întreprinderile industriei locale. Odată cu preluarea unităților respective de către ministerele industriale, toate aceste articole au încetat să mai fie fabricate. O precizare : necesarul comerțului pentru asemenea produse este în acest an de circa 3 milioane bucăți. A doua listă ce ne-a fost prezentată cuprinde alte zeci de articole casnice care nu au fost scoase complet din fabricație, dar care se realizează In cantitătl mult mai

mici decit solicitările populației (e vorba de strecurători de roșii, fărașe, funduri de bucătărie, site, linguri din lemn, piulițe pentru usturoi ș.a.). Ministerele de care aparțin întreprinderile care ar trebui să le producă : Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma-

lor linguri din lemn și al fărașelor de tablă.Am părăsit clădirea Ministerului Comerțului Interior cu intenția de a merge direct la două din ministerele industriale cu cele mai lungi liste de produse nelivrate comerțului : Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Construcții Si M.I.C.M.
Mărunte, dar multe

De ce nu se realizează planul
Ia un mare număr de articole de uz casnic 

și gospodăresc
șini, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Chimice etc.Alături de cele două liste ni s-a dus la îndemînă si un dosar voluminos, doldora de adrese, tabele, situații, scrisori, telexuri, prin care întreprinderile producătoare erau... implorate tele care Răsfoind aflînd că au avut loc pînă ședințe si întîlniri ..de lucru", aveam impresia că cei implicați în dialogul comert-industrie urmau să aducă pe lume cine știe ce produs nemaiîntil- nit. de înaltă tehnicitate, care o să revoluționeze arsenalul casnic. Este imposibil să crezi că atîta energie si timp s-au consumat în jurul banale-

să realizeze lipsesc din teancul de I în aceeași acum
sortimen- magazine. hirtii și chestiune i zeci de

în drum insă ne-am oprit si la piața Obor, locul unde producătorii (particulari) de linguri și făcălețe, de alte asemenea articole „mărunte" își desfac cu predilecție marfa. Aici, comerțul era în floare : producători numeroși, cumpărători de asemenea, iar prețurile — cu mult peste cele legale.La Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții discutăm cu tovarășul ing. Ion Pre- descu. directorul general al direcției generale plan-dezvoltare.— De ce nu livrați magazinelor produsele solicitate de cumpărători 7— E greu de dat un răspuns exact. Articolele Ia care vă referiți provin de la fostele întreprinderi de industrie locală, pe care ministerul nostru

Ie-a preluat in primăvara anului 1977. După preluare, unele produse au fost scoase din fabricație sau realizate în cantități mai mici...îf amintim că în Decretul nr. 220 din 1977 privind preluarea întreprin- . derilor de industrie locală era prevăzut expres (la art. 4) ca noile unități ..să asigure. în continuare, producția sortimentală preluată, care să satisfacă cerințele populației cu bunuri de consum".— Știu că centralele si întreprinderile se plîng de unele probleme de productivitate si de eficientă economică privind producția articolelor respective — continuă interlocutorul.— Și de doi ani de cind se tot ..plîng" de aceste probleme nu putea fi găsită o soluție de rezolvare 7La Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini discuția purtată cu directorul adjunct al direcției generale Plan-dezvoltare. tovarășul ing. Sorin Lungu. a fost în mare parte asemănătoare. De țdtfel. singura explicație pentru absența din magazine a unor articole casnice și gospodărești este numai și numai lipsa de interes a întreprinderilor toare, a centralelor industriale și a ministerelor de resort.Este de așteptat ca măsurile stabilite recent de Consiliul pentru coordonarea producției bunurilor de larg consum să se finalizeze cu operativitate. Beneficiind și de prevederile Decretului prezidențial privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum, întreprinderile industriale vor trebui să realizeze întregul sortiment de mărfuri.

producă-

Mihai IONESCU
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Cum sprijiniți întrecerea minerilor
din bazinul Olteniei

pentru mai mult cărbune ?

Brigada lui Mihai Saftiniuc, de la mina Leurda — din bazinul Olteniei, la Ieșirea din schimb, după o zi de muncă rodnică. Pentru ca randamentul în munca harnicilor mineri să sporească tot mai mult, un cuvînt de spus îl au și furnizorii de utilaje Foto : E. Dichiseanu
RĂSPUNSURI DIN PARTEA ÎNTREPRINDERILOR FURNIZOARE DE UTILAJE Șl MATERIALE 

LA APELUL PUBLICAT IN „SClNTEIA" CU DOUĂ ZILE IN URMĂDupă cum se știe, în cadrul programului prioritar de sporire a producției de cărbune, sarcini deosebite revin bazinului carbonifer al Olteniei. In acest sens este prevâzutâ mecanizarea intensă, pe baza 
tehnicii moderne, a muncii în subteran și în cariere, obligații concrete revenind în acest sens unui șir de unități din economie. în ziarul „Scînteia" din 5 iunie a.c. a fost publicat un apel al minerilor din ba
zinul carbonifer al Olteniei către furnizorii de materiale și utilaje, prin care se solicita onorarea neîntîrziată a obligațiilor contractuale restante. Prezentăm astăzi răspunsurile unităților vizate.

„UNI0" din Satu Mare. Alexandru Coroiu, secretarul comitetului de partid : „Două din cele 5 transportoare restante, care au avut termen de livrare, reprogramat, la 31 decembrie 1978, vor fi livrate pînă la sfîrșitul lunii iunie a.c. Intîrzie- rile au fost generate de nerealiza- rea la timp a unor benzi oscilo- pilotante în cooperare cu Combinatul siderurgic Galați și întreprinderea „1 Mai" Ploiești. Celelalte trei transportoare nu au fost livrate întrucît întreprinderea miniera Ro- vinari nu are aprobată documentația de investiție. Precizăm însă că și în aceste condiții noi am livrat o serie de utilaje, dar constatăm că întreprinderea din Rovinari n-a mai făcut demersurile necesare pentru a . aduce situația în cadrul legal.Totodată, țin să precizez că întreprinderea minieră Rovinari nu este un bun partener financiar. întreprinderea „UNIO" i-a trimis marfă in valoare de 80 milioane lei, dar aceasta nu a plătit-o din lipsă de finanțare. O asemenea situație creează dificultăți financiare și întreprinderii „UNÎO", care este obligată să plătească dobînzi penalizatoare (pentru credite bancare, nerate de neîncasarea sumelor pective).Executarea cărucioarelor de versare a întîrziat din motiveordin tehnologic, fiind vorba de un produs prototip, care ne-a creat unele greutăți, dar care au fost eliminate pe parcurs. în prezent, restanța nu mai este de 119 tone,

ge- res-de- de

ci de 67 tone, pe care o vom lichida pină la 15 iulie a.c.Cele trei transportoare fixe pentru cărbune n-au fost livrate la termen din cauza întîrzierii aprovizionării cu talpă de cauciuc din import. Acum sint în curs de execuție și vor fi livrate în această lună".
Centrala industrială de 

utilaj petrolier și minier 
Ploiești. Nicolae Dursină, șeful serviciului furnizor general : „Ultimele subansamble pentru excavatorul nr. 8 (brațul mecanismului de direcție și macaraua) sint executate și stau pe rampa de produse finite a întreprinderii „1 Mai" din Ploiești de la sfirșitul anului trecut. Beneficiarul trebuia — conform contractului — să se îngrijească de asigurarea mijloacelor de transport agabaritice.In ce privește mașina de haldat nr. 6, mai sint de livrat două articulații a căror execuție a întîrziat la întreprinderea „UNIO" din Satu Mare din cauza unor îmbunătățiri constructive care au fost aduse utilajului. Dar aceste subansamble restante se montează ultimele, așa incit asamblarea mașinii de haldat poate continua fără probleme.Subansamblele pentru partea electrică a celor două utilaje vor fi livrate, eșalonat, pină la sfirșitul acestei luni. O situație mai dificilă o prezintă motoarele electrice ASI de 75 kW, care nu sint încă asimilate la întreprinderea de transformatoare din Filiași, precum și ce-

lulele de 6 kV — la „Electroputere" din Craiova, care nu au șanse să fie livrate decît în trimestrul IV a.c.“.
Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materia- 
lâ - Gorj. Ion D. Vladimirescu, director comercial : „Am luat legătura cu întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante din București care s-a angajat să livreze cantitățile solicitate de minerii din bazinul Olteniei în felul următor : pină la 10 iunie, 24 km cablu minier ; pină la 15 iunie, 15 km cablu naval, iar celelalte sortimente cel tirziu pină la 22 iunie a.c. Ne obligăm să urmărim respectarea cu rigurozitate a acestor termene".

„Tehnofrig" din Cluj-Na- 
pOCO. Baraba? Francisc, secretarul comitetului de partid : „Restanța în livrarea cuptorului cu vatră mobilă pentru întreprinderea mecanică de utilaj minier din Rogojelu se dato- rește lipsei de experiență a colectivului unității noastre în resiliZârea acestui fel de utilaj de gabarite și greutăți mult superioare celor pe care le executăm în mod curent. Am avut, de asemenea, unele dificultăți în aprovizionarea tehnico- materială cu anumite sortimente de materiale pe care nu le utilizăm în mod curent. In prezent, situația este următoarea : o parte din sub- ansamble au fost expediate in luna

mai, iar restul sint în curs de livrare ; rămîne de rezolvat problema unui cuplaj, prevăzut in proiect, dar care nu a putut fi contractat din cauză că. întreprinderea de ventilatoare din Vaslui nu l-a asimilat. De aceea, am luat noi desenele de execuție și vom căuta să realizăm și acest subansamblu în cursul lunii iunie".
întreprinderea de caza

ne mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca. Hornok Francisk, secretar adjunct al comitetului de partid : „Am executat și livrat un uscător de nisip în pat fluidizat pentru întreprinderea de utilaj minier din Rogojelu. Lipsește insă arzătorul special, putem executa.vreme fonduri pentru unor astfel de arzătoare din import. Am obținut abia acum aceste fonduri și am depus comanda pentru sfirșitul trimestrului III".

Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc din 
Pitești. loan Neacșu, secretarul comitetului de partid: „Pe total contract, restanța este de 21.5 tone covor de cauciuc. Este adevărat însă că la benzile greu inflamabile nu am livrat 70 tone și aceasta din cauza nesosirii cauciucului special din import. Acum avem cauciucul necesar și, peste cota de 60 tone benzi grele cuvenită pe luna iunie, vom fabrica și cantitățile restante".

pe care noi nu-1 Am solicitat din aducerea

lată că, în bună măsură, unitățile vizate fac dovada solicitudinii față de minele din bazinul Olteniei, angajîndu-se să se mobilizeze pentru a livra neintirziat, încă din. această lună, utilajele și subansamblele restante. într-unul din numerele viitoare vom reveni pentru a publica și răspunsurile celorlalte două unități — întreprinderea de motoare electrice și întreprinderea de pompe din București — precum și concluzii ale redacției în legătură cu respectarea disciplinei contractuale privind livrarea utilajelor și materialelor necesare bazinului minier din Oltenia.
Corneliu CARLAN și corespondenții „Scînteii"

400000 lei valută economisiți 
un singur omdeAici, la Combinatul de celuloză și hirtie din Drobeta-Turnu Severin, se desfășoară, de o bună perioadă de timp, o amplă acțiune pe linia reducerii importului. ~ spune, o competiție valoroase, ce-și dovedesc eficiența, se materializează în practică, conducătorii lor de dintre echipă bănaș.secția carton duplex, sectorul măcinare. Nu de puține ori, în sectorul respectiv au a- părut o serie de dereglări în procesul de fabricație. Cauza : sosirea din import, uneori cu întîrziere, a statoarelor de la morile conice de măcinare a fibrei de celuloză. Au fost și situații cind calitatea acestor statoare lăsa de dorit. Șeful de echipă Marius D. Arbănaș a venit cu o propunere : să se treacă in combinat la realizarea cu forte oroprii a unor astfel de statoare. Bineînțeles, el a făcut propunerea numai după ce s-a convins că așa ceva se poate. Și, cum era și firesc, a primit sarcina să ducă ideea la bun sfîrșit. A studiat, în continuare, tot ceea ce a considerat că-1 poate ajuta pentru reușită. A schițat

Cum s-ar adevărată a ideilor care, după
Autorii : procese- producție. Unul ei este șeful de Marius D. Ar- Lucrează in

repetate practice, și nopți, șir de de

mai multe variante, care de care mai ingenioase, a făcut, împreună cu tovarășii săi de muncă, experiențe Au fost zile săptămini inmuncă încordată, dăruire, de căutări.Atunci cind a avut unele îndoieli, cind a considerat că se impune, incă o dată, verificarea unui amănunt, șeful de echipă a cerut părerea maiștrilor Dumitru Pasăre, Ion Paraschivoiu și Ion Presură, oameni cu îndelungată experiență în producție. Așa a ajuns la finalizarea practică a ideii sale. Primele statoare realizate în combinat, cu forțe proprii, s-au comportat bine. Ba, mai mult, aveau anumite calități în plus : erau mai rezistente, se comportau ireproșabil în procesul de' producție.

din im-60 de

Așadar, ideea șefului de echipă Marius D. Arbănaș și-a dovedit din plin valoarea practică. Cum era normal, s-a renunțat la aducerea port a celorstatoare de la morile conice pentru măcinarea fibrei de celuloză ; adică a întregului necesar la nivelul unui an de zile. Eficiența : economisirea intr-un an a 400 000 lei valută. Aceasta numai ca urmare a materializării în practică nei valoroase Multe alte idei șefului de echipă rius D. Arbănaș,ale colegilor săi muncă își găsesc, aici, cîmp larg de aplicare. Pentru văr, competiția lor ingenioase tinuă, se necontenit, care zi.

a u- idei.aleMaca și de
că, într-ade- idei- con- amplificăcu fie-

T. V1RG1LIU

ClMPUL E BOGAT ÎN FURAJE,
SILOZURILE SA FIEGospodării pricepuți ai zootehniei argeșene au calculat cerințele de hrană pentru întregul efectiv de peste două sute de mii de bovine și patru sute de mii de ovine din toate sectoarele agriculturii, pînă la recolta anului viitor. Ing. Emil Teodorescu, directorul direcției agricole, precizează : „Am luat în calcul toate resursele de furaje — masă verde, nutrețuri grosiere — urmărind ca recoltarea la timp și buna conservare a acestora să contribuie la obținerea producției planificate de carne, lapte și lină. Recolta bogată de furaje, favorizată de alternanța zilelor ploioase cu cele călduroase, ne-a determinat să luăm măsuri deosebite pentru urgentarea cositului la lucerna, trifoi, culturi de toamnă pentru masă verde".Pe ansamblul județului s-au organizat 38 de formații specializate de mecanizatori pentru recoltarea și în- silozarea nutrețurilor, la care se a- daugă 19 formații temporare pentru prepararea finului. Ținind seama de timpul ploios, cu puține excepții, masa verde cosită de aceste formații, indiferent de destinația inițială, a fost însilozată. Pină la data de 6 iunie s-au însilozat 58 la sută din cantitățile de furaje prevăzute pentru prima etapă. în ultimele zile, graficele de lucru au fost depășite, însi- lozîndu-se pînă la 11 000 raje pe zi față de 8 800 prevăzut.Se cuvine subliniată pentru adaptarea condițiile locale. Două acțiuni de evidentă însemnătate economică sint în curs de aplicare la fermele de vaci Ciupa și Rătești din cadrul I.A.S. Leordeni. Ing. Dumitru Leanca, directorul unității, a organizat două formații specializate, iar în cadrul a- cestora s-au constituit grupe de mecanizatori care recoltează, transportă • și însilozează in amestec resurse variate de furaje verzi și uscate. Pe

această cale se realizează amestecuri cu un procent de umiditate de 45 la sută, creîndu-se premise pentru fermentația lactică normală și conservarea întregii cantități de furaje în condiții optime. La ferma de vaci Ciupa, accentul pus pe respectarea normelor de calitate urmărește un obiectiv precis : asigurarea unor furaje cu un conținut bogat de substanțe nutritive pentru a obține o producție medie de 5 000 1 lapte de fieca-

tone de fu- tone cit s-apreocuparea tehnologiilor la

re vacă furajată. A doua acțiune se referă la dirijarea vindroyerelor și combinelor autopropulsate acolo unde pot lucra cu maximum de randament, la mutarea lor operativă de la o tarla la alta.In cuprinsul județului Argeș sint unități agricole care au decis să in- silozeze in prima etapă cantitatea de furaje prevăzută pentru întregul an, în loc de circa 40 la sută cit s-a recomandat. Biroul executiv al consiliului unic agroindustrial Bîrla a prevăzut să însilozeze 12 000 tone furaje. Acum, din cele 4 formații de mecanizatori, trei lucrează la însilo- zarea furajelor, iar una. la prepararea finului. Ing. Popa Sever, președintele biroului executiv al consiliului unic agroindustrial, a refăcut graficele de deplasare a combinelor pentru ca recoltarea să se încheie cu citeva zile mai devreme in toate cooperativele agricole componente. De asemenea, pentru a se crea rezerve de furaje înșilozate în fiecare cooperativă agricolă din cadrul consiliului, se cosesc cite 20 hectare de iarbă din pășunile ameliorate.
JSgJI®.k. ...J

