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pentru a intra 

în lanuri?In sudul țării, lanurile de orz au început să dea în copt. De altfel, în unele unități a- gricole din județul Dolj, combinele au intrat in lanuri. Nu peste multă vreme, secerișul se va generaliza. Pentru ca recolta să fie strînsă în cel mai scurt timp și fără pier- V deri este absolut necesar ca pregătirile să fie încheiate grabnic in toate unitățile a- gricole. Or, și la această dată mai sînt combine nereparate, iar acțiunea de verificare a utilajelor ce vor fi folosite in campania agricolă de vară in- tîrzic. Iată citeva aspecte desprinse din investigațiile noastre in județele Dolj și Arad.In județul Dolj, unde secerișul a fost declanșat potrivit programului de desfășurare a lucrărilor agricole de vară, întregul parc de tractoare, combine. prese de balotat și mijloace de' transport urmau să fie puse in stare de funcționare pînă la 5 iunie, iar pînă la 10 iunie să se facă recepția și scoaterea lor în cimp. S-a indeplinit această sarcină ? Ne răspunde inginerul Florea Negoiță, director tehnic al Trustului S.M.A. Dolj : „Nu chiar în totalitate ; la termenul scadent, combinele au fost reparate în proporție de circa 95 la sută. Cauza ? Cu toate că am organizat activitatea de repara; ții mai bine decît în alți ani și am realizat prin forțe proprii un Însemnat volum de repere, ducem lipsă de piese de schimb, întreprinderea „Semănătoarea1* din București are o restanță de 50 axe-roată, 40 variatoare, peste 200 melci, 40 suporturi, 300 pene și altele". Se ridică deci întrebarea, adresată de această dată furnizorilor : cind veți livra z toate piesele de schimb?Dar să vedem modul in care s-au făcut reparațiile și cum se desfășoară acum suprarecepția utilajelor, acțiune care este la ordinea zilei. însoțim o comisie de suprarecepție în Consiliul unic agroindustrial Plopșor, ale cărui unități agricole au de recoltat 1 118 hectare orz și 4 870 hectare cu griu. Mai intîi. o precizare : din cele 61 combine „Gloria" prevăzute a se repara, la 6 iunie erau gata 50. Șeful sectorului producție al S.M.A. Plopșor, Wilhelm Schaser, motiva această răminere in urmă — și ne-am convins de acest lucru — tot prin lipsa unor piese de strictă necesitate. Cit privește efectuarea recepției combinelor și calitatea reparațiilor, menționăm că la nici una din cele 9 secții de mecanizare nu
Nicolae BĂBALAU 
Constantin SIM1ON 
corespondenții „Scînteii"
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încheierea lucrărilor plenarei
Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie
Vineri s-au încheiat, la Institutul central de chimie, lucrările plenarei Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.La lucrări au luat parte tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și președinte al Biroului consiliului, tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-mi- nistru al guvernului, Nicolae Gio- san, președintele Academiei de științe agricole și silvice, Ion Ursu, prim-vicepreședinte al C.N.ș.T. și președintele Biroului executiv al consiliului, membri ai guvernului, ai conducerii institutelor centrale de cercetare, personalități ale științei românești.în continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Aurel Groapă, Ion Totu, Ștefan Pascu, Iancu Dragan, Cristofor Simionescu, Mihai Drăgănescu, Ion Anton, Călin Mi- hăileanu, Șerban Teodorescu, Florin Tănăsescu, Pall Arpad, Constantin Popescu și Iosif Bercea.Primită de asistență cu îndelungi aplauze, în încheierea lucrărilor a luat cuvintul tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.într-o atmosferă de entuziasm, participants la plenară au adoptat

Cuvîntul de încheiere rostit de tovarășa 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, 

președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie
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Drumul Taberei — unul din noile cartiere bucureștene Foto : S, Cristian
Zi de audiență la Oficiul de pensii și asigurări sociale din județul Prahova. în curte, pe holurile acestei instituții s-au adunat cam o sută de oameni. Mai toți au tîmplele albe și au venit aici să solicite vești și lămuriri în legătură cu dosarele de pensii care urmează să fie depuse la ghișeele oficiului. Normal. Oficiul de pensii și asigurări sociale din fiecare județ este o instituție aflată in exclusivitate în slujba oamenilor. O asemenea instituție se îngrijește de pensii, ajută minorii fără susținători legali și invalizii, organizează leagăne de copii, cantine și cămine fără plată, acordă anual pensionarilor bolnavi din fiecare județ bilete pentru tratament in stațiunile balneare. Este firesc deci ca oficiul județean să fie solicitat din plin.între cei care așteaptă în curtea oficiului sint, de fiecare dată cind au loc audiențe, destui oameni care nu vin. pentru informații banale, ci pentru a încerca să descurce ițe încurcate uneori de funcționari neatenți, distrați. Iată un caz : Filof- teia Ionescu. muncitoare la întreprinderea viei și vinului din Ploiești. în Legea pensiilor se stipulează clar : cu 90 de zile inainte ca angajatul să
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o telegramă adreșată C.C. al P.C.K.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune :Oamenii de știință, cercetătorii, inginerii tehnologi, proiectanții, cadrele didactice și studenții, specialiștii din producție, întruniți în plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie in zilele de 7 și 8 iunie, vă adresează dumneavoastră, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, în numele tuturor celor ce muncesc in domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic în țara noastră, un călduros salut, însoțit de expresia profundei lor recunoștințe pentru noua și excepționala contribuție pe care ați adus-o la îmbunătățirea în continuare a muncii noastre.Vizita de lucru pe care ați făcut-o la Institutul central de chimie, Institutul central de biologie, Institutul central de cercetări pentru construcțiile de mașini, la alte obiective de cercetare și inginerie tehnologică constituie pentru noi un eveniment de cea mai mare importantă pentru stabilirea nivelului real de calitate și eficiență al muncii și pentru orientarea acestuia corespunzător direcțiilor și priorităților dezvoltării feconomico-sociale a țării.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că indicațiile de cea mai mare valoare teoretică și practică pe care ni le-ați dat cu acest prilej au constituit tezele de bază ale plenarei, miezul 

Împlinească virsta de pensionare, întreprindereaunde a lucrat .este obligată să-i întocmească dosarul de pensie și să-1 depună la oficiul de specialitate județean. De,ce cu
Dar dosarul de pensionare ai tovarășei Filofteia Ionescu n-a fost întocmit și trimis la oficiu de către serviciul personal al întreprinderii viei și vinului cu 90 de zile înainte’ ca

nală, a putut să uite de dosarul meu, punindu-mă acum pe drumuri, după ce că sint și suferindă.Am mers Ia întreprinderea viei și vinului. Am găsit-o pe tovarășa Rizea
Birocrația nu vrea 

,,sâ iasă la pensie"...
0 zi la Oficiul de pensii și asigurări sociale 

al județului Prahova

90 de zile înainte ? Pentru ca funcționarii oficiului să aibă timpul - necesar pentru calcularea sumei la care va avea dreptul viitorul pensionar, să aibă posibilitatea de a verifica toate actele depuse ș.a.m.d. Este bine și este uman așa cum prevede legea. Pensia trebuie să „curgă" imediat după ce omul nu mai lucrează, așa încît intre ultima retribuție și prima pensie să nu se producă nici o pauză. Așa prevede legea, iar legea a fost făcută numai' și numai in interesul omului.

ea să împlinească limita de virsta, ci doar cU o... singură zi.— Incepind cu această lună (iunie — n.n.), retribuție /nu mai primesc, pentru că nu mai pot să lucrez. Pensie nu pot primi, pentru că dosarul n-a fost trimis la timp. Este de neînțeles cum tovarășa Tamara Rizea, inspector la serviciul nostru de personal din întreprindere, femeie care mă cunoaște de 20 de ani, care știa bine că sînt pe cale să-mi închei activitatea profesio-

la cafeluța de dimineață. Am intrebat-o :— De ce purtați oamenii pe drumuri ?— Nu știu cum s-a în- timplat, dar mi se pare că nu ne-a anunțat (!)— Bine, dar femeia nu ieșea la pensie la cerere, ieșfea pentru limită de vîr-, stă, iar in aceste cazuri nu e nevoie de nici o cerere, doar nu sînteți aici, la serviciul . personal, ca să vă poarte viitorii pensionari de grijă, ci să le pur- tați dv. lor.— Ce-a fost a fost — a

dezbaterilor, Îndrumarul de căpătii al concluziilor și măsurilor pe care le-am luat pentru perfecționarea activității noastre.Participanții la plenară reînnoiesc pe această cale manifestarea adeziunii lor unanime față de ansamblul hotărîrilor adoptate de conducerea partidului in vederea îmbunătățirii organizării și funcționării Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.In mod deosebit ținem să ne exprimăm marea bucurie pe care ne-a prilejuit-o desemnarea ca președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții politice și științifice naționale și internaționale, strălucit exemplu de om de știință devotat partidului și poporului. îndrumător neobosit al muncii noastre. Vedem în această alegere o justă recunoaștere și o firească consacrare a strălucitelor merite pe care tovarășa Elena Ceaușescu le-a cucerit în conducerea și coordonarea activității de cercetare și inginerie tehnologică din țara noastră, ca cel mai proeminent și mai eficient membru al consiliului, o chezășie a creșterii în viitor a calității rezultatelor muncii noastre.Conștienți de marile răspunderi care revin științei și tehnologiei in virtutea sarcinilor trasate de partid privind deplina afirmare a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile
(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist 

din Liban, Assem Kansou

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri după- amiază, pe Assem Kansou, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Liban, care se află în vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La primire a participat tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimente de gratitudine pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de a revedea România. Transmițind un cald salut de prietenie din partea conducerii Partidului Baas Arab Socialist din Liban, el a manifestat înalta stimă față de politica Partidului Comunist Român, a României socialiste pe plan internațional, respect si nrofundă admirație față de prodigioasa activitate a secretarului
Ministrul industriei și energiei dinTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe Alberto Do Carmo Bento Ribeiro Kabulo, ministrul industriei și - energiei din ReDublica Populară Angola, card, in fruntea unei delegații, face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului ffolftic ■ Executiv aL.CXl. al P.C.R., vieeprim-miriistru al guvernului.Ministrul angolez a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare An

căutat ea să ne liniștească. Acum vreau să grăbesc lucrurile. Pofțiți : am făcut și o adresă.Reproducem in întregime respectiva adresă : „Către oficiul de pensii și prevederi sociale. Prin prezenta (adresa nr. 4572) reînnoim data scoaterii la pensie a tovarășei Filofteia Ionescu cu data de 1 iunie, in loc de 1 august, deoarece starea sănătății nu mai permite să mai lucreze două luni (!!?), tovarășa împlinind virsta de 57 ani Ia 20 mai 1979".Această amestecătură de vorbe și neadevăruri este semnată, fără nici o observație, de ing. Ion Victor Necșulescu, directorul. întreprinderii, < de Natalia Antonescu, președinta comitetului sindicatului, și, firește, de inspectoarea Tamara Rizea.Ne-am reîntors la oficiul de pensii și prevederi sociale. Tovarășul Ion Un- gureanu, șeful instituției, ne informează că dosarul Filofteiei Ionescu nu este un caz izolat. Există funcționari și la alte întreprinderi care întîrzie să vină cu dosarele de pensii, aduc dosare incomplete sau întocmite în dezacord cu prevederile legale.— Iată cauzele pentru
Gh. GRAURE
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general al P.C.R., față de inițiativele sale în soluționarea problemelor complexe cu care' este confruntată omenirea contemporană, pentru poziția constructivă în reglementarea politică a situației din Orientul Mijlociu, în restabilirea păcii, liniștii și normalizarea vieții economico-socia- le in Liban.în timpul convorbirii a avut loc un schimb de păreri privind activitatea și preocupările celor două partide. Cu acest prilej s-au relevat cu satisfacție bunele relații statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist din Liban și a fost reafirmată hotărîrea comună de a le extinde și aprofunda in viitor, in interesul dezvoltării continue a legăturilor de prietenie si colaborare dintre cele două țări și popoare, al cauze,i păcii și progresului in lume.Au fost examinate, de asemenea, aspecte ale actualității politice in- 
gola, un salut călduros, urări de sănătate și fericire. Oaspetele a împărtășit, de asemenea, unele impresii din vizita efectuată in țara noastră, dind o înaltă apreciere realizărilor poporului român în dezvoltarea economico-socială a țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Agostinho Neto salutul său călduros și cele mai bune urări, iar poporului ■ angolez prieten noi succese in activitatea consacrată consolidării cuceririlor revoluționare, edificării noii societăți.în timpul întrevederii a fost subliniat cursul pozitiv, și rodnic al colaborării dintre țările, partidele și