Recoltarea furajelor in unitățile consiliului unic agroindustrial Bîrla, județul Argeș, se desfășoară fără întrerupere, din zori și pînă în noapte
,1.:.’ ’ <
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Utilaje noi, 
cu caracteristici 

superioare
(Urmare din pag. I)

PLINE! y

Problema calității, a modalităților de conservare a furajelor are numeroase implicații economice. Or, în unele unități se urmărește doar tonajul furajelor depozitate, indiferent de calitatea acestora. In realitate, se pierd cantități mari de substanțe nutritive, așa cum este cazul la cooperativa agricolă Văleni — Podgoria. La această unitate, masa verde cu o umiditate excesivă, de circa 70 la sută, era descărcată în siloz, în straturi groase, fără a mai fi amestecată cu paie. Practică păgubitoare, în contradicție cu normele elementare de conservare a furajelor, ușor de observat din moment ce un tractor pe șenile se înfunda in masa de nutreț de parcă ar fi circulat peste un strat gros de noroi. în jurul silozului sucurile plantelor presate și zdrobite au format băltoace, alte veritabile semne ale risipei, ale neglijenței. Deși se puteau procura unele cantități de paie din unitățile învecinate pentru a fi insilozate în amestec cu masa verde, consiliul de conducere nu s-a ocupat de rezolvarea acestei probleme. La această cooperativă, în cîmp nu era nimeni care să adopte deciziile ce se impuneau la recoltarea masei verzi.-Ținînd seama de timpul înaintat, de necesitatea recuperării întîrzieri- lor la recoltarea furajelor, se cere organelor de partid județene să intervină tă stăruință pentru cauzelor care determină mai lungă sau mai scurtă durată ale combinelor autopropulsate și ale altor utilaje. în unele unități, lucrul începe dimineață tirziu și se termină prea devreme. La cooperativa agricolă Călinești, la ora amiezii, toți mecanizatorii și cooperatorii repartizați la recoltarea furajelor plecaseră la masă. Normal ar fi fost ca utilajele de mare randament să fie utilizate din zori pînă în noapte fără întrerupere, prin asigurarea mecanizatorilor sau mecanicilor de schimb.Intensificarea recoltării furajelor impune mai multă preocupare pentru repararea celor 15 combine tip CAF, din care unele încă nu au intrat în lanuri. Cauza constă în lipsa pieselor de schimb : 10 variatoare, 10 bare ambreiaj, o sută cuțite de tobă etc. Nu atît numărul acestora contează, cit faptul că lipsa unor piese de schimb de mică valoare duce la pierderi de zeci și sute de mii de lei, provocînd staționarea unor combine de înalt randament.In județul Argeș, măsurile stabilite pentru accelerarea recoltării se cer aplicate cu mai multă fermitate și răspundere în consiliile unice agroindustriale și unitățile rămase în urmă. Există posibilități reale pentru a grăbi recoltarea plantelor furajere, pentru asigurarea hranei necesare creșterii efectivelor și producției animaliere, înfăptuirii programului de dezvoltare a zootehniei.

și agricole cu mai mul- inlăturarea staționări de

C. BORDEIANU
,t S’

întreprinderea de mașini textile „Unirea" din Cluj-Napoca a realizat noi utilaje tehnico-funcționali rîndul acestora se șinile de dublat și texturate, mașinile cu torsiune, cu 1—2 etaje, și mașinile de filat vîscoză, caracterizate printr-un înalt grad de automatizare, viteză de lucru sporită și mare siguranță în exploatare.

cu parametri ridicați. In numără ma- răsucit fire dublă precum

Ancheta noastră la întreprinderea mecanică
de utilaj tehnologic Moreniîntreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Moreni a intrat, in anul 1979, cu contracte neonorate în- sumind 3 478 tone utilaje. Din această perspectivă, colectivului de oameni ai muncii din această unitate îi revine, in prezent, pe lingă sarcinile curente, și obligația de primă însemnătate de a recupera grabnic restanțele. Să menționăm că o parte din aceste obiectivelor construcție ] industriei mice, ale termene de nere în funcțiune sint foarte apropiate.— Nu vreau să insist asupra răspunderii de a livra la timp toate utilajele beneficiarilor, ne spune tovarășul Ni- colae Stroilescu, inginerul-șef al întreprinderii. Sin- tem conștienți de însemnătatea economică deosebită a acestei sarcini și de aceea nici o clipă nu ne-ara împăcat cu existența restanțelor. Din păcate, în condițiile actuale, acestea nu scad intr-un ritm corespunzător, restanțele fiind in prezent de 2197 tone. Analizele tuate, i dus la realiza le pe acest an este necesară corelarea dicatori. număr deosebi catori. Or, noi depășim in acest moment numărul mediu planificat cu 73 de muncitori. Punctul nostru de vedere este, de fapt, însușit și de centrală, dar din păcate nu s-a întreprins nimic concret pentru soluționarea acestei probleme.— Aceasta este singura cauză restanțelor ?— Consider, de asemenea, că impune o analiză riguroasă în această privință, nu numai în ceea ce privește acoperirea cu necesarul de muncitori, dar și la stabilirea nivelului productivității muncii trebuie

destinate aflate înutilaje sintde investițiipe unele platforme ale chi-căror _____________________! pu-

să se țină seamă de o serie de factori : tehnologiile de lucru utilizate, gradul mare de diversitate a producției — în mare parte unicate — productivitatea realizată în alte u- nități similare, factori care n-au fost luați în calcul. Așa se explică, în bună măsură, de ce obținem încă un indice slab de utilizare a mașinilor și utilajelor — 64,4 la sută în primele 5 luni ale anului — și producții scăzute pe unitatea de suprafață construită.

în stadiu avansat, dar lucrul a fost întrerupt, deoarece n-am reușit să intrăm în posesia unor laminate și țevi pe care le produc Combinatul siderurgic din Galați, întreprinderile de țevi Roman și „Republica". Am făcut, desigur, un număr mare de intervenții, însă fără efectul dorit.— Redresarea activității în Întreprinderea noastră — ne-a spus încheierea investigației noastre varășul Gheorghe Anghelache, cretarul comitetului de partid,

FACEM TOT CE E POSIBIL
Dar ce înseamnă

le revin în privința perfecționării calificării personalului muncitor, aceasta fiind o condiție esențială pentru buna folosire și Întreținere a mașinilor și utilajelor. O asemenea precizare este binevenită întrucît, adesea, factorii de răspundere din unele unități economice, centrale industriale sau ministere sint tentați să invoce lipsa forței de muncă drept o cauză obiectivă a utilizării cu randament necorespunzător a unor capacități de producție, în loc să se ocupe perseverent, cu toată răspunderea de recrutarea pregătirea și ridicarea calificării cadrelor — așa cum prevăd reglementările legale în vigoare. De asemenea, tot pentru soluționarea problemei asigurării cadrelor calificate, precum și pentru creșterea productivității muncii trebuie să se acționeze mai ferm, potrivit indicațiilor date expres de secretarul general al partidului, pentru extinderea în- tr-o perioadă scurtă a lucrului Ia mai multe mașini. Un calcul arată că prin introducerea polideser.virii la șase grupe de mașini-unelte in unități constructoare de mașini se poate obține un important disponibil de forță de muncă calificată, estimat la peste 7 000 de strungari și frezori. O sursă importantă de cadre o constituie muncitorii auxiliari, care, prin do- bîndirea unei calificări, pot acoperi necesarul de forță de muncă la anumite mașini și utilaje.Cu stăruință și răspundere trebuie să se acționeze pentru exploatarea in bune condiții, potrivit normelor tehnice, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, precum și pentru organizarea și efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere și reparații, în această privință este necesar ca în fiecare întreprindere, secție sau atelier să se instituie o fermă disciplină tehnologică, să se respecte cu rigurozitate termenele și normele de întreținere și reparare, neadmițin- du-se nici o abatere, nici un fel de forțare nerațională a mijloacelor tehnice. Experiența rațională, buna întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor știință și O măsură mai buna întreținere și reparare a mijloacelor tehnice de producție, stabilită de Comitetul Politic Executiv al C.C. P.C.R., este aceea de a se crea ministere întreprinderi specializate efectuarea reparațiilor Ia diferite puri de mașini și utilaje.în lumina sarcinilor stabilite recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tuturor, colectivelor de oameni ai muncii, ministerelor, organelor și organizațiilor de partid, sindicale și ale U.T.C. le revine îndatorirea de a acționa cu cea mai mare răspundere și exigență pentru gospodărirea cit mai judicioasă a potențialului productiv, a fondurilor fixe ale întreprinderilor — bun al întregii noastre societăți socialiste — de care -depind creșterea producției materiale, sporirea avuției naționale, ridicarea necontenită, pe această bază, a nivelului de trai al poporului.

din dotare, lipsa de muncitori calificați in anumite meserii din unele întreprinderi. Dincolo de aceste cauze, ceea ce se cuvine subliniat in mod deosebit este faptul că la originea unor indici necorespunzători de utilizare a mașinilor și instalațiilor se află insuficientaa unor centrale practică cesare ducției, în așa fel ca nici o oră din prețiosul timp productiv al acestora să nu fie irosită. Tocmai de aceea se impune să fie întreprinse țiuni imediate, măsuri ferme către organele și organizațiile partid, de ministere, de consiliile oamenilor muncii din unitățile economice pentru lichidarea unor asemenea stări de lucruri, pentru a asigura neintirziat, începind chiar din zilele următoare, folosirea capacităților de producție la nivelul indicilor planificați în fiecare întreprindere, în fiecare ramură.Care sint, practic, principalele direcții de acțiune ?Ne oprim, în primul rînd, asupra cerinței încărcării judicioase a mașinilor și utilajelor in toate schimburile, in fiecare secție și atelier, in strictă concordanță cu sarcinile de plan la producția fizică ce revin fiecărei .întreprinderi, cu posibilități tot mai largi de cooperare cu alte unități. Esențial este ca nici o mașină și nici un utilaj să nu lucreze sub randamentul planificat, ca nici un minut din timpul lor de funcționare să nu fie irosit. Aceasta presupune ca programarea producției să se facă cit mai judicios pe fiecare mașină și utilaj, ca locurile de muncă să fie permanent aprovizionate cu materii prime și materiale, ca fluxurile de fabricație să fie bine organizate. De asemenea, schimburile trebuie rațional echilibrate, evitindu-se orice tendință de extindere formală a lucrului pe toată durata celor trei schimburi, astfel ca mașinile și utilajele să producă la capacitatea maximă, cu randament superior. O soluție de încărcare mai bună a mașinilor-unelte o constituie, totodată, programarea . prelucrării sau recondiționării unor piese de schimb absolut necesare pentru buna întreținere și reparare a utilajelor din dotare. Și aceasta cu atît mai mult cu cit Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a indicat să se acorde o atenție permanentă realizării pieselor de schimb planificate, precum și acțiunii de recon- ditionare a acestora.O deosebită importanță pentru utilizarea cit mai eficientă a potențialului productiv al mașinilor, utilajelor și instalațiilor au asigurarea forței de muncă bine pregătite, creșterea calificării și policalificarea muncitorilor. în acest sens, Comitetul Politic Executiv — în cadrul recentei ședințe — a cerut Ministerului Educației și învățămintului, ministerelor economice să adopte măsuri energice pentru înfăptuirea sarcinilor ce

preocupare conduceri de întreprinderi, și ministere pentru crearea a tuturor condițiilor nebunei desfășurări a pro-
ac- de de

în to- se- pre- ședintele consiliului oamenilor muncii — presupune, intr-adevăr, înlăturarea hotărî- tă și imediată a acestor neajunsuri. în ceea ce ne privește facem tot ce e posibil pentru înlăturarea neajunsurilor ce depind de noi. Acționăm, la ora actuală, în vederea organizării mai judicioase a fluxurilor de producție, mecanizării și automatizării unor lucrări ; avem in vedere policalificarea unor muncitori și întărirea asistenței tehnice în toate schimbi! - rile. Mai avem multe de făcut în privința întăririi disciplinei și a spiritului de ordine la fiecare loc de muncă. Fondul problemei îl constituie însă dimensionarea corespunzătoare a necesarului de forță de muncă și aprovizionarea ritmică cu materiale. Or, toate acestea pot fi soluționate numai cu sprijinul centralei noastre.Starea de lucruri negativă existentă la I.M.U.T. Moreni este, firește, cunoscută de conducerea centralei de resort. A fost constatată la fața locului. Așa cum ni s-a relatat, punctele de vedere consemnate mai sus sint, în bună pe marginea promisiuni, cere însă, cu acțiune concretă.

„tot ce e posibil

u

dacă restanțele cresc
în loc să scadă ?

efec- studiile fundamentate ne-au i concluzia că pentru a în bune condiții sarcini-mai judicioasă a unor in- Avem nevoie încă de un important de muncitori. în- strungari, frezori, rectifi-

ase

Conducerea Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic și pentru rafinării, în subordinea căreia se află întreprinderea, a dat aprobarea, verbal, ce-i drept, să se suplimenteze personalul muncitor existent. Este deci de aceeași părere. Dar, de la hotărîre la fapte se pare că este un drum lung de parcurs. De ce oare nu sint grăbite demersurile în ce privește modalitățile practice de a asigura noile contingente de muncitori ?Despre alte cauze care au generat aceste restanțe am stat de vorbă cu mai multe cadre de conducere, muncitori și maiștri.— Numeroase comenzi n-au fost executate din cauza greutăților în- timpinate în aprovizionarea cu materiale — ne spune ing. Alexandru Mărgineanu, director comercial. In aceste zile avem mai multe comenzi — cuptoare pentru rafinării, schimbătoare de căldură și altele — aflate

măsură, acceptate, iar lor au fost făcute și Redresarea activității insistentă, trecerea la
Gh. MANEAcorespondentul „Scînteii'

este o problemă de con- răspundere muncitorească! deosebit de utilă pentru organizare a activității deal pe in ti-la

mșt 1700 APARTAMENTE NOIDesfășurîndu-și activitatea în ritm susținut, în primele cinci luni ale anului constructorii ieșeni au pus la dispoziția oamenilor muncii mai bine de 1 700 apartamente, situate în diferite cartiere ale municipiului Iași, precum și in orașele Pașcani, Hirlău, Tîrgu Frumos și in
viitoarele centre urbane ale județului.Datorită valorificării eficiente a dotărilor tehnice, aplicării unor soluții constructive moderne, Încă 1 100 apartamente se află în stadii avansate de finisaj, urmînd a fi predate locatarilor în scurt timp.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI»Vast amfiteatru pentru afirmarea valorilor autentice în muncă și creație ale maselor largi, Festivalul național „Cîntarea României"' — inestimabilă inițiativă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — reprezintă deopotrivă modalitatea cea mai cuprinzătoare prin care, în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, accesul la cultură se constituie ca parte integrantă a procesului de democratizare a acesteia.Județul Ilfov dispune în acest sens de o experiență bogată, pe baza căreia se poate afirma cu toată certitudinea că, în cadrul fertil oferit cu generozitate de Festivalul național „Cîntarea României", talentul creator al maselor a rodit și rodește cu o forță de nebănuit. Ne este dat să vedem în acest aflux de efervescentă participare la actul de cultură din partea fiecărui om al muncii o explozie firâască a pOtențelor creatoare existente dintotdeauna în sufletele celor care au Veșnicii poezia populară, balada, doina, cîntecul de dor și au meșteșugit costumul popular sau ceramica de o neasemuită frumusețe din această parte de țară, potente care abia astăzi se pot manifesta plenar.De altfel, cifrele vorbesc elocvent despre amploarea mișcării de creație literar* artistică din cercurile și cenaclurile județului Ilfov’, în școli, cămine culturale, case de cultură, cluburi iși desfășoară activitatea, in cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cântarea României", peste 1100 de cercuri de creație, cu mai mult de 18 000 de par- ticipanți, ceea ce înseamnă o creștere cu aproape 300 a numărului de cercuri șt cu peste 6 000 a membrilor acestora, față de prima ediție a festivalului.Cercurile și cenaclurile literare, existente în fiecare din cele 129 de localități ale județului, și-au făcut tot mai mult simțită prezența in viața spirituală ilfoveană. Cîteva valențe ale activității acestora ne propunem să le subliniem în cele ce urmează» în primul rind, descoperirea de noi talente literare, ca prin-

cipală menire a unui cenaclu, iși găsește Împlinirea in numărul tot mai mare al celor care dau glas in Imagini artistice gindarilor si sentimentelor de dragoste pentru patria lor luminoasă, pentru semenii loi minunați. Semnificativă este însă deschiderea cercurilor și cenaclurilor literare din orașe- și comune către toate categoriile de oameni ai muncii, către toate virste- le. Așa se face că în cenacluri se întîlnesc deseori muncitori, țărani, intelectuali, elevi, deci vîrste și

nu“ din Bolintin Vale, „Mlădițe ilfovene" — Mihăilești, „Coordonate" — Brănești, „Ion Vinea" — Buda-Cornetu, „Metafora" — Periș, „Elanuri" — Fun- dulea, „Tinere mlădițe" — Dragomirești-Vale și multe altele desfășoară cu regularitate acțiuni cu lențe educative, cu interes de cei cesc, pentru care literare prezentate brii cenaclurilor, îndeosebi poezie, dar și portrete literare, reportaje, schițe constituie noi prilejuri do

reale va- aștepiate ce mun- creațiile de mena

bază. Am menționa, între aceștia, pe muncitoarea Maria Cristea din Oltenița, Marin Constantin — Fierbinți, Alexandru Dumitru— Periș, Nicolae Mavrodin— Mitreni, Dumitru Dragan — Buftea, Camelia Popescu — Giurgiu, Gheorghe Serbulea — Oltenița, Ilie Burcea — Mihăilești și mulți alții. Este grăitor că în prima ediție a Festivalului național „Cîntarea României" județul Ilfov a avut, la secțiunile de poezie și montaje literare, laureați pe țară. trei.

Absolvenți cu diplomă,

CENACLUL
școală de educație

artistică
experiențe de viață diferite, dar strîns uniți cu toții prin dragostea pentru metaforă, pentru cuvintul ales cu vădită sensibilitate să exprime o stare de suflet. Și drept urmare, creațiile literare ale membrilor cercurilor și Ceiineiurilor găsesc cu ușurință, prin mesajul lor, diurnul către inimile semenilor.Acest drum este facilitat de frecventele întilniri între creatori și ceilalți oameni ai muncii din localitate. Recitalurile de poezie, șezătorii® literare — ca forme interesante și atractive ale muncii cultural-educative de masă — au devenit activități cu caracter permanent, îmbogățind paleta de manifestări care dau conținut și eficiență acțiunilor din Festivalul național „Cîntarea României". Cercurile și cenaclurile literare „Luceafărul" din municipiul Giurgiu, „Mihu Dragomir" din orașul Urzi- ceni, „Dimitrie Stelaru" din orașul Buftea, „Alexandru Sahia" din orașul Oltenița, sau -1 cele din comune și Bolintinea-

a înțelege și a cultiva frumosul.Caracterul de permanență al activităților literar-artis- tice din județul Ilfov este subliniat cum nu se poate mai bine și de amploarea crescîndă a festivalului- concurs de lirică patriotică „Viitor de aur țara noastră are", manifestate tradițională, aflată acum la cea de-a V-a ediție și care — în fiecare an — descoperă și lansează noi talente, contribuind în același timp ia cultivarea intet asului și pasiunii pentru manifestările literar-artistice de care aminteam.Este semnificativ pentru scurta, dar fructuoasa istorie a acestui concurs de poezie, integrat firesc in Festivalul național „Cîntarea României", faptul că a constituit, de fiecare dată, momentul de afirmare certă a celor talentați, care prin evoluția lor ulterioară au confirmat speranțele, ascensiunea lor fiind deseori remarcată în revistele literare, ei rămînînd pe mai departe legați de munca și preocupările lor

Preocupările Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Ilfov, sub directă conducere a comitetului județean de partid, pentru intensificat sa activităților de stimulare a creației literare de masă sînt susținute CU multă și dăruită pasiune da numeroase personalități ale vieții noastre literare. Am reușit, în acest sens, un lucru deosebit : permanentizarea tntîlniriior între scriitori de prestigiu și colective de oameni ai muncii. de tineret și elevi. A- cest lucru a fost posibil cu sprijinul larg al Uniunii scriitorilor, al A- sociațlei scriitorilor din București, al revistelor literare. Așa se face că, cel puțin de două ori pe lună, in județ poposesc Scriitori, poeți, redactori ai revistelor „Luceafărul", „Contemporanul", „România literară". Momente de reală satisfacție artistică cu deosebite valențe educative au prilejuit de flecare dată in- tilnirile cu poezia lui Virgil Carianopol, Nicolae Dragoș, Ion Gheorghe, Flo-

rin Costinescu, Radu Cir- neci. Alexandru Raicu ș.a. Sint acțiuni pe care intenționăm să le organizăm in continuare cu și mai multă eficientă, lărgind continuu numărul scriitorilor și criticilor literari care să participe la asemenea manifestări. După cum culegerile antologice de poezie și proză, dramaturgie, satiră și umor editate pînă în prezent : „Trepte spre împlinire", „Lumini de august", „Ora de poezie", „Porțile începutului", „Cu punctul pe i...ci pe colo", „Un buchet de zîmbete", „Spre comuniste zări", se cer continuate de alte asemenea lucrări.Rezultatele îmbucurătoare obținute în acest domeniu nu sînt însă în măsură să ne satisfacă, deoarece potențialul artistică tru este mai vast valoare. .. ..______ ___din cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României" dovedesc cu prisosință acest adevăr și constituie suportul pentru intensificarea preocupărilor în perioada următoare. Cu atit mai mult cu cît activitatea de creație literară, de stimulare șl popularizare a acesteia nu s-a constituit pretutindeni în acțiune permanentă și mai ales nu s-a transformat încă în acțiune de masă.Desigur că neîmplinlrile se datoresc și insuficientei atenții acordate de unii ac* tiviști culturali, ca și faptului că nici Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Ilfov, ca organism direct răspunzător, nu a acționat întotdeauna cu hotărire și perseverență pe tot cuprinsul județului. Eliminînd te neajunsuri, vom vorbi într-adevăr muncă eficientă in domeniu, rezultantă tă a unor eforturi de gîn- dire atentă, de stimulare șî promovare permanentă, neîntreruptă a inițiativelor creatoare ale oamenilor muncii, a talentelor din popor.
Prof. Viorel COZMA vicepreședinte al Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Ilfov

de creație literar- din județul nos- nelndoios mult și ca număr și ca Creșterile vizibile

aces- putea de oacest direc-

dar fără „brățară de aur66
Intr-o scrisoare adresată redacției, părinții unor elevi de Ia Liceul de matematică-fizică „Roman Vodă" din Roman sesizau că această școală nu asigură fiilor lor o pregătire practică satisfăcătoare. Deși multi absolvenți vor lucra în unități productive — se sublinia în scrisoare — acestora nu li se formează acum, în anii de școală, deprinderi temeinice în meseria pentru care se pregătesc. Deoarece astfel de sesizări au sosit la redacție și din alte localități ale țării, dovedind că problemele instruirii practice a tineretului școlar preocupă numeroși părinți. cadre didactice și chiar elevi, am pornit, cu cît- va timp în urmă, la Roman, pe firul relatărilor din scrisoare.Liceul „Roman Vodă" este înzestrat cu laboratoare de fizică, chimie, biologie utilate cu aparate moderne, realizate în mare parte de elevi. Atelierele școlii, dotate și ele cu mașini, aparate și scule, constituie o bază materială care creează elevilor condiții pentru a-și însuși temeinic diferite meserii. în atelierele în care programa școlară este respectată riguros, iar elevii sînt sprijiniți cu pricepere și exigență, rezultatele sînt pe măsură. Unul dintre acestea este atelierul de lăcătușerie condus de maistrul- instructor Costel Iosub. In ziua respectivă. o grupă de elevi din clasa a X-a D efectua o lucrare practică de control. Toți tinerii — nu absenta nici unul — lucrau disciplinat, concentrați asupra piesei (manivelă pentru ta- rod), Unul dintre elevi este solicitat să pUhă în funcțiune un strung și să continue executarea piesei. „Lucrează aproape ca un muncitor, deși are numai zece ore de practică pe mașină" — apreciază maistrul-instructor.De unde, atunci, nemulțumirile părinților, autorii scrisorii ? Din existența — așa cum aveam să ne con-

vlngem la fața locului — a numeroase deficiențe în însăși organizarea și desfășurarea pregătirii practice.In timpul orelor de lucru, o altă grupă de elevi din clasa a X-a D stătea de vorbă.— Nu aveți de lucru în atelier ? l-am întrebat.— Avem, dar ni s-a spus să-I în- trerupem, că o să mergem la cabinetul medical.— Acum, în orele de producție ? — s-a mirat directorul liceului, prof, Ioan Rotaru, care ne însoțea. N-am dat o asemenea aprobare.
Pe urmele unei scrisori adresate 

„Scînteii“ în legătură cu neajunsurile 
în organizarea practicii elevilor

Formațla căminului cultural din Jina — prezentînd frumoase obiceiuri populare din zona Marginea Sibiului, pe scena Casei de culturii din Rîmnicu- Vîlcea, unde a avut loc faza Interjudețeană a Festivalului național „Cîntarea României" a obținut locul IFoto : Dumitru Buflrăla corespondent voluntar

tru atelierele-școală anumite piese șl utilaje, i-am ajutat să le pună în funcțiune. Dar nu pe calea donațiilor trebuie să-și dezvolte școala baza materială, ci punindu-i pe tineri să muncească, să-și realizeze multe din aparatele și utilajele necesare.Gheorghe Pirloagă, maistru : în atelierul-școală, complexitatea lucrărilor practice ar trebui să crească progresiv, pe măsura acumulării cunoștințelor teoretice și formarea deprinderilor de muncă. Or, fiului meu— elev in clasa a Xll-a — și colegilor lui li se încredințează spre executare piese și operații mult preasimple. Nu învață bine nici meserie, nici dragoste de muncă nu deprind. Pentru a putea lucra în producție, după absolvire, tinerii trebuie să știe încă din școală să execute foarte bine cel puțin o- perațiile de bază. Dacă însăși școala nu solicită elevilor eforturi de auto- depășire pentru însușirea tehnicii, cine să suplinească ceea ce nu fâc astăzi, cu rigoare și spirit de răspundere, dascălii lor ?Ing. Dumitru Cosma, președintele comitetului cetățenesc de părinți : Cred că atelierele-școală trebuie să fie încadrate cu maiștri-instructori competent! și organizate ca secții productive ale întreprinderilor. O astfel de organizare ar permite realizarea de produse cu grad de dificultate progresiv, pregătirea elevilor în meserii solicitate de unitățile economice locale. Elevii din toate clasele execută îndeosebi lucrări de lăcătușerie, în dauna însușirii unor meserii pe care le vor practica efectiv după absolvire. De ctte ori întreprinderile dii, oraș au nevoie de electricieni, elet- tfonîști, sudori, frezori, nu li pot recruta din rîndurile absolvenților școlii. De aceea recurg la practici de racolare, la căutarea de muncitori calificați prin alte județe.Așadar. existenta neajunsurilor semnalate în scrisoare privind organizarea șl desfășurarea practicii elevilor Liceului de matematică-fizică „Roman Vodă* se confirmă. Aspectele negative Intilnite, critice ale interlocutorilor transpunerea in practică a cipiu fundamental al școlii «trinsă a Invătămintului cu producția— nu se realizează incă în ritmul impus de cerințele de cadre calificate ale Județului, deficiente ca cele semnalate la liceul din Roman existind și în alte unități școlare. O serie de probleme de fond ale organizării și desfășurării activității practice a elevilor din licee — profilarea mai rațională a unor atellere-școală, asigurarea unui cadru de producție cît mai adecvat instruirii elevilor, aplicarea nomenclatorului de meserii ținindu-se seama de nevoile de forță de muncă ale unităților economice din județul respectiv, încadrarea ca maiștri-in- Șțructori a unot buni specialiști — trebuie să fie analizate și rezolvate cît mai grabnic de forurile centrale și

Irosirea timpului era favorizată și de absența la program a însuși mais- • trulul-instructor, Constantin Ciobanu. Iar elevii, in loc să realizeze piesele pe care le aveau de executat, au fost trimiși la cabinetul medical să fie măsurați pentru întocmirea unui studiu de... antropometrie 1în alt atelier, elevi din clasa a IX-a H executau compase de trasat. Pe tablă — nici o schiță, pe mesele de lucru nici o fișă tehnologică. Mai mult, nici unul dintre elevi nu avea caietul de practică, instrument indispensabil — și obligatoriu — pentru legarea cunoștințelor teoretice cu cele aplicative. Maistrul-instructor Tudor Șoimaru se mira, deși putea să observe Încă la prima oră a zilei că elevii lucrează după... ochi.E drept, pe tema practicii elevilor a avut Ioc — în primul trimestru al anului școlar — o discuție în consiliul pedagogic, iar biroul organizației de bază și adunarea generală a comuniștilor din liceu au considerat necesar să analizeze aceeași problemă prin prisma calități! muncii profesionale și educative a cadrelor didactice. Dar, in locul dezbaterilor aprofundate, responsabile și exigente a problemelor pregătirii productive a tineretului școlii, al adoptării de măsuri și hotă- rîri eficiente, factorii respectivi s-au mulțumit să enunțe cîteva probleme „de principiu", Opinii abstracte despre integrarea învățăfflîntUlUi CU producția.Dar comitetul cetățenesc de părinți a discutat această problemă t în ce măsură a solicitat școala sprijinul acestora, a valorificat experiența de viață a oamenilor care dau, in întreprinderile din oraș, pilde de abnegație în muncă, de comportare exemplară ? — am întrebat pe cițiva părinți de la întreprinderea de țevi din Roman. Iată opiniile lor :lug. Dominic Popa: Este esențial ca școala să ne deprindă copiii cu munca, să-l formeze ca muncitori. Chiar dacă unii Vot Urma Studii superioare, fără deprinderi practice nu ajUng departe. Am mers de multe ori în școală, am discutat despre organizarea atelierelor, Din păcate, dotarea pentru formarea practică se află mult în urma celei care asigură pregătirea teoretică. Din întreprindere. de la casări, am procurat pen-

ăprecierile arată Ca unui prin- — legarea

simfonice

sate : „Dimitrie
Concertele Orchestrei

La un club muncitoresc

Marin SORESCU:

despre vic-

Baia Mare, Sâtu Mare, Tirgu Mureș,.. București. Cel de-al 8-lea concert al Orchestrei simfonice de stat a R.P.D. Coreene a fost susținut la clubul cel nou al în- con- O atreprinderii de fecții București, sală arhiplină care aplaudat pe cei 120 de instrumentiști — absolvenți de conservatoare, școli de muzică din țara prietenă. Pentru că această orchestră este considerată una dintre cele mai importante instituții muzicale din R.P.D. Coreeană, una dintre cele mai active instituții artistice. Concerte, turnee, preocupare pentru alcătuirea Unui repertoriu variat, d6 la piese tradiționale lâ cele scrise în ultimii ani de către compozitorii coreeni. S-au ascultat astfel CU interes poemul „Casa mea dragă din satul natal" — di-

rijbr Rt Zin Su, melodios, orchestrat amplu, cu armonii de rezonanță, simfonia „Marea de singe" — dirijor Kim Biăng Hoa, o pagină lirică de un profund patriotism, povestind despre lupta poporului coreean pentru cauza revoluției, despre spiritul de sacrificiu, torie.Fără moment îndoială, un ___  _____ de succes a fost prezența violonistului Kim Săng Ho — laureat al Concursului internațional al tinerilor muzicieni de lâ Belgrad (1977), cel care a dat viață celebrei Balade a lui Ci- priari Porumbescu ; de asemenea, evoluția sopranei Vang Săn Hou, a duetului Kim Miăng Dik — Cia îăng E, soliste cunoscute pentru măiestria interpretării cintecului de inspirație populară națională nu numai în țara lor, dar și în