-CRONICA SAPTAMlNII-i
i' mg M„ - • • <• < <•

Potențialul productiv 

al societății - folosit 

la întreaga capacitate!Săptămîna care se încheie a fost caracterizată prin densitatea evenimentelor politice de importanță majoră pentru perfecționarea continuă a activității în diverse compartimente ale vieții economico-sociale — concludente in acest sens fiind orientările trasate de ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind utilizarea și gospodărirea cît mai judicioasă a potențialului productiv, a mașinilor, și utilajelor prin încărcarea lor rațională în toate schimburile, extinderea pe scară largă a lucrului la mai multe mașini, mai buna organizare a activității de întreținere și reparații etc., precum și propunerile de modificare și completare a Legii contractelor economice corespunzător cerințelor noului mecanism economico-finan- ciar.Legătura indisolubilă dintre dezvoltarea in ritm rapid a economiei naționale și creșterea bunăstării poporului a fost din nou și grăitor reliefată de concluziile analizei privind realizarea Programului de creștere a nivelului de trai în anii 1976- 1980, analiză ce a evidențiat înfăptuirea integrală, punct cu punct, a tuturor măsurilor prevăzute pentru prima etapă. Oamenii muncii au luat cunoștință cu profundă satisfacție de hotărîrea Comitetului Politic Executiv potrivit căreia de la 1 august a.c. începe să se treacă la etapa a doua de majorare a retribuției (care se va încheia în luna decembrie 1980), de la 1 decembrie a.c. — . ia etapa a doua a majorării pensiilor de asigurări sociale de stat și de la 1 octombrie a.c. — la etapa a doua a majorării alocațiilor și ajutoarelor pentru copii. Totodată, Comitetul Politic Executiv a trasat sarcina accelerării ritmului de execuție a construcțiilor de locuințe, .dezvoltării prestărilor de servicii. către populație.Firește, înfăptuirea acestor măsuri cere tuturor oamenilor muncii să-și intensifice eforturile pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor cincinalului, pentru creșterea suplimentară a productivității muncii și reducerea ș> mai substanțială a cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, tocmai în acest fel pu- tîndu-se asigura resursele nece

ternaționale, o atenție deosebită fiind acordată evoluției situației din Orientul Mijlociu. în acest cadru s-a subliniat importanța realizării unei păci globale în Orientul Mijlociu, prin rezolvarea pe cale politică a conflictului, pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționării problemei poporului palestinian, a dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent — asigurării independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.De ambele părți a fost evidențiată necesitatea unității tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimpe- rialiste din Liban, pentru asigurarea independenței și suveranității Libanului. pentru dezvoltarea sa de sine stătătoare.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.'
R. P. Angolapopoarele noastre pe plan politic, economic, tehnic, cultural, în alte domenii de activitate. Totodată, a fost manifestată dorința comună de a extinde și aprofunda continuu relațiile româno-angoleze, pe multiple planuri, in spiritul Tratatului de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, al înțelegerilor convenite cu ocazia vizitei efectuate în acest an in Republica Populară Angola de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.

sare in vederea înfăptuirii integrale a programului de creștere a bunăstării intregului popor.
Pentru creșterea 

aportului științei în 

construcția socialistăPreocuparea statornică a partidului pentru creșterea rolului științei— ca forță de producție și factor esențial al dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale a socialismului, al progresului întregii societăți— și-a găsit o nouă și concludentă ilustrare in cadrul vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în importante institute de cercetări științifice și tehnologice din Capitală. Paralel eu înalta apreciere dată. rezultatelor obținute în domenii importante ale cercetării științifice, vizita a prilejuit reliefarea direcțiilor spre care se cer concentrate eforturile în etapa actuală. Indicațiile trasate de secretarul general al partidului au conturat jaloanele unui amplu și cuprinzător program de acțiune, înglobînd într-un cadru unitar problemele referitoare la. dezvoltarea cercetării fundamentale și aplicative, introducerea rapidă în producție a cuceririlor științei, pai- ticiparea largă a cercetătorilor din țara noastră la eforturile desfășurate pe plan mondial pentru progresul științei și tehnologiei — corespunzător necesităților afirmării revoluției tehnico-științifice în toate domeniile vieții economice și sociale.De altfel, în spiritul orientărilor generale stabilite de partid, de secretarul său general, importante măsuri și concluzii practice s-au conturat în acest sens la plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a cărui organizare — că organ de partid și de stat cu caracter deliberativ, larg reprezentativ — a fost îmbunătățită spre a asigura înfăptuirea în condiții optime a politicii partidului în domeniul științei și tehnologiei, coordonarea întregii activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, de introducere a progresului tehnic în țara noastră.Ținînd seama de rolul deosebit da important ce revine acestui organism, precum și de • obiectivele și sarcinile de mare însemnătate puse de societate în fața cercetării științifice românești, ca președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și președinte al Biroului consiliului a fost desemnată tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului
Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)
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„Avem datoriade a forma o generație care să stăpînească perfect tehnica timpului misirii"
Maistrul losif Waninger, Erou al Muncii Socialiste, este unul dintre pedagogii comuniști 