Suedia, Finlanda. ' Italia, Singapore... $i de la piese din repertoriul tradițional la lucrarea modernă „Recolta bogată pe cîm-pul Ciăngsanrl" — optimistă, colorată Viu de instrumentelepopulare „senap", „kengari", pentru ca „surpriza" să o constituie buchetul de cin- tece românești, cin- tece vocale („Trandafir de la Moldova"), prelucrări instrumentale („Cîntec din Muntenia").Un concert de Succes, un concert închinat de către cei 120 de instrumentiști — orchestra reprezentativă a țării prietene — sutelor de muncitoare de la întreprinderea bucureșteană de confecții. Un concert- simbol, de fapt finalul unui turneu de succes.

locale de învâțămînt.
Florica DINULESCU 
Constantin BLAGOVIC1

Smaranda 
OȚEANU

A apărut
nr. 11/1979Revista publică articolele 1 „Strălucită contribuție la dezvoltarea relațiilor româno-spaniole, la cauza păcii și colaborării internaționale", „Competență, operativitate, randament in exercitarea autoconducerii", „Forța de muncă și dinamica dezvoltării economiei", „Probleme ale cercetării și ingineriei tehnologice în energetică", „Anii de ascensiune legionaro-fasciS- tă — perioadă întunecată în istoria economico-socială a României", „Cerințe ale democratizării relațiilor internaționale". Din sumarul revistei mai consemnăm articolele : „Critica muzicală și publicul larg", „Responsabilitatea criticii muzicale", „Criza energetică internațională — evoluții și consecințe (II)“, „Factorii creșterii economice în actuala etapă de dezvoltare a României". „Concepția P.C.R. cu privire la natura și specificul contradicțiilor in societate", „Libertatea și responsabilitatea artistului", „însemnări asupra unor aspecte ale planificării cercetării științifice", „Conștiință și inteligență artificială", „Forme și mecanisme economice ale politicii imperialiste, neo- colonialiste, de dominație".

1 Premiu 
internațional 

pentru un tînăr 
muzician român

t V
PROGRAMUL 1

17.00 Telex
17,05 Teleșcoaiă a In direct de la Po

litehnică (consultații pentru can- 
didațil la concursul de admitere in 
Invățămintul superior). Matemati
că : Determinanți. Sisteme de 
ecuații lineare

17,23 Curs de limba rusă
17,45 Pentru timpul dumneavoastră li

ber, vă recomandăm...
17,55 Reportaj pe glob : Szczecin — 

Poznan — Varșovia. Film de Pom- 
pillu Gîlmeanu

18.15 Consultații juridice
13,35 Film serial pentru copii : Povestiri 

din pădurea verde. Episodul 13

19.90 Telejurnal
19.25 Ora tineretului
20,15; Teatrul scurt : „Amphltrion" de 

Peter Hacs. Premieră TV. Specta
col preluat de la Teatrul 

din Iași
Meridianele cintecului și 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal

Național

21.20
21,30

dansului

19.00
19,25 Creatorul și epoca sa 

rul Mac Constantinescu
20,00 Transmisiune directă a concertu

lui orchestrei simfonice a Radio- 
televizlunii, dirijor Iosif Conta. 
Concert perpetuu de muzică vie- 
neză. Iși dau concursul corul Ra- 
diotelevizlunil șl corul „Madrigal" 
al Conservatorului „Ciprian Po
rumbescu"; dirijorii corurilor: Au
rel Grigoraș șl Marin Constantin. 
In pauză : a Telex • La ordinea 
zilei in economie

sculpto-

La Hudson — Carolina 
Nord — a avut loc in luna 
concursul de lucrări pentru 
rinet și percuție „Uwharrie Clarinet-Percussion Duo Composition Contest". Au trimis lucrări 
63 de compozitori din numeroase 
țări, concursul fiind deschis tuturor virstelor.

Un prestigios juriu a acordat 
trei premii și două mențiuni de 
onoare. Printre laureați se nu
mără și tinărul muzician român Vincențiu-Cristian Coban, a că
rui compoziție pentru clarinet 
și percuție, intitulată „Metabole 
11“ (Katabole) a fost distinsă cu premiul al II-lea. Tinărul lau
reat este student in anul al 
V-lea — specializare —la clasa 
de compoziție condusă de prof. 
Anatol Vieru, din cadrul Con
servatorului „Ciprian Porum
bescu" — București.

de 
mal 
cla-

Ca întotdeauna personală, cu viziuni inedite, șocante pentru gustul comun sau mai puțin exersat, voit, Vizibil șocante dacă o raportăm la tradiție, și nu la orice tradiție, ci la acea majoră, durabilă cate a dat modele neperisabile — așa ni se înfățișează poezia lui Marin Sorescu din ultimul sau volum „Sărbători itinerante", apărut nu demult la editura „Cartea românească". Chipul de acum al poeziei sale s-a alcătuit treptat, dar sigur in sensul arătat mai sus, abaterile nefiind ezitări, ci doar căutări pentru o și mai temeinică fixare într-o anumită modalitate de expresie artistică capabilă să-1 exprime temperamental șl nu numai atît, chiar să justifice un program teoretic al unei estetici „in nuce" personale. Fiindcă, redusă la Ultimele înțelesuri, poezia sa se dorește antiretorică și antirutinieră, neconformă cu practicile considerate a fi uzate de prea îndelungată folosire sau inau- tentice, neexprimind realitatea intimă a ■ vieții care rămîne, după opinia poetului, singura „materie primă" a oricărui creator. De aici senzația că te afli in fața unei perpetui polenuri lirice, a unei deschise neîndurătoare bătălii tru o nouă ordine și o substanță în universul nit al poeziei.Fără îndoială, deși nu o intîlnim pentru prima oară — istoria literară ne amintește de resurecțiile (sau, ca să folosim atît de îndrăgitele paranteze ale poetului, de minirevoluțiile periodice) atit de firești artei, poezia lui Marin Sorescu nu este un simplu gest de frondă poetică, cu atît mai puțin o alunecare ireversibilă în universul ludicului. Deși regăsim din toate acestea cite ceva, incluse în doze variabile In țesătura liricii, voit incluse,

ceea ce ne face să credem că rolul lor este unul de camuflaj, așa cum pui flori și crengi de arbori in jurul linul obiectiv foarte important pe care nu dorești să-l vadă orișicine. Altfel spus, mixtura ludică vine să atenueze gustul real al substanței poetice, departe de a fi dulce sau cel puțin plăcut ; Sorescu nefiind fundamental un poet confortabil sau cel puțin amabil, cu arta sa și cu Cititorii săi.Nu-1 caracterizează aces-

te întreaga poezie, dezvă- lulndu-ne, treptat, un ritual numai foarte orice iubirii meie.prinde simplitatea mentului, existența lui naturală primordială, nesupusă convențiilor, manierelor și mai ales gusttllui pervertit de o întreagă literatură minoră, constituie miezul acestui vblUffl Și, Intr-un fel, răspunsul poetu-

aparent complicat, simplu în fond, ca sentiment etern al între bărbat și fe- Aspirația de a sur- senti-
Trupul e vis cu ochii deschiși. / Fulgul care s-a întruchipat intr-o fată / Caută ritmuri de atingere a pă- mintului, / Mersul ei e din mișcarea ninsorii — o rază de lună care se dă tumba..." („Garoafele"), dar imediat .poetul schimbă gama trăirii, introducînd cenzura antisentimentală : „Opreș- te-te aici. E o odă pindarică".Tehnica poetului — fiindcă acum este într-adevăr o tehnică — întrerupe fluxul

a

cinema
• Un trecător în ploaie s SALA 
PALATULUI — 16.80, BUCUREȘTI 
— 14; 16; 18.15; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15; 18,30; 20,30, la 
grădină — 21,15.
• Severino ; SCALA — 14,30:
16.30; 18,30; 20,30, FESTIVAL — 
14,30: 16; 18,15; 20,30.
• Aleargă după mine ca să te
prind : PATRIA — 14; 16,15; 18,30; 
20,45, FAVORTT — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 14;
16,15; 18,30; 20,45, la grădină — 21.

• Al cincilea anotimp : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• 101 dalmațieni — 9,30; 11,13: 13;
14,45, Mingea strălucitoare — 16,30; 
18,15, Din nou împreună — 20 :■
DOINA.
• Cianura și... picătura de ploaie:
CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : ARTA — 9: 11,30;
14; 17; 19,30, la grădină — 21. GIU- 
LEȘTI — 9; 11,30; 14; 17; 19.30.
• O dramă la vînătoare : VICTO
RIA — 15; 17,30; 20.
• Rodeo : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16.15; 18.30; 20,30. EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Vestul sălbatic : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AU

RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, la grădină — 21, GRADINA 
BUZEȘTI — 21.
• Evadarea : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Vacanță tragică : FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20. ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15,
• Să prinzi o stea căzătoare :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15, MODERN — 9; 11 15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21.
• Liniște și strigăt — 11,45, Trei 
femei, trei pasiuni — 14; 16,15, O 
zi de noiembrie — 18,30, Un con
damnat la moarte a evadat — 
20,30 : CINEMATECA.

• Cum se trezește o prințesă i 
BUCEGI - 14; 16; 18; 20,15.
• Vis de ianuarie : BUZEȘTI — 
15,30; 17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a :
FLOREASCA — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,43; 20, GRADINA 
TITAN — 21.
• înarmat și foarte periculos î 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.
• Falansterul : FLACARA — 16,30;
19.30.
• Dansul tobelor s GLORIA — 9; 
12; 16; 19, TOMIS — 9,15; 12,30; 
15,45; 19, la grădină — 21.
• Un om in loden : LIRA — 15,30; 
18; 20,45, La grădină — 20,45.

și pen- nouă infi-

te trăsături nici într-Un volum Că cel de față, o mare panoramă a sentimentelor erotice, unde asperitățile atitudinea ping spre ambiguă : aspră, virilă, de o parte, glumeață, bufonadă (de cele mai multe ori verbală) pe de altă parte. Bătălia se poartă — critica a observat cu îndreptățire aceasta — atît în fondul de sentimente și trăiri, cît și la nivelul formei, la concurență cu modelele, cu un stil romanțios, petrarchist, cum s-a spus, de a concepe lirica de dragoste. Poetul n-a mers „niciodată pe viziuni stas" pentru Că „romantismul a lăbărțat esențialul / Transformîndu-1 în dantelărie", de unde concluzia : „Trebuie să tragem cu buretele / Și de la zero / De placi" / „Mi-ești așa mai departe proape în aproape...".De la această idee, care ar putea fi așezată pe frontispiciul volumului, porneș-

structurale sau adoptată îl îm- aceeași tonalitate De

s-o luăm la „îmi dragă" și / Din a-

Iul. Rețeta este departe de a fi adamică sau exotică, întoarsă la vremuri tribale ; ea este modernă, actuală, are „nervul timpului", care cere sinceritate și „momentul iluminării", „respirația întretăiată", „pierdere de Sine", „ochi Închiși (ori dați peste cap), de rîs, de plins" etc. etc. într-un cuvînt, poetul are datoria de a nu altera puritatea iubirii prin invenții, dilatări, false candori și mai ales să nu se lase amăgit de „vorbele mari", de invenție și înfrumusețare, în acest efort, poetul înlocuiește stilul romanțios, galant sau doar fate metaforic cu unul frust, voit bărbătesc, în sensul ocolirii gingășiilor verbale sau a adorației afrodisiace. Iubirea devine un dialog a doi parteneri egali, profundă prin simplitate, neocolită însă de micile neplăceri cotidiene. Uneori sunetul liric e pur : „Fericiți cei care pot zbura, / Pe care aerul îi iubește și-i ține. / Le așează sub tălpi hlamide, /

liric și schimbă planurile de expresie cu o asemenea ușurință incit poezia capătă aparențele unui joc, ale unei neîntrerupte hlrjoane de oameni mari care amestecă voit lucrurile concrete cele mai obișnuite cu abstracțiunile savante în- tr-o ordine nu întotdeauna întimplătoare. Uneori e un simplu joc de cuvinte : „Să mă inalți la cerere (la cerere, nu Ia cer)“, alteori bagatelizarea sensului : „mina mea are degetul opozabil, adică e aptă / să apuce metafizicul din lucruri" ; prin trecerea de la un sens abstract la unul concret: „Sună ca-n Shakespeare. Las’să sune, că nu-i răspund", prin extinderea sau diminuarea încărcăturii semantice : „Ne interesează evul mediu fantastic, / Pentru că și noi / Sîntem fantastici și nivelul de trai e mediu". Mai rar, dar sînt șl asemenea situații, în poezie au loc mici spectacole teatrale, ca in „Pluta", unde comicul de situație este de bună calitate.

Nu trebuie ocolit însă nici faptul, cu atit mai evident intr-un volum de superioară ținută artistică, cum este cel de față, al perpetuării unor excese observate de critică în lucrările anterioare, prolixități și alcătuiri de un gust cel puțin îndoielnic. Dorința, lăudabilă Și firească, de a depăși unele convenții lirice se transformă, uneori, prin insistentă repetare, intr-un alt gen z s convențional, purtător, lâ*' rîndul lui, de clișee și locuri comune, incit lupta cu fantomele liricii riscă să nască la rlndul ei alte— fantome.Efectele comice, acolo unde există, sint doar ca un abur în pasta poeziei lui Marin Sorescu. Principala ei calitate trebuie căutată în meditația subterană gravă, în interogația continuă adresată vieții și poeziei văzute ca mod de existență. în unele privințe, lirica lui o continuă pe a lui Geo Dumitrescu, mai ales prin predilecția pentru epic și teatralitate, dar și pe un Prevert în ceea ce are aceasta imaginea-sur- priză, aliterația, fraternizarea cu omul mărunt. Egal cu sine în toată poezia sa, fără ca întreaga sa poezie să fie pretutindeni de aceeași valoare, Marin Sorescu, deși este mult citit, ’ nu este un poet de delectări facile. Poezia Iui nu creează reverii, dulci stări de abandonare. Dimpotrivă, e sucită și răsucită, făcînd din autor un fel de Cănuță modern al poeziei noastre, care poate fi, cu voie sau fără voie, tandru și duios, dar de cele mai multe ori tăios, aspru și, mai ales, imprevizibil. Am spune că poetul aparține unei familii moromețlene impregnată de exuberanța și aciditatea oltenească. Deci un glas liric de cea mai veritabilă autenticitate națională.
Emil VASILESCU

• Addio piccola mia : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Praf sub soare : COTROCENI

— 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar s PACEA
— 14; 16; 18; 20.
• Expresul de Buftea : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Clipa : MUNCA — 15; 19.
• Brațele Afroditei : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Al patrulea stol : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Napoli se revoltă ; GRADINA 
BUCEGI — 21.

• Cobra : GRADINA FLACARA 
— 21.
• Omul cu masca de fier : GRA
DINA FESTIVAL — 21.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
PARC HOTEL — 21.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei — 
— 19,30, (sala Atelier) : Elegie — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim

fonie. Dirijor s Ludovic Baci. So
lista : Colette Herzog (Franța) — 
20.
• Radloteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert perpetuum. 
Seara de muzică vieneză. Dirijor : 
Iosif Conta — 18.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19.30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cel goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.

• Teatrul Giuleșt! : Noaptea pă
călelilor — 19,30, (sala Majestic) : 
Serenadă tlrzie — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai 
— 18,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Costică, ne vede lumea — 
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Eu, 
tu șl dragostea — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă* : Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Nlnigra 
și Allgru — 17.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial, guvernului și poporului ungar, vă exprimăm sincere mulțumiri pentru salutările și urările de bine transmise cu prilejul sărbătorii noastre naționale, cea de-a 34-a aniversare a eliberării Ungariei.Sintem convinși că prietenia și colaborarea dintre partidele șl popoarele noastre se vor adinei in continuare, în spiritul marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Urăm poporului Republicii Socialiste România succese In activitatea de construcție socialistă.