care contribuie zi de zi la formarea noii generații de muncitori reșițeniFoto : Aurel Săndulescu

Sint în jurul nostru, aici, în hala de montaj a motoarelor navale produse de Reșița, inimile a șapte nave. Zeci și zeci de, mii de cai putere pe standul de probă, unde motoare de înălțimea unei case cu etaj iși fac rodajul supuse la sarcină maximă, ba chiar și la suprasarcină, prin simularea condițiilor celor mai vitrege cu care se poate confrunta o navă de mare capacitate in periplul ei pe mările și oceanele lumii : furtuni, uragane, temperaturi tropicale sau polare, manevre dificile, tot ce poate pune la grea încercare un asemenea motor.Dar mai există aici și un alt stand de probă, mai puțin vizibil decit cel pe care stau înșirați coloșii, mai discret, mai intim, aparent lipsit de „parametri11 tehnici. destinat încercărilor competentei și hărniciei, eforturilor de autodepâ- șire. Este standul de probă al pășirii în bărbăție, act de îndelungat „rodaj" trăit de sutele de tineri care lucrează sub îndrumarea maiștrilor, a tehnicienilor, a Șefilor de e- chipă și a inginerilor angajați în realizarea programului numit „Navalul românesc".„Reșița nu mai este doar „Cetatea de foc» din anii începutului construcției socialiste — le spune maistrul losif Waninger, Erou al Muncii Socialiste, tinerilor muncitori care vin să muncească, după absolvirea școlilor, în echipa lui —* ci o cetate a tehnicii și a tehnologiei ultramoderne, în care oamenii gîndesc «în microni» nu numai execuția pieselor, dar și propria lor devenire, propășirea lor intelectuală, capacitatea lor de a ajunge la înălțimea exigențelor revoluției teh- nico-știintifice. Reșița nu mai este orașul de fum și zgură de altădată, ci vatra în care se nasc produse de înaltă performantă și trebuie să știți că un asemenea produs cere oameni pe măsură".De aceea, discuția noas

tră de aici debutează cu întrebarea :— Cum îi formați pe tineri la nivelul acestor exigențe ?. Cum îi deprindeți să stăpînească. cu maximum de randament, tehnica modernij ce li se încredințează ?— Să nu Uitați că tinerii aceștia fac parte din generația revoluției tehnico- științifice — ne răspunde „bătrînul" Waninger. care, în curînd, va împlini 40 de ani de cînd muncește la Reșița. Ei jiu mai vin de la „șapă", ci ‘sînt gata școliți, „diplomați" cu patalama la

profesională și, mal tîrzlu. cursurile de maiștri, după care a fost pus să conducă o echipă de tineri ne răspunde la aceeași întrebare :— Vă spun drept, mi-a dat multă bătaie de cap misiunea de a conduce o astfel de echipă intr-un astfel de loc M-am dus la nea Oprea, fostul meu meșter ; „Cum făceai, meștere, cum îi țineai în mină, cum scoteai din ei oameni de nădejde ?" Mi-a spus : „A- mintește-ți cum am făcut cu tine". Șl atunci, mi-am amintit priceperea lui de a ne pătrunde în suflete, de a

duiesc să le arăt tinerilor din echipă că acest titlu nu se obține decit prin muncă și iar muncă, ambiție șl perseverentă, adeseori prin renunțarea la așa- numita „tinerețe de aur", adică la distracțiile facile, la mica „golăneală", cărora unii le mal plătesc un preț scump Dar ce te faci cu cei care au crescut tot auzind de la părinții lor că ei au dus-o greu, nespus de greu, și că măcar odraslele lor s-o ducă mai ușor, adică să-și găsească vreun locșor călduț, curățel, fără „probleme" ? Mai avem