JÂNOS KÂDAR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZĂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele meu, precum și al poporului șî Guvernului Republicii Democratice Sudan, adresăm Excelenței Voastre recunoștința noastră pentru mesajul de felicitare adresat cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Revoluției din Mai.Asigurăm pe Excelența Voastră că relațiile șl legăturile puternice de prietenie și cooperare existente intre țările noastre se vor dezvolta și întări în continuare, spre binele și bunăstarea popoarelor noastre, precum șl în folosul cauzei păcii și securității internaționale.Primiți, vă rog, Excelență, asigurarea considerației noastre celei mai înalte.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului, poporului argentinian, precum și al meu personal, vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit să-l trimiteți cu ocazia sărbătorii naționale.Adresez, la rîndul meu, cele mal bune urări de prietenie șl colaborare pentru strîngerea legăturilor care unesc cele două țări ale noastre.

General locotenent
JORGE RAFAEL VIDELA

Președintele Națiunii Argentiniene

Plecarea viceprim-ministrului 
șî ministrul apărării al IndieiMiercuri dimineață a părăsit Capitala Jagjivan Ram, viceprim-mi- nistru și ministrul apărării al Indiei, care, în fruntea unei delegații militare, a făcut o vizită oficială in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de genera- lul-colonel Ion Coman, ministrul a- părării naționale, de adjuncti ai mi

nistrului apărării naționale, de generali și ofițeri superiori.Au fost de față Asok Kumar Ray, ambasadorul Indiei in țara noastră, colonel Hira B. Kala, atașat militar, și membri ai ambasadei.Erau, de asemenea, prezenti atașați militari al unor misiuni diplomatice acreditați la București.
Sosirea In Capitală a unui membru al guvernului danezLa Invitația ministrului afacerilor externe, Ștefan Andrei, miercuri după-amiază a sosit în Capitală doamna Lise Oestergaard, membru al guvernului danez, ministru fără portofoliu în Ministerul Afacerilor Externe, care face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, ministrul

danez a fost salutat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Stana Drăgoi, ambasadorul României la Copenhaga, Axei Serup, ambasadorul Danemarcei Ia București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Cronica zilei
CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE 

A SUEDIEI, ambasadorul acestei țări la București, Lars Erik Hedstrdm, a oferit miercuri o recepție.Au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stan- clu, adjunct al ministrului comerțului exterior șl cooperării economice Internationale, reprezentanți aî unor instituții centrale, oameni de știință, cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
vremea

R.P.CHINEZĂ

SE EXTINDE CONTINUU REȚEAUA 
CENTRALELOR ELECTRICE

Consfătuire consacrată perfecționării profesionale 
a personalului muncitorSub egida Ministerului Educației șl Învățămîntului, Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Ministerului Muncii și Comitetului de Stat al Planificării, miercuri a avut loc la București o consfătuire consacrată perfecționării profesionale a personalului muncitor din toate ramurile economiei naționale.Au participat reprezentanți ai ministerelor economice și ai centralelor industriale, ai unor organe centrale ale administrației de stat, directori ai centrelor de perfecționare din București și alte orașe.Lucrările consfătuirii au analizat, tn spiritul documentelor de partid și al sarcinilor rezultate din recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., obiectivele ce urmează a fi îndeplinite pînă la sfîrși-

tul cincinalului pe linia ridicării nivelului de pregătire tehnico-profesio- nală, a reciclării și perfecționării profesionale a personalului muncitor din toate unitățile economice și sociale.Programul de măsuri adoptat in cadrul lucrărilor consfătuirii vizează, în principal, perfecționarea muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor prin cursuri organizate la locul de muncă, prin programe de policalificare sau recalificare, inițiate în vederea creșterii calității produselor și operațiilor tehnologice, întreținerii corespunzătoare a mașinilor și utilajelor, folosirii raționale a forței de muncă, încărcării judicioase a mașinilor și utilajelor în toate schimburile, extinderii pe scară mai largă a lucrului la mai multe mașini. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 Iunie. In tară : Vreme In curs de 
încălzire ușoară. Cerul va ti variabil. 
Vor cădea averse Izolate de ploaie, în
deosebi în zonele de deal și de munte. 
Vint potrivit. Temperaturile minime 
vor tl cuprinse Intre 7 și 17 grade, iar 
valorile maxime Intre 18 și 28 de gra
de, local mal ridicate. Izolat condiții de 
grindină. In București : Vreme tn curs 
de Încălzire. Cerul va ti variabil. Vtnt 
slab. Temperatura tn creștere.

în cursul anului trecut, In R.P. Chineză s-au construit peste 6 000 de centrale electrice de capacitate mică, ale căror generatoare au, In total, o putere de 950 000 kW. Paralel cu construcția acestor centrale se Înalță o serie de mari hidrocentrale si termocentrale. La complexul hidroenergetic Baishan (Paișan) de pe fluviul Songhua, din nord-estul tării, lucrările avansează intr-un ritm rapid. Acest complex. care va cuprinde o hidrocentrală cu o putere instalată de 900 000

kilowați, va avea un baraj lung de 670 metri și Înalt de 149 metri, fiind unul din cele mal importante obiective preconizate a se realiza în cadrul programului de 10 ani de dezvoltare e- conomică (1976—1985).în provincia Hebei a intrat în funcțiune o nouă termocentrală, cu o putere de 200 000 de kilowați, iar la termocentrala Heshan din provincia Guangxi a fost terminată instalarea celui de-al șaselea agregat, care va spori puterea ei la 325 000 kilowați.

O intensă domnește pe hidrocentralei pe Fluviul Galben. Proiectul prevede realizarea unui baraj înalt de 172 metri, care va reține 24 700 milioane metri cubl de apa, permițînd regularizarea apelor fluviului și irigarea unor mari suprafețe agricole. Cînd va intra în funcțiune, noua hidrocentrală de pe Fluviul Galben va ti
vea o putere instalată de 1,6 milioane kilowați.

activitate șantierul Qinghai,

A. MUNTEAN!)

Seminar internațional de turismîn sala de conferințe a hotelului „International" din Mamaia s-au deschis miercuri lucrările seminarului international cu tema „Planificarea și dezvoltarea turismului pe litoral",
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Un spectacol frumos oferit de juniori
• S. C. Bacău — campioană națională

Biletele pentru cuplajul fotbalistic 
găzduit ieri după-amiază de stadio
nul bucureștean Steaua s-au epuizat 
la citeva ore după punerea lor in 
vinzare. A fost un semn că publicul 
amator de fotbal se aștepta la un 
bun și atractiv spectacol din partea 
celor două echipe fruntașe, Steaua și 
Dinamo, ambele concurente cu pre
tenții la titlul de campioană, dar și 
din partea tinerilor de la S.C. Bacău 
și „U“ Cluj-Napoca, flnaliști ai cam
pionatului național de juniori. Pini 
la urmă, derbiul divizionarelor ,',A“ 
n-a fost chiar pe cit se aștepta, deși 
a avut citeva momente de real spec
tacol fotbalistic. Dar cuplajul a fost 
pus in valoare mai ales de admirabi
la și îndelung aplaudata „uvertură" 
interpretată de juniori.

Cele două formații cadete au jucat 
un fotbal curat, gindit și așezat, cu 
evidente valențe tehnice. Mai cu 
seamă băcăuanii desenau cu mingea 
pe dreptunghiul verde tot felul de 
figuri geometrice cu virfurile ascuți
te îndreptate spre poarta alb-negri- 
lor. Dar, cum se intimplă de obicei 
in acest fotbal năbădăios, buclucașa 
minge — deși bine ghidată de exce

lentul mijlocaș blond Iosif Pant, de 
celălalt mijlocaș Gheorghe Viscrea- 
nu, de virful de atac Cornel Fișic 
sau de ceilalți băcăuani — n-a vrut 
și n-a vrut să intre in poartă. Nici 
măcar din penalti ! De unde se vede 
că antrenorii acestor băieți talentați 
mai au, totuși, de lucru pentru a-i 
invăța mai bine procedeele trasului 
la poartă. In această situație, clujenii
— bine Conduși de atacantul Dănilă 
Turcu și de libero-ul Alexandru Toth
— au înscris pe contraatac și ou con
dus pînă aproape de final, cind inevi
tabilul s-a produs și s-au văzut ega
lați. Au urmat loviturile de la 11 
metri: după seria de cite 5, scorul 
era tot egal : 5—5 ; abia la 7—6 s-au 
detașat in învingători juniorii din 
Bacău — care ciștigă astfel, meritat, 
titlul de campioni.

Pentru excelenta lor prestație, pen
tru spectaculoasa lor partidă au fost 
aplaudați deopotrivă și elevii antre
norilor Radu Nicolae și C. Chiriță 
(de la S.C. Bacău) și elevii Iul Petru 
Emil (de la „U“ Cluj-Napoca). Me
ritau !

Gheorghe MITROI

Ieri, in divizia „A"Campionatul diviziei A la fotbal a continuat ieri cu desfășurarea e- tapei a 31-a, care a programat derbiul bucureștean : Steaua — Dinamo. Disputat pe stadionul „Steaua" în prezenta a peste 25 000 de spectatori, meciul s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) in favoarea fotbaliștilor ste- liști. Au marcat Marcel Răducanu. Iordănescu și, respectiv, Dudu Georgescu. Celelalte rezultate ale etapei : Politehnica Timișoara — F.C. Baia Mare 1—1 (0—0) ; Gloria Buzău — F.C. Argeș Pitești 0—0 ; Universitatea Craiova — Corvinul Hunedoara 1—0 (0—0) ; S.C. Bacău — U.T. Arad 1—0 (0—0) ; Jiul Petroșani — Politehnica Iași 1—1 (0—1) ; F.C. Bihor Oradea — Chimia Rm. Vîlcea 3—1 (1—1) ; Sportul studențesc — C.S. Tirgoviște 2—1 (1—1) ; A.S.A. Tg.Mureș — Olimpia Satu Mare 1—1 (0-0).în clasament conduce F.C. Argeș Pitești cu 39 puncte, urmată de Steaua — 38 puncte (golaveraj plus 24), Dinamo — 38 puncte, Universitatea Craiova — 34 puncte, F.C. Baia Mare — 34 puncte etc. Ultimele trei locuri în clasament sînt ocupate în ordine de Chimia Rm. Vîlcea — 27 puncte, Corvinul Hunedoara — 26 puncte, și F.C. Bihor Oradea — 26 puncte.Viitoarea etapă are loc duminică, 10 iunie, în care lidera clasamentului, F.C. Argeș, joacă pe teren propriu cu Steaua.

organizat de Ministerul Turismului în colaborare cu Centrala O.N.T. „Litoral" și Institutul pentru economia comerțului interior și turismului.Inclus în manifestările organizate tn cadrul Anului turistic balcanic, seminarul, la care participă specialiști în problemele turismului din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România, precum și din Anglia, Cehoslovacia, Finlanda, Polonia, Ungaria și U.R.S.S., este menit să contribuie la mai buna cunoaștere a realizărilor și preocupărilor fiecărei țări în domeniul care face obiectul dezbaterilor și, prin aceasta, la extinderea colaborării reciproce.Participantei la seminar, ale cărui lucrări se desfășoară între 6—9 iunie a.c., au fost salutați, în numele organizatorilor, de tovarășul Ion Tudor, prim-adjunct al ministrului turismului.

De la Centrul de fizică a 
pămîntului și seismologieCentrul de fizică a pămîntului șl seismologie comunică :în ziua de 6 iunie 1979, la ora 14,59 minute, 26 secunde, s-a produs în regiunea Vrancea, la adîncimea de 40 km, un cutremur cu magnitudinea de 4,4 (scara Richter).Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 4 grade (scara Mercalli).Cutremurul a fost simțit la Vidra, Focșani, Tecuci, precum și în alte localități din zona epicentrală.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale. Hidrocentrala de la Kungtsui. din provincia Sichuan, una din cele mai mari din sud-vestul Chinei

Autoperfectionarea
(Urmare din pag. I)

----- > -
TRAGERE 

EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRESAgențiile Loto-Pronosport continuă vînzarea biletelor pentru apropiata tragere excepțională Pronoexpres din 10 iunie a.c., la care se pot obține autoturisme „Dacia 1300“ sau „Skoda 120 L“, câștiguri în numerar de 50 000, 15 000 lei etc., excursii a- tractive în R. D. Germană sau R. P. Polonă. Tragerea constă din opt extrageri în două faze, cu un total de 44 numere. Participarea se face pe bilete de 6 sau 15 lei varianta, cele de 15 lei avînd drept de cîștig la toate extragerile. Se poate cîștiga și cu trei numere din cinci sau șase extrase. Biletele pot fi procurate pînă simbătă 9 iunie.

--------------------- ---------------------------------------------------------------------------

ÎN CÎTEVA• » Campionatele balcanice de box rer vate juniorilor s-au încheiat nii .j, uri seara în orașul Gabrovo. La actuala ediție, pugiliștii români au obținut două medalii de aur prin Marian Tuță (semigrea) și Florian Tîrcomnicu (pană).• Competiția ciclistă internațională „Cursa Victoriei", organizată de clubul sportiv „Stdaua", a Început miercuri cu desfășurarea etapei București — Tirgoviște — Lerești (147 km). Victoria a revenit ciclistului cehoslovac Ludovic Olejar (Dukla), cronometrat cu timpul de 3 h 51’40”. La competiție participă rutieri din 4 țări : Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. și România.Astăzi are loc etapa a Il-a pe distanța : Cîmpulung — Rîșnov — Pirîul Rece — Predeal (Cioplea) — 93 km.• Miercuri, la Paris, în sferturile de finală ale probei de dublu mixt din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Franței, perechea Virginia Ruzici, Ion Tiriac (România) a invins cti 6—4, 1—6, 6—3 pe Francoise Durr (Franța) și Ilie Năstase (România). în alt meci, Marsikova, Lendl (Cehoslovacia) au întrecut cu 6—1, 6—3 pe Redondo (S.U.A.), Chanfreau (Franța).în sferturile de finală ale probei de simplu masculin, americanul Jimmy Connors a cîștigat cu 6—2, 2—6, 6—4, 6—2 jocul cu Eddie Dibbs (S.U.A). In .semifinale, Connors il va intilni pe Pecci (Paraguay), care l-a eliminat cu 6—0, 6—2, 7—5 pe argentinianul Vilas.• După trei runde, în turneul internațional masculin de șah de la

RÎND U RlKecskemet (Ungaria) pe primul loc se află maestrul maghiar Rigo cu 2,5 puncte. Marele maestru român Mihai Șubă, care în runda a treia a remizat cu bulgarul Popov, se află pe locul 2. cu 2 puncte. ,• Rezultate din turneul internațional masculin de volei pentru Cupa orașului Sofia : R. D. Germană — România (tineret) 3—2 (15—13, 12—15, 15—12, 11—15, 15—5); Bulgaria — Iugoslavia 3—2 ; R.S.F.S. Rusă — Cuba 3—0. •• Participînd la concursul internațional de la Maribor, atletul român Carol Raduli a cîștigat proba de a- runcarea suliței cu rezultatul de 80,72 m.• Proba feminină de suliță din cadrul concursului atletic de la Ostrava a revenit atletei românce Eva Zorgo cu rezultatul de 62,16 m.• în turul doi al probei feminine din cadrul turneului de tenis de la Beckenham (Anglia), jucătoarea româncă Florența Mihai a întrecut-o cu 6—2, 2—6, 6—4 pe Claudia Casablanca (Argentina).
PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 6 IUNIE 1979
Extragerea I : 18 12 40 6 13 7.
Extragerea a Il-a : 43 14 37 38 1 27.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

1178115 lei, din care 411 079 lei, RE
PORT LA CATEGORIA 1.

Invitație la popasurile turistice 
ale cooperației de consum

Amplasate în locuri pitorești, în vecinătatea unor importante monumente naturale, hanurile, cabanele, popasurile turistice ale cooperației de consum— peste 200 la număr— oferă, în fiecare județ al țării, găzduire în orice anotimp. Ele

dispun de camere confortabile și de restaurante care servesc preparate culinare cu specific tradițional și local.Informații suplimentare și rețineri de locuri la Agenția de turism a cooperației de consum din holul

casei de bilete a Sălii Palatului, telefon 14 52 09.în fotografie : „Hanul Pintea Viteazul" din județul Maramureș, situat pe muntele Gutii, șoseaua națională Baia Mare — Si- ghetu Marmației, km 25.

petenței obținute prin muncă neobosită, pentru Îmbogățirea continuă, multilaterală a pregătirii lor.
Plafonarea Tnseamnâ me

diocritate, iar mediocrita
tea — stagnare. La polul opus mal găsim încă, din păcate, exemple flagrante de comoditate și lipsă de Inheres fată de nou. — expresie certă a unei atitudini de superficialitate în pregătire, de neglijare a autoperfecționării.Firește, n-ai să întîlnești niciodată vreun om certat cu exigentele autoperfecționării care-și va recunoaște deschis carențele pe acest tărîm. Mai întotdeauna respectivii își vor înveș- minta comoditatea sau, pur și simplu, Incapacitatea de a-și îmbogăți zestrea cunoștințelor în faldurile unor „motivații" cu lz „principial".Iată, mai întîlnim, din păcate, tovarăși care apreciază unilateral doar experiența lor empirică ; pe baza unei experiențe practice mai mult sau mai puțin bogate, mai mult sau mai puțin temeinice, ei devin — cu voie sau fără voie — purtătorii unui mod perimat de a gîndi : „ne descurcăm noi și așa I". „Argumentele" pe care le invocă sună cam în felul următor : „Eu, care de 20—30 de ani am rezolvat atîtea sarcini să mă mai apuc acum să învăț ?“. Purtătorii unui asemenea mod nociv de gîndire uită — sau se fac că uită, deoarece e mai comod așa — că, in răstimpul acestor 20—30 de ani, societatea noastră s-a dezvoltat în mod vertiginos, economia a făcut progrese remarcabile, tehnica s-a înnoit pe alocuri radical și că toate acestea nu se mai împacă cu îngustimea unei experiențe practice mai mult decit limitate în timp și în spațiu.Suferă, oare, vreo comparație pregătirea ce se cerea comunistului acum vreo 30 de ani, spre a fi fruntaș în întrecere, realizind un număr cit mai mare de nituri bătute In orele de muncă — și pregătirea ce 1 se cere astăzi pentru a-și aduce o contribuție cît mai importantă la auto- gestiunea Întreprinderii, la realizarea autoconduceril muncitorești, la buna funcționare a noului mecanism economico-financiar ?! Sau, in lumea satelor, cînd acum cîteva decenii comunistului i se cerea să lămurească inutilitatea haturilor dintre peticele de pămînt individuale — în timp ce astăzi este confruntat cu multiplele probleme ale activității consiliilor u- nice agroindustriale ?!Dar poate cea mai dăunătoare consecință a acestei mentalități este tocmai „antimodelul" pe care atitudinea amintită îl oferă celor din jur, îndeosebi tinerilor : iar acest „anti- model" e cu atit mai vătămător pentru sănătatea morală a mediului in care se produce cu cît îmbracă în mai mare măsură veșmîntul unei „filozofii" pasive, filozofie exprimată prin amintita formulă „lasă că ne descurcăm noi și așa". Trebuie spus cu hotărîre că nu, nu ne descurcăm „și așa" ! în epoca noastră, răscolită din adincuri de impetuosul avînt al cunoașterii pe toate tărimurile, in societatea noastră so

cialistă, aflată în plin cincinal al revoluției tehnico-științifice, a nu cunoaște și a nu aplica noul înseamnă a te condamna, vrînd-nevrind, la păstrarea și promovarea vechiului, deci a bate pasul pe loc și, în fond, a rămîne in urmă. Or, un asemenea „lux" — scump plătit după aceea de întregi colectivități — orînduirea noastră nu-și poate permite. De aici și poziția răspicată a partidului — principalul purtător al progresului social, forța sa propulsoare, dinamizatoare — față -de orice manifestări- ale comodității, lipsei de interes, ale stagnării în efortul de autoperfec- ționare.Viața ne oferă șl alte exemple regretabile. Sînt, de pildă, tovarăși care, dintr-un sentiment de auto- mulțumire, după ce au absolvit o facultate socotesc că diploma acesteia înseamnă culminația, punctul final, încheierea o dată pentru totdeauna a oricărui efort de învățare, de perfecționare și nu — cum ar trebui să fie considerat în mod normal — ca un proces continuu, fără oprire.Mai sînt, de asemenea, cazuri In care cel care, cu vagi și superficiala cunoștințe, dintr-un domeniu sau altul, prinse adesea „după ureche", se consideră un fel de „specialist enciclopedic", un atotștiutor, capabil să rezolve dintr-o trăsătură de condei orice problemă. Asemănător acestuia procedează și cel care, pe o anumită treaptă ierarhică, se consideră un depozitar al înțelepciunii universale și nu se mai consultă cu specialiștii și cu practicienii cu experiență.Nu puține daune aduce locului de muncă și acela care, invocînd motivul că este ultraocupat, că muncește conștiincios în tot timpul programului, uită să mai pună mîna cu anii pe o carte, o revistă, o publicație de specialitate ; poate, fără să-și dea seama, tocmai din această cauză, muncește tot mai greu, tot mal prost, cu rezultate tot mai slabe. Sub orice forme s-ar Înfățișa această — să-i spunem pe nume — dezertare de la imperativul autoperfecționării, o concluzie se impune : plafonarea înseamnă mediocritate, iar mediocritatea duce inevitabil la stagnare.
Societatea nu-și poate 

permite să plătească „lu
xul" incompetenței. Lacunele în pregătire se răsfring direct în producție ! Oriunde se cuibărește, incompetența are urmări păgubitoare, dacă nu chiar grave. Ni s-a relatat, de pildă, despre fostul director al întreprinderii de încălțăminte Jimbolia, inginerul Ilie Caslan, care, „ocolind" sistematic diferitele cursuri și forme de autoperfecționare pe care avea îndatorirea să le frecventeze, neținîn- du-se la curent cu ce a apărut nou în specialitatea sa, începuse să dea tot mai multe și mai alarmante semne de incompetență, ce s-au răsfrint în neindeplinirea de către întreprindere a sarcinilor de plan, în slaba calitate a unor produse, in refuzuri la export. Concluzia firească a fost înlocuirea din post. După cum la fel de firească a fost și înlocuirea agronomului Andrei Marsco din funcția de inginer șef Ia C.A.P. Ionel, unde activitatea sa — minată de o viziune

infatuată asupra diplomei universitare, considerată nu ca o cheie spre porțile cunoașterii, ci ca un lacăt menit să le închidă o dată pentru totdeauna — dăduse rezultate vădit necorespunzătoare.Un adevăr pe care ni-1 ilustrează viața la fiecare pas este că răul principal pe care îl produc nepriceperea, incompetența, născute din „mo- leșeală" față de cerințele imuabile ale autoperfecționării, constă în stagnare, anchiloză, rutină, într-un cu- ■' vfrft'' în 'lipsă'’cW" 4>t>Uune creatoare, cu repercusiuni dăunătoare pentru economia națională. Iar consecințele acestei mentalități nocive se văd • in special acolo unde — datorită funcției ocupate de purtătorii sau promotorii ei — se creează un climat „călduț" de „lasă-mă să te las", o atmosferă dulceagă de menajări reciproce, de mutuală lipsă de exigență.în acest context, se cuvine, de a- semenea, combătut cu fermitate obiceiul unor organe și organizații de partid de a trimite la școli și cursuri de specializare și reciclare tocmai pe acei oameni de care se pot dispensa cu mai multă ușurință, adică, în fond, fără perspective de creștere pe tărîm profesional. Neîndoielnic, trimiterea la studii a unui om de nădejde, a unui factor de bază al colectivului presupune unele sacrificii de moment, dar aceste „investiții umane", de eforturi și timp al celorlalți, vor fi, în fapt, compensate, fructificate prin cîștigurile ulterioare pe care le vor aduce colectivului noul orizont de cunoaștere și competența sporita a celui revenit cu un nivel superior de cunoștințe.Revine fiecărui comunist, fiecărui cadru de conducere, fiecărui specialist, fiecărui om al muncii din orice domeniu de activitate — și îndeosebi din economie, unde înnoirile se petrec, în epoca noastră, atît de vertiginos — răspunderea de a-și însuși tot ce e nou și înaintat în (ară și pe plan mondial în profesia sau meseria respectivă, de a-și spori necontenit calificarea și de a se polica- lifica, de a-și îmbogăți și lărgi neîntrerupt orizontul cunoașterii politice și tehnico-științifice, văzînd în aceasta o modalitate specific comunistă, revoluționară, de afirmare a personalității umane.Trăim un timp în, care înseși cerințele rapidei dezvoltări economico- sociale a patriei — în deplină concordanță cu ritmurile progresului mondial — impun, așa cum cu atita pregnanță sublinia secretarul general al partidului, „să avem în vedere că omul muncii de miine, constructorul societății comuniste, trebuie să fie un bun specialist, un bun tehnician, un bun inginer, un bun cercetător și om de știință ; dar, totodată, el trebuie să aibă cunoștințe multilaterale pentru a putea să se adapteze ușor cerințelor dezvoltării forțelor de producție, progresului economiei naționale". De aici și importanta efortului neîntrerupt pentru autoperfecționare ca imperativ moral specific unei societăți în plin avînt creator, ca modalitate esențială de participare a fiecărui cetă(ean, a fiecărui constructor conștient al socialismului, cu gin- dul și fapta sa cotidiană, la uriașa operă de creație înfăptuită de întregul popor.
• CONSTRUIȚI-VĂ 

SINGURI O INSTALAȚIE 
DE CAPTARE A ENER
GIEI SOLARE. In vederea popularizării largilor posibilități pe care le oferă energia solară ca înlocuitor al energiei clasice, în Franța a fost realizat un așa- numit „set solar", care cuprinde două celule cu siliciu șl un număr de 22 de component! electronici. Cu ajutorul acestor component se pot realiza circa 20 de diferite montaje (radioreceptoare tranzistorizate, oscilatori, circuite de calcul ș.a.) care funcționează grație energiei electrice furnizate de celulele solare. De asemenea, celulele solare, asociate unui convertlzor, pot furniza o tensiune de 9 volți, sufi

cientă pentru a alimenta un tranzistor sau orice alt aparat care necesită această tensiune pentru a funcționa. Se speră că, prin folosirea acestor mici dispozitive ingenioase, opinia publică se va convinge nemijlocit de avantajele utilizării pe scară largă a energiei solare, sursă practic inepuizabilă.
• ELECTRICITATEA Șl 

SUCUL DE FRUCTE. Pr°- blema creșterii producției de sucuri obținute din fructe îi preocupă pe oamenii de știință sovietici. Ce legătură au fizicienii cu producția de sucuri, cînd aparent e vorba de o problemă de mecanică ? Cantitatea de suc obținută ar trebui să fie cu atît mai mare cu cît presiunea exercitată asupra „materiei 

prime" este și ea mai mare. Pe calea presiunii nu se poate însă obține un randament care să depășească circa 60—65 la sută, datorită faptului că protoplasma vie nu „cedează" cu ușurință sucul. O acțiune eficientă asupra protoplasmei s-a dovedit a o avea electricitatea. Aparatul creat pentru prelucrarea suplimentară a roșiilor cu ajutorul curentului electric a permis sporirea producției de suc cu aproximativ 10 la sută. In prezent continuă cercetările în vederea extinderii metodei nu numai în sectorul producției de sucuri, ci și în tehnologia prelucrării strugurilor, sfeclei de zahăr etc.
• SUPERECRAN DE 

TELEVIZIUNE. Pentru cei

care doresc să aibă la domiciliu un minicinematograf, N.A.S.A. (Asociația națională pentru cercetarea spațiului cosmic din S.U.A.) a realizat un procedeu destul de simplu. în principiu, este vorba de o lentilă de sticlă sau de masă plastică acrilică, care se montează pe ecranul televizorului. Cu ajutorul acestei lentile, imaginile se proiectează pe un ecran dreptunghiular mobil, cu dimensiunile de 1,30/1,04 metri, aflat la o distanță de pînă la 1,60 m de televizor. Datorită calității lentilei, imaginea își păstrează în întregime calitatea, fără nici un fel de distorsiuni.

• PENTRU „POTO
LIREA" SPECTATORILOR 
RECALCITRANȚI. vede" rea desfășurării în condiții normale a întilnirilor sportive, autoritățile polițienești din R.F.G. au pus la punct un sistem eficace de supraveghere. De pe a- coperișul tribunei, membri ai forțelor de ordine urmăresc, cu ajutorul teleobiectivelor, ce se petrece în rîndurile publicului. Cînd în obiectiv este prins un spectator mai recalcitrant, se dau dispoziții patrulelor de intervenție să acționeze pe loc. Spectatorii mai „încălziți" sînt 

fotografiațl, iar documentul respectiv este înaintat apoi tribunalelor ca probă de netăgăduit a vinovăției celui în cauză. Datorită acestor mijloace noi, moderne, numărul spectatorilor recalcitranți la întîlnirile sportive, inclusiv la meciurile de fotbal, a scăzut substanțial.
• COMORI UITATE 

IN DEPOZITELE MUZEE
LOR. Vestigiile de arheologie ale Egiptului antic sînt răspln- dite în întreaga lume ; din păcate însă, sute de mii de diferite obiecte vechi egiptene mai zac în depozitele și subsolurile muzeelor necatalogate, fiind astfel inaccesibile chiar și specialiștilor. Muzeul Luvru din 

Paris, de pildă, dispune de 60 000 astfel de obiecte neexpu- se. în scopul inventarierii tuturor acestor comori arheologice a fost inițiată o acțiune internațională : egiptologi din 18 tărî vor purcede la depistarea, cercetarea și catalogarea acestor vestigii ignorate.
• „ARHITECTUL 

ZBURĂTOR". ”Ideea“ “Puține unei codobaturi care și-a confecționat locuința din material local specific: deșeuri de piese de ceasuri descoperite lingă clădirea unei fabrici elvețiene profilate pe producția de ceasuri. Inventivitatea „arhitectului zburător" a fost apreciată așa cum se cuvine de localnici, care au expus originalul cuib 

In muzeul orașului Saleure, pentru a ilustra că orice material poate fi folosit tn construcții, dacă, desigur, există ingeniozitate și pricepere...
© VERTEBRE DE Dl- j 

NOZAUR. Un țăran din cen- | trul Portugaliei, făcînd o arătură mai adîncă, a crezut că a găsit niște pietroaie ciudate sau poate bulgări de pămînt, pe ogorul său. La o cercetare mai atentă și competentă, „pietroaiele" s-au dovedit a fi... vertebre codale ale unul dinozaur. Cea mai mică dintre cele șapte vertebre fosilizate ce intrau în componența cozii uriașului animal triasic cîntărește 7 kilograme ! Puse cap la cap, ele măsoară 4 metri.
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COLOMBO

Deschiderea reuniunii ministeriale 

a Biroului de coordonare 

al țărilor nealiniate
COLOMBO 6. — Trimisul special al Agerpres, Paul Diaconii, trans

mite : Miercuri, în capitala Republicii Sri Lanka, s-au deschis lucrările 
la nivel ministerial ale reuniunii Biroului de coordonare al țărilor 
nealiniate. Participă 430 de delegați — intre care 35 de miniștri — repre- 
zentind 81 de țări, mișcări de eliberare națională și organizații interna
ționale. Din România participă o delegație condusă de Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor externe.Luînd cuvîntul, președintele târil- gazdă, Junius Jayawardene, președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere, a subliniat că „istoria mișcării de nealiniere este istoria evoluției unui important domeniu al relațiilor internaționale în cursul ultimilor 25 de ani“. Vorbitorul a arătat că de la 25 de țări participante la prima Conferință la nivel înalt de la Belgrad, din 1961, mișcarea de nealiniere s-a dezvoltat, numărînd în prezent 86 de state și două organizații, respectiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest.Arătînd că pe agenda reuniunii ministeriale de la Colombo se află documente care vor trasa direcțiile principale ale activității țărilor nealiniate în următorii 5 ani, președintele Jayawardene a apreciat că participanții la reuniune trebuie să manifeste hotărîre și unitate în eforturile lor de a realiza țelurile și obiectivele mișcării. El a avertizat că deși în țările cel mai puțin dezvoltate s-au făcut progrese în direcția ridicării nivelului de trai al populației, milioane de oameni din această categorie de state continuă să fie încă subnutriți. De aceea, a spus el, mișcarea de nealiniere trebuie să aibă ca una din sarcinile principale realizarea în toate țările în curs de dezvoltare a unor condiții mai bune de viață. Subliniind faptul că omenirea are nevoie de pace, vorbitorul a arătat că se impune ca țările nealiniate să acționeze cu mai multă vigoare pentru înfăptuirea dezarmării și reglementarea disputelor pe cale pașnică. Va trebui, de asemenea, să se acționeze pentru justiție eco