nească numele. Și multi dintre ei au ajuns meșteri mari, șefi de echipe.îl căutăm și pe meșterul Ioan Buga.— Ce-aș putea să vă spun în plus ? E datoria noastră firească, de comuniști, să-i creștem pe tineri in pas cu. tehnica cea mai nouă. Nimeni nu ne-a dat meseriași gata formați pentru mașini cu comandâ-pro- gram. Știți ce înseamnă pentru un tînăr, șl nu nu-' mai pentru un tînăr, ci chiar pentru oameni cu îndelungat stagiu in atelier, să fie „titular" pe o astfei
Educația comunistă a tineretului in dezbaterea 
constructorilor de motoare navale din Reșița

mînă și cu ceva practică în producție. II auzi pe cîte unul : „Eu am terminat liceul industrial, am făcut asta, aia, ailaltă,,,". Zic : „Atunci arată ce poți ! Adevărata diplomă aici se obține !“ Asta nu înseamnă că cineva le-ar contesta atestatele școlare. Dar trebuie să le mai demonstrăm unora, care văd viața doar printr-o acumulare de patalamale, menite, pasămite, doar să le asigure accesul la o muncă mai ușoară, eventual pe undeva, pe la mișcat hîrtii, că nu există satisfacție mai mare decit cucerirea „brățării de aur", cu adevărat „de aur" ; or, omul unei astfel de meserii, angajat alături de noi toți, de la învățăcel la Cercetător științific, la elaborarea unui colos ca ăsta, capabil să pună în mișcare o navă cu un deplasament de 150 000 de tone, nu poate fi un om mic la suflet, mic la minte, mic la ambiții. Nu „brățara de aUr" trebuie să fie pe măsura mîinii care o poartă, ci mîna omului să fie pe măsura ei 1Maistrul Gheorghe Bocea, care a început-o aici ca ucenic, absolvind școala

ne stimula interesul, pasiunea de a ne cultiva spiritul de întrajutorare. Căci, să știți, și asta este o artă, și încă una deloc ușoară.— Adică în ce constă greutatea ?— Tinerii vin astăzi în uzină destul de bine pUși la punct cu problemele teoretice, dar abia în muncă se produce depistarea vocației. Cred că Tucrul acesta ar trebui descoperit încă din scoală : să știm de cînd îi formăm Cine va fi un bun lăcătuș, cine un bun strungar, cine are în el simțul iscoditor al cercetării, cine st anunță un viitor inventator. Cînd faci treaba asta la timp, culegi roadele chiar de la început, nu aștepți ca pomul să îmbătrînească. Am un băiat în echipa mea. Hunter Marian, 10 ani, foarte talentat în meserie. Va pleca la facultate. Șper să-l fac să se întoarcă tot aici, după terminarea facultății, printre cei din rîndul cărora a pornit, Nouă, meșterilor, ne crește inima cînd ne vedem foștii învățăcei întor- cîndu-se specialiști. Așa s-au întors zeci și zeci de tineri reșițeni. Mă stră-

încă de furcă cu această mentalitate strîmbă !Nicolae Chesel are pe mina lui 120 de oameni, în majoritate tineri, în jur de 20 de ani. Reșitean din străbuni.— «Eșecuri ?» — ne întoarce el întrebarea. N-aș pUtea spune că n-am avut. Dar de cind muncesc cu tinerii, și sînt ceva ani de-atunci, n-am avut de- dît două desfaceri de contracte de muncă. Atit, Pe mine însă, fiecare din aceste „cazuri" m-a durut mult, ca și cînd ar fi trebuit să mă despart de propriii mei copii, rămași repetent) la disciplină, la seriozitate, la bărbăție. O piesă rebutată te doare, darmite un tînăr-rebut ! Piesa o dai la retopit, dar ce faci cu tînărul de care te desparți ? Te doare. Ai vrea să știi ce s-a petrecut Cu el mai departe, și tot tragi speranța că s-a îndreptat, că, acolo unde a luat-o de la capăt, a pornit-o într-a- devăr pe drumul bun. Să vă dau un exemplu. Meșterul Buga a crescut zeci și zeci de tineri pe care, dacă-1 întrebi sub mîna cui au devenit oameni, nici unul nu uită să-i pome-

de mașină ? Înainte făceam aici turbine, „dieseluri" pentru locomotive, acum facem motoare de nave. Cînd ni s-a dat sarcina asta credeam că n-o s-o ducem ușor la capăt. Dar aveam tradiții, ambiții, o „marcă a fabricii" de prestigiu. Tocmai capacitatea aceasta profesională a Re.șiței asigura asimilarea produsului intr-un termen record. Poate că mă exprim cam tehnicist vorbind despre „asimilare". Dar știți cite căutări, cită neliniște, cîte nopți albe, cîte frămîntări se ascund într-un astfel de cUvint ? Lucrăm cot la col cu autorii „Navalului românesc", cercetătorii sint aici, printre noi. uitați-1 pe inginerul Nicolae Lulay. în- trebați-1 cîte ore petrece la planșete, și cîte în atelier. Și să vă spună cîte soluții nu i-au venit de la muncitori, și nu doar de la vîrst- nici, ci chiar și de la tineri, căci băieții au curajul inițiativei, sînt bătăioși, iar dacă mai au în vinele lor și har tehnic, știu să biruie.— De acord, dar depinde cum îi crești de la început — intervine maistrul Moisc Damian. Am Cunoscut, de

pildă, un „caz". Tînăr năbădăios, crescut cam în puf, nemuștruluit la vreme de părinți, de altfel capabil și inteligent. Avea așa, o tentație spre „dolce vita", că tăticu putea, că tăticu se zbatea, pina s-a dat cu capul de pereți șt s-a luat singur in mină. Acum este subinginer, lucrează la mașinile cu comandă-program. Tinerii ? Sint 560 de ute- ciști aici, la „naval", și 375 de comuniști. însăși proporția asta cred că vă spune ceva. Ținerii de azi vor întări mîine detașamentul comuniștilor de aici, angajați în realizarea unuia dintre cele mai ambițioase programe ale tehnicii românești. Așa cum ne-au crescut pe noi cei ce ne-au făcut oameni, așa ne străduim să-i' creștem și noi pe cei ce vor veni să preia ștafeta. Anul trecut, cu prilejui vizitei de lucru făcute la Reșița, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a atras atenția asupra creșterii schimbului de miine, cerindu-ne să facem din tineri adevă- ruți specialiști, capabili să țină piept în cohfruntarea cu evoluția tehnicii de virf. Considerăm aceasta o sarcină de onoare, permanentă, pentru toți comuniștii Reșlțel.— Cu atit mai mult cu cit — conchide maistrul Waninger — această generație are șansa de a se dezvoita în condiții profesionale și sociale incomparabile cu cele din tinerețea noastră. Ei pornesc in meserie de la un stadiu al tehnicii din ultimul pătrar de veac al secolului XX, și ambițiile lor sint altele. Doar ceea ce este omenesc rămîne, șl în bine și in rău, și cu asta trebuie să luptăm. Sîntem datori să scoatem de pe standul de probii motoare cum numai industriile dezvoltate din lume reușesc să facă, iar în același timp, pe același stand, Ja probele dificile ale competenței, ale răspunderii și disciplinei, ale conștiinței muncitorești, să scoatem oameni adevărați, însuflețiți de spirit revoluționar.
Ioan GRIGORESCU
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Pretext de divorțcîrtd încearcă ,săr Iă» tribuția lui și cu pen-într-o Sîmbătă sea ___ _ ....zece și 'mărească'' pe cînd de la un profesoarara, pe lă jumătate, se-ntorcea spectacol, R. V. recunoaște în bărbatul rezemat de un gard, luptînd să-și mențină echilibrul, pe un fost coleg de școală. Nu mai are nici o îndoială : pornind spre simțit popas... Grăbește pasul, trece pe lîngă el evitînd să-1 privească — însă colegul o strigă pe nume. Ce s-a-ntîmplat ? întreabă profesoara. Cred că am temperatură, spre patruzeci... R.V. își duce colegul de școală acasă, cu un taxi. Termometrul a- răta 39,7. Un medic de la spitalul de urgență pune diagnosticul de congestie pulmonară, recomandă tratamentul etc. Dar omul acesta avea casa Iui, soție, un copil, socri, cumnați. „M-au ridicat din pat și m-au scos afară din casă", explică el, cu destulă jenă. Nu-i plăcut să faci o asemenea mărturisire... în miez de noapte, profesoara aleargă pe află că ea a renunțat la farmacii, aduce medicamentele și pînă dimineața pe la nouă stă de veghe lîngă bolnav. Revenind, medicul de la urgență constată că situația s-a îmbunătățit, nu e caz