„Pretinsele alegeri n-au schimbat 
esența regimului rasist din Rhodesia66 
— declară Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic 

ZimbabweMAPUTO 8 (Agerpres). — Lupta armată pentru eliberarea și obținerea independenței depline a , poporului Zimbabwe va fi continuată pînă la victoria finală — a declarat, la Maputo, Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe. El a reafirmat că pretinsele alegeri și crearea unui așa-zis nou guvern ..african" la Salisbury nu au schimbat cu nimic esența regimului rasist din Rhodesia, minoritatea albă condusă de Ian Smith continuînd să controleze puterea , politică,, iar forțele militare ale fegimului hu și-au Încetat acțiunile de destabilizare a situației din țările africane din „prima linie". " - ■-
NICARAGUA

Extinderea mișcării greviste6 (Agerpres). — Gre- declanșată lunh chemarea Eliberare la Frontului Naționalăteri-con- Gar- vest,

MANAGUA va generală Managua, la Sandinist de (F.S.L.N;) — anunță agenția Prensa Latina — s-a extins pe întreg toriul Nicaraguei.în diverse regiuni ale țării tinuă luptele dintre F.S.L.N. și da Națională somozistă. în orașele Leon, al doilea ca importanță din Nicaragua, Chichigalpa și San Antonio se află sub controlul insurgenților sandiniști, care au ocupat punctele strategice și au obligat trupele guvernamentale să se retragă în cazărmi. Confruntări violente au 

nomică. atît în fiecare țară în parte, cit și în relațiile internaționale.Dezbaterile reuniunii ministeriale, care sînt prezidate de A. C. S. Ha- meed, ministrul afacerilor externe al țării-gazdă, se vor încheia simbătă. In cursul acestor dezbateri — consacrate definitivării pregătirilor în vederea conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, programată să aibă loc la Havana, în septembrie — se va proceda la o amplă analiză a situației internaționale, politică și economică; la examinarea unor probleme privind activitatea țărilor nealiniate, întărirea solidarității și dezvoltarea cooperării dintre ele. dintre aceste state și celelalte țări în curs de dezvoltare. Dezarmarea și securitatea internațională, în special înfăptuirea hotărîrilor sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării, se vor situa în centrul preocupărilor. De asemenea, o atenție deosebită se va acorda negocierilor și acțiunilor ce vor fi întreprinse de țările în curs de dezvoltare în cadrul O.N.U. și al altor foruri internaționale în vederea elaborării strategiei celui de-al treilea deceniu al dezvoltării, a înfăptuirii unei noi ordini economice și politice internaționale.Pe ordinea de zi mai figurează probleme ca situația din Orientul Mijlociu, din Africa australă, sprijinirea luptei popoarelor din Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud împotriva rasismului și colonialismului, examinarea situației din Cipru, transformarea Mării Mediterane și a Oceanului Indian în zone ale păcii, consolidarea procesului de destindere în toate regiunile lumii.

Referindu-se la recentul acord semnat la Addis Abeba între Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), Robert Mugabe a precizat că prin crearea Consiliului coordonator al Frontului patriotic s-a realizat un instrument important în vederea elaborării unei politici și strategii comune a pa- trioților.Pe de altă parte, Robert Mugabe a declarat că liderii Frontului Patriotic Zimbabwe au fost invitați să participe la reuniunea la nivel înalt â țărilor nealiniate, care se va desfășura anul acesta la țlavana.

avut loc la Chinandega, Diriamba, Jinotepe și Carazo, unde populația a ridicat baricade pentru a împiedica trecerea patrulelor militare.în capitală, lupte puternice au fost semnalate în aproape toate cartierele, ca și în departamentele Ji- notega, Madriz și Nueva Segovia, din nordul țării. Pe de altă parte, in. departamentul Rivas, din sud, efective ale F.S.L.N. își mențin pozițiile la Naranjo și Ostional. Garda Națională a lansat o nouă contraofensivă pentru a încerca să-i scoată pe insurgenții sandiniști din „zona liberă" a istmului Rivas.

Manifestări 
dedicate 
României

HANOI — La Institutul de 
limbi străine din cadrul Univer
sității din Hanoi a fost organi
zată o manifestare culturală 
consacrată celei de-a XXXV-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă. Pro
rectorul institutului și lectorii 
români de la Universitatea din 
Hanoi au prezentat expuneri 
privind semnificația evenimen
telor de la 23 August 1944, rea
lizările obținute de România in 
edificarea societății socialiste și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre poporul ro
mân și poporul vietnamez.

ISLAMABAD. — Asociația de 
prietenie Pakistan-Romania a 
organizat la Rawalpindi, în 
întimpinarea zilei de 23 August, 
o adunare festivă. Au participat 
membrii asociației, oameni de 
știință și de afaceri, ziariști. In 
cuvintările rostite cu acest pri
lej, președintele asociației, Mu- 

. hammad Aslam Jan, și vicepre
ședintele asociației, Mohammad 
Ashraf, au subliniat evoluția po
zitivă a relațiilor româno-pakis- 
taneze și au adus elogii politicii 
interne și externe a țării noas
tre.

VIENA — In cadrul săptămâ
nilor festive vieneze, ansamblul 
Teatrului evreiesc de stat din 
București a prezentat in sala 
prestigiosului „Theater an der 
Wien“ trei spectacole cu legenda 
dramatică „Dibbuk", de S. Ans- 
ki, și comedia muzicală „Lozul 
cel- mare" de Salam Alehem. 
Spectatorii au dat o înaltă apre
ciere calității artistice a specta
colelor.

Azi, scrutin 
parlamentar în Egipt CAIRO 6 (Agerpres). — La 7 iunie, în Republica Arabă Egipt au loc alegeri legislative care urmează să reînnoiască componența Adunării Poporului (parlamentul), dizolvată la 22 aprilie 1979 de președintele Anwar El Sadat.La 19 aprilie, în cadrul referendumului organizat la cererea președintelui Sadat, alegătorii au votat în proporție de 99,5 la sută în favoarea dizolvării vechiului parlament. La cele 36 750 birouri de vot se vor prezenta circa 10 milioane alegători. Rezultatele definitive ale alegerilor vor, fi cunoscute la 8 iunie.în baza unui decret al președintelui Egiptului, numărul deputaților ce vor fi aleși la aceste alegeri s-a mărit de la 360 la 382, 50 la sută dintre aceștia urmînd să fie țărani sau muncitori.

ghana: Schimbări 
în conducerea armateiACCRA 6 (Agerpres). — Consiliul revoluționar al Forțelor Armate, care a preluat puterea în Ghana, în urma unei lovituri de stat militare' — informează agențiile internaționale de presă — este compuș din zece militari. Președintele consiliului este căpitanul de aviație John Jerry Rawlings.Reluînd un comunicat difuzat de postul de radio Accra, agenția France Presse relatează că J. J. Rawlings a declarat că fostul șef al Statului Major și comandanții armatelor terestră și a aerului, precum și comandantul marinei au fost schimbați. Pe de altă parte, John Jerry Rawlings a adresat un apel organizațiilor profesionale să desemneze cîte un reprezentant care să participe la lucrările „Comitetului revoluționar lărgit".Interdicțiile de circulație, introduce la Acera în urma loviturii de stat militare, au fost suspendate miercuri.

italia: Comuniștii se pronunță pentru BEIJING:

un guvern de reuniune democratică
Reuniunea Direcțiunii P.C.I.ROMA 6 (Agerpres). r— întrunită marți la Roma, Direcțiunea Partidului Comunist Italian a examinat rezultatele alegerilor parlamentare de la 3 și 4 iunie din Italia. Intr-un document adoptat la sfîrșitul reuniunii se relevă că „comuniștii italieni sînt convinși că pentru ieșirea țării din criza cu care este confruntată este necesară formarea unui guvern de unitate democratică, cu participarea celor două partide care exprimă interesele clasei muncitoare — comunist și socialist". în document se relevă că, în pofida atacurilor împotriva P.C.I., au eșuat tentativele elementelor conservatoare de a schimba în mod radical raportul de forțe, de a da lovituri oamenilor muncii, de a determina o alunecare spre dreapta a evoluției politice din Italia.

„O punte ce va lega Grecia de Turcia"
Semnarea unui acord de cooperare în domeniul turismului între 

cele două țări

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri egipteano-israelieneATENA 6 (Agerpres). — Grecia și Turcia au semnat marți un acord turistic, care prevede o „cooperare deplină și practică în această parte a Mecliteranei". Semnat la Atena de secretarul general al Organizației Elene de Turism, Panayiotis Lam- brias, și de ministrul turc al turismului și informațiilor, Alev Coskun, documentul este primul încheiat în acest domeniu de cele două țări și primul acord semnat de ele cu începere din 1971.După cum relatează agenția A.N.A., reprezentantul guvernului elen a calificat acordul drept „un pas pozit’V
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agențiile de presă transmit:
Conferința Organizației 

Internaționale a Muncii Ș1_a deschis ieri lucrările la Geneva. La dezbateri iau parte oficialități guvernamentale și reprezentanți ai sindicatelor și patronatului din 139 de țări ale lumii. Din România participă o delegație condusă de Aneta Spornic, adjunct al ministrului muncii.
Program de schimburi 

cultural—științifice între
România și Afganistan. La Kabul a fost semnat programul de schimburi cultural-științifice între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democratice Afganistan pentru anii 1979— 1980. încheiat pe baza acordului cul- tural-științific existent între cele două state, documentul prevede dezvoltarea schimburilor în domeniile invățămîntului, culturii, artelor și științelor, pentru mai buna cunoaștere reciprocă și întărirea legăturilor de prietenie dintre cele două state.

Reuniune a forțelor de 
opoziție din Brazilia. La ini_ țiativa Mișcării Democratice Braziliene, partid de opoziție, în localitatea Sao Bernardo do Campo a avut loc o reuniune, la care au luat parte și reprezentanți ai sindicatelor braziliene, consacrată realizării de acțiuni comune ale forțelor de opoziție. Participanții au hotărît să lupte pentru libertatea de acțiune a tuturor partidelor, pentru convocarea unei adunări constituante naționale.

Documentul P.C.I. precizează, totodată, că, în eventualitatea că socialiștii nu vor accepta propunerea de a participa la guvern împreună cu comuniștii și nu va fi găsită o altă soluție, P.C.I. va rămîne în opoziție.
★Paralel cu alegerile parlamentare, duminică și luni au avut loc în Italia și alegeri pentru reînnoirea Consiliului provincial Ravenna, a consiliilor municipale ale orașelor Ancona, Ravenna, Siena și Belluno, a 98 de localități cu peste 5 000 de locuitori și a altor peste 100 de localități cu mai puțin de 5 000 de locuitori. Alegerile administrative parțiale au marcat un net avans al Partidului Comunist Italian, numărul consilierilor comuniști crescând in cele 98 de localități cu peste 5 000 de locuitori de la 532 la 566.

pentru cooperarea în domeniul turismului, corespunzător politicii guvernului primului ministru Constantin Caramanlis în cadrul relațiilor balcanice".La rîndul său, ministrul turc a declarat că „reînvierea prieteniei și cooperării între cele două țărmuri ale Mării Egee va fi în beneficiul ambelor țări". El a adăugat că acordul va devenî „simbolul viitoarelor noastre relații, o punte care va lega popoarele noastre și un punct de pornire pentru o serie de eforturi care le vor apropia de calea păcii".

Comunicat maltezo-iugo- 
SlttV. La‘încheierea vizitei în Malta a președintelui R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, a fost dat publicității comunicatul comun în care părțile relevă, între altele, dorința de a acționa pentru transformarea Medite- ranei într-o zonă a păcii. Cele două părți au relevat natura inseparabilă a securității și cooperării în Europa și Mediterana. De asemenea, ele au subliniat necesitatea de a acționa pentru pregătirea Conferinței pentru securitate și cooperare europeană de la Madrid în vederea transpunerii integrale și accelerate în practică a prevederilor Actului final de la Helsinki.

Un raport adresat Consi
liului de Securitate de secre- tarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, se pronunță pentru prelungirea pe o perioadă de încă șase luni a mandatului forțelor O.N.U. de menținere a păcii în Cipru. Actualul mandat expiră la 15 iunie. Reamintind că a reușit să obțină asentimentul celor două părți în vederea reluării negocierilor intercomunitare, Waldheim relevă în document : „în lumina situației de la fața locului și a evoluțiilor politice am ajuns la concluzia că prezența în continuare a forțelor O.N.U. în Cipru este indispensabilă. Contribuind la menținerea calmului in insulă, aceste forte facilitează totodată progresul spre realizarea unei soluții pașnice".

Naționalizări în Angola. Guvernul angolez a anunțat miercuri naționalizarea altor 60 de întreprinderi abandonate de foștii lor proprietari.

Alegerea de noi membri ai Comitetului 
Național al Consiliului Consultativ Politic PopularBEIJING 6 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la Beijing se desfășoară ședința plenară a celei de-a IV-a sesiuni a Comitetului Permanent al celui de-al V-lea Comitet Național al Consiliului Consultativ Politic Popular. In cadrul ședinței plenare din 5 iunie au fost aleși 109 noi membri ai celui de-al V-lea Comitet Național al C.C.P.P.Majoritatea noilor membri sînt veterani comuniști și patrioți cunoscuți, foști membri ai celui de-al IV-lea Comitet Național al C.C.P.P., persecutați în trecut. Intre noii membri se află persoane bine cunoscute în China și în străinătate, al căror nume este legat de acțiuni importante sau care au . fost acuzați pe nedrept, si

CAIRO 6 (Agerpres). — Mustafa Khalil, prim-ministru și ministrul afacerilor externe al R.A. Egipt, a primit, miercuri, pe Moshe Dayan, ministrul de externe al Israelului, care se află de luni într-o vizită la Cairo.întrevederea s-a referit la măsurile preliminare de definire a cadrului normalizării relațiilor dintre cele două țări. Intr-o declarație făcută presei după convorbiri, Khalil a arătat că Egiptul și Israelul au căzut de acord asupra liberei circula

Încheierea convorbirilor 
Ia nivel înalt bulgaro-mon- 
gole. Au luat convorbirilepurtate de delegațiile de partid și de stat ale R.P. Bulgaria și R.P. Mongole, conduse de Todor Jivkov și Jumjaaghiin Țedenbal. Cu acest prilej au fost semnate Declarația comună bulgaro-mongolă, un program de colaborare economică și tehnico- științifică pe anii 1981—1985 și pentru perioada următoare, precum și două acorduri interguvernamentale, anunță agenția B.T.A.

Cancelarul R.F.G. în 
S.U.A. Cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, care efectuează o vizită de patru zile îh Statele Unite, a âvut, miercuri, la Casa Albă, o întrevedere cu președintele Jimmy Carter. De asemenea, el s-a întîlnit cu Zbigniew Brsezinski, consilierul președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale. Tot în cursul zilei de miercuri, Helmut Schmidt a abordat în cursul convorbirilor cu Michael Blumenthal, ministrul de finanțe al S.U.A., situația monetară internațională, poziția dolarului pe piața mondială și modul de funcționare a noului sistem monetar vest-european.

Secretarul general al 
O.U.A. la Alger. La au a- vut loc convorbiri între președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, Bendjedid Chadli, și Edem Kodjo, secretar general al Organizației Unității Africane. Au fost examinate probleme interesînd continentul african, îndeosebi situația- din 

tuația lor fiind elucidată după prima sesiune a celui de-al V-lea Comitet Național; în special în urma plenarei a IlI-a a celui de-al XI-lea Comitet Central al partidului. Agenția China Nouă menționează că printre noii membri aleși se află și Wang Quangmei, fostă secretară a Biroului general al C.C. al P.C. Chinez, văduva lui Liu > Shaoqi (Liu Sao-ți). După alegerea noilor membri, numărul total al membrilor celui de-al V-lea Comitet Național al C.C.P.P. a ajuns la 2 081.Ședința plenară a aprobat un raport privind activitatea Comitetului Permanent, proiectul ordinii de zi pentru sesiunea a doua a celui de-al V-lea Comitet Național.

ții, pe calea aerului și pe mare, dintre . cele două țări.NAȚIUNILE UNITE. — Un purtător de cuvînt oficial â declarat la Națiunile Unite că. secretarul general' al O.N.U., Kurt Waldheim,' și-a exprimat dezaprobarea față de decizia. guvernului israelian de a autoriza noi implantări în teritoriile arabe ocupate. Această hotărîre este, în concepția secretarului general al O.N.U., contrară rezoluțiilor O.N.U., ingreunind' eforturile în direcția realizării unei reglementări de ansamblu a situației din Oriental Mijlociu.
Africa, australă, aspectele esențiale ale luptei de eliberare națională din această parte a continentului, precum și o serie de probleme care preocupă statele membre ale O.U.A.

Geneva va avea un pri
mar comunistln persoana 1U1 Roger Dafflon. în vîrstă de 64 ani, noul primar, care este membru al Partidului Muncii (comunist), va deține această funcție timp de un an. El este unul dintre cei cinci consilieri administrativi care conduc municipalitatea geneveză (154 000 de locuitori). -

Tribunalul legii marțiale 
din Ankara a anuntat verdictele pronunțate în procesul unor persoane acuzate de inițierea și comiterea unor acțiuni teroriste, informează agenția Anatolia. Cei 25 de acuzați au fost condamnați la pedepse cu detențiune pe o perioadă ce totalizează peste 168 de ani.

Convenția de la Lome. Belgia va supune partenerilor săi din Piața comună propuneri vizînd relansarea negocierilor consacrate reînnoirii Convenției de la Lome. Aceste negocieri au fost Suspendate sine die la 26 mai, ca urmare a refUzuluj țărilor comunitare de a accepta o serie de cereri formulate de cele 57 de țări africane, din zona Caraibilor și Pacificului asociate la Piața comună in baza Convenției de la Lome. Com* venția actuală urmează să' expire anul viitor.
Un avion Boeing 747 „Jumbo" aparținînd companiei „Northwest Orient Airlines" a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență la o bază militară canadiană, situată în apropiere de Vancouver, după ce unul dintre motoare luase foc. Incidentul nu a avut urmări grave.

Mai mulți cititori au adresat ziarului întrebări în legătură cu ale
gerile pentru așa-numitul „parlament european". Ca răspuns la aceste 
întrebări, publicăm documentarul de mai jos :La 7 și 10 iunie, în cele nouă țări vest-europene membre ale Comunității Economice Europene (C.E.E.) vor avea Ioc alegeri pentru desemnarea deputaților, care vor alcătui „Adunarea comunitară" sau, în terminologia curentă, „parlamentul (vest) european".

O NOUA FORMULA DE ALE
GERI. Tratatul semnat la Roma, la 25 martie 1957, în baza căruia a luat ființă C.E.E., denumită și Piața comună, a prevăzut funcționarea Adunării europene ca organ consultativ al organizației nou create. (Pe lîngă adunare, C.E.E. dispune de alte trei instituții comunitare : Consiliul ministerial, organul de decizie, format din cîte un reprezentant cu rang de ministru al fiecărei țări membre ; Comisia, organul executiv, formată din funcționari tehnocrați, care asigură aplicarea hotărîrilor comunitare ; și, îți fine, Curtea de justiție, care urmărește respectarea legislației comunitare).Pînă în prezent, deputății în această adunare parlamentară nu erau aleși direct de către cetățeni, ci erau desemnați de parlamentele fiecărui stat participant la Piața comună din rindurile propriilor săi deputați. După o funcționare de două decenii in această formulă, statele membre au convenit — în urma unor discuții care au durat mai bine de doi ani — ca „parlamentul european" să fie constituit în viitor din deputați aleși prin vot direct șl universal. Cei 180 de milioane cetățeni cu drept de vot din cele 9 țări sînt chemați la urne pentru a alege 410 deputați. Numărul deputaților care vor proveni din fiecare țară variază : cîte 81 din partea Angliei, Franței, Italiei și R.F.G. ; 25 — Olanda ; 24 — Belgia; 16 — Danemarca ; 15 — Irlanda ; 6 — Luxemburg. Deci, țările mari vor avea la un loc 324 de deputați, iar cele mici — 86.în fiecare țară, candidaturile au fost înscrise pe liste propuse de partide sau grupări politice. De pildă, în Franța au depus liște două formații politice ale majorității guvernamentale — giscardienii și gaul- liștii — pe lîngă listele depuse de Partidul comunist, Partidul socialist și de alte șapte grupări mai mici, mai ales de centru și de dreapta.Deputății vor fi aleși pentru o perioadă de 5 ani. Calitatea de deputat in „Adunarea comunitară" este com

patibilă cu cea de membru al parlamentului național, dar este incompatibilă cu cea de membru al guvernului. Votul unui deputat este „6u titlu personal", adică nu în calitate de reprezentant al unui stat sau partid.
SEDIU. Adunarea își are sediul la Strasbourg, dar sesiunile s-au ținut atît în acest oraș francez, cit și la Luxemburg, unde își au sediul și alte organisme ale C.E.E.
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE. Anual, adunarea își alege un birou, 

Cum se vor desfășura și ce semnificație au 
alegerile pentru „parlamentul european"

---------- RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE CITITORILORcare are un președinte — ales prin rotație — și 12 vicepreședinți. Ea are, de asemenea, 12 comisii permanente, fiecare într-un domeniu de activitate specific — politic, economic și monetar, juridic etc.
atribuții, prerogative, com

petențe. ' în raport cu organul de decizie — Consiliul ministerial — parlamentul exercită dreptul de control prin întrebările, scrise sau verbale, ce pot fi adresate miniștrilor, atît în probleme de interes comun, cît și în probleme de politică externă generală, la care cei interpelați sînt datori să răspundă.In ceea ce privește raporturile cu organul executiv — Comisia de la Bruxelles — atribuțiile adunării constau în aceea că audiază programul de activitate pe care această comisie obișnuiește să-l prezinte cu prilejul reînnoirii sale. De asemenea, comisiile permanente ale adunării pot invita comisia să-și explice in fața lor proiectele de lucru. în sfîr- șit, comisia are obligația de a remite în fiecare an un raport asupra activității desfășurate în cadrul Pieței comune.Competențele cele mai importante ale adunării sînt cele privitoare la bugetul comunității ; ea are dreptul de a stabili cheltuielile așa-zise „ne

obligatorii", iar în privința celor „obligatorii", are dreptul de a emite „proiecte de modificare", ce pot fi respinse de consiliu.Printr-o interpretare extensivă a prevederilor Tratatului de la Roma, adunarea și-a lărgit treptat competențele, atît în ce privește „prerogativele de investigație", cit și cele „consultative". Astfel, din 1977, adunarea a trecut și Ia audierea unor experți comunitari sau a diferite personalități. Totodată, ea a început să-și dea avizul, sub formă de rezoluții, in orice problemă pe care o consideră importantă.
PERSPECTIVE DE EVOLUȚIE. In 

legătură cu alegerile pentru noul „parlament european", în țările membre ale C.E.E. a avut loc o amplă dezbatere asupra caracterului și rolului organismului ce va rezulta din aceste „alegeri". Nu puțini oameni politici au exprimat temerea că viitorul „parlament european" își va aroga atribuții și competențe mult lărgite față de cele conferite pr;n Tratatul de la Roma, devenind un organism situat deasupra parlamentelor naționale și, ca atare, susceptibil să afecteze serios prerogativele suverane ale acestora. Formulînd asemenea temeri, oamenii politici respectivi au arătat că ele se întemeiază atit pe tendințele manifestate în ultima vreme în „parlamentul european", cît și pe un șir de declarații ale unor persoane oficiale sau pe rezoluțiile unor partide politice. Or, imprimarea unui caracter supranational „parlamentului european", ca de altfel și celorlalte organisme comunitare — au arătat în cursul discuției adversarii extinderii competenței adunării — nu este nicidecum o chestiune abstractă, de catedră, ci o problemă de care depind nemijlocit condițiile de trai, locurile de muncă, dezvoltarea liberă și securitatea, într-un cuvînt destinul fiecărei națiuni din țările membre ale C.E.E.

POZIȚII ALE FORȚELOR SO- 
CIAL-POLITICE. în legătură cu toate aceste probleme, în cadrul discuției, precum și în campania electorală ce a precedat alegerile, s-au exprimat păreri variate, nu arareori contradictorii în rîndul partidelor politice și chiar inlăuntrul unor grupări apropiate ideologic sau aliate politic atît în ceea ce privește întărirea caracterului supranational al „parlamentului european", cit și în genere, perspectiva, pe plan politic, a procesului de integrare vest-euro- peană : va fi o Europă (occidentală) unită, o entitate de națiuni suverane, sau o construcție supranațională — 

în cadrul căreia, inevitabil, cei mai puternici și-ar impune voința celor mai slabi ?Este semnificativ că în Franța, unde dezbaterea a fost cea mai vie, nu a existat de fapt nici un partid sau grupare politică, fie de guver- nămînt, fie de opoziție, care să nu se fi declarat împotriva oricărei extinderi a competenței „parlamentului european" dincolo de prevederile Tratatului de la Roma și, în genere, împotriva transferului de suveranitate instituțiilor comunitare vest- europene. Michel Debre, fost prim- ministru al guvernului francez,--consideră că „instituirea unui parlament 
al Pieței comune cu atribuții care 
ar încălca pe cele ale parlamente
lor naționale reprezintă un pericol 
grav pentru Franța".. Partidul Comunist Francez — așa cum s-a arătat în raportul prezentat de tovarășul Georges Marchais la recentul corf- gres — se pronunță Împotriva oricărei încercări „de a submina și mai 
mult prerogativele Parlamentului 
francez în avantajul Adunării euro
pene", considering că prin aceasta 
„s-ar afecta suveranitatea națională, 
s-ar impune din afară poporului 
francez acceptarea unei politici îm
potriva căreia el luptă".In ceea ce-1 privește, Partidul Comunist Italian, pornind de la con

siderentul că Piața comună este o realitate incontestabilă, se pronunță 
„pentru o profundă transformare in 
sens democratic a orientărilor și in
stituțiilor sale", apreciind că „parlamentul european" poate și trebuie să devină „un instrument de acțiune democratică prin atragerea reprezentanților direcți ai maselor populare în lupta pentru o ieșire din actuala criză economică, în favoarea oamenilor muncii din țările respective, pentru o dezvoltare pașnică, democratică și progresistă". Afirmînd că „dacă acționează in mod izolat 
statele vest-europene sînt condam
nate să rămină pe poziții de subor
donare față de marile forțe econo
mice", P.C.I. sprijină — într-un document consacrat alegerilor pentru „parlamentul european" — ideea linei acțiuni unitare a Europei occidentale, ca „un factor de favorizare 
a autonomiei țărilor care o alcătu
iesc și a dezvoltării lor economice".Cu toate că și pozițiile lor nu au coincis intr-un șir de privințe, partidele socialiste și social-democrate din țările Pieței comune au realizat o alianță specială în vederea alegerilor pentru „parlamentul, european" înlăuntrul căruia speră să obțină majoritatea. Cu prilejul unei conferințe de presă, ținute. luna trecută la Paris de reprezentanții a 14 partide socialiste și . social-democrate, W, Brandt, președintele Internaționalei socialiste, a afirmat că „Adunarea va avea 
doar puterile pe care i le conferă 
Tratatul de la Roma".Poziția țărilor mai mici din C.E.E. în legătură cu perspectiva extinderii împuternicirilor „parlamentului european" este reflectată de o asemenea declarație ca aceea a premierului luxemburghez Gaston Thorn, care a spus : „Mai ales țările 
mici nu pot accepta un mecanism 
care să le predea pe mâinile altora 
și de aceea ele doresc să-și păstreze 
dreptul de veto".

CAMPANIA ELECTORALA. Potrivit presei occidentale, campania electorală în preajma acestor alegeri și-a propus nu atît elucidarea problemelor aflate în dezbatere, cît o oarecare activizare a diferitelor forțe politice din țările occidentale. In același timp, toți observatorii au remarcat că alegerile pentru „parlamentul european" au trezit un interes scăzut al opiniei publice, pronosticînd o participare slabă a alegătorilor.
Ion FINTINARU

ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

Măsuri pentru gospodărirea 
mai rațională a petrolului 

Recomandări concrete pentru economisirea anuală 
a 25 milioane toneRecent întruniți la Bruxelles, miniștrii energiei din cele nouă țări membre ale Comunității Economice Europene (C.E.E.) au discutat cum să reducă consumul de petrol pe anul în curs, în țările respective, de la 525 milioane tone, la 500 milioane, obiectiv fixat de Consiliul Pieței comune. In acest scop, au fost stabilite un șir de recomandări generale, pe baza cărora fiecare stat membru urmează să adopte măsurile considerate cele mai corespunzătoare condițiilor din țara respectivă. Iată care sint aceste recomandări, așa cum sînt ele reproduse de revista „EUROFO- 

RUM", publicație a Pieței comune.
• Trecerea treptată a centrale

lor electrice care funcționează pe 
bază de păcură la cărbune sau alte 
forme de energie ; aceasta ar duce la economisirea cu 5 pînă la 10 procente a consumului anual de păcură.• Companiile aeriene ar putea realiza economii substanțiale prin 
anularea zborurilor atunci cînd numărul pasagerilor este sub o anumită limită.• Serviciile publice sînt datoare să gospodărească cît mai rațional combustibilul pentru a da un exemplu cetățenilor individuali ; dacă temperatura din birouri nu 
va depăși, in cursul iernii, 18 gra
de și dacă, în cursul verii, aparatele de condiționare a aerului (acolo unde există) vor fi astfel reglate încît temperatura să nu depășească 25 de grade, se poate realjza o economie de 2 la sută.

• Modificări în proiectarea noi
lor locuințe, uzine, birouri pentru 
asigurarea unui grad cît mai înalt 
de izolare ; de asemenea, măsuri de izolare a ferestrelor, zidurilor și acoperișurilor construcțiilor e- xistente.

• Intensificarea campaniilor pu
blicitare pentru a determina popu
lația să adopte o atitudine de mai 

mare chibzuință în gospodărirea energiei, întrerupînd lumina ori de cite ori se părăsește o încăpere;,1' închizînd caloriferele și radiatoarele în camerele nefolosite și avindu-se grijă șțț se tină toate ușile de comunicare închise. In a- cesț fel, șe poate economisi o cantitate de pînă la 5 milioane tone petrol pe an.
• Stabilirea unor limite stricte 

ale vitezei autovehiculelor, îmbi
nată cu o campanie pentru condu
cerea auto mai economicoasă (in Franța a și fost lansată cu succes o asemenea campanie, sub denumirea „Nici o cruțare față 
de Gaspi" — prescurtare de la cuvîntul „gaspillage", risipă), ar putea duce la economisirea cu 2 pînă la 3 procente a consumului de benzină.

• Interzicerea reclamelor lu
minoase, mari consumatoare de lumină ; chiar dacă orașele își vor pierde în acest mod înfățișarea feerică în cursul nopții, aceasta ar avea însă un cert efect psihologic, determinînd publicul să-și dea seama de seriozitatea situației.

• Reducerea cantităților de ben
zină livrate stațiilor de distribuire, ca și a unor întreprinderi și instituții mari' consumatoare de carburant ; experții consideră că o reducere de 5 la sută a acestor cantități este întru totul posibilă, fără a cauza cozi la stațiile de benzină și fără a încuraja practica stocării de către particulari.

„Acestea sînt, scrie în încheiere „EUROFORUM", măsurile 
recomandate statelor membre. Fie
care în parte nu are un efect 
deosebit de puternic, dar. combi
nate și înmulțite cu numărul sta
telor membre, ele pot duce la re
zultate substanțiale, făcînd întru 
totul posibilă realizarea obiectivu
lui de a se reduce consumul de 
petrol pe anul in curs cu 25 mili
oane tone".
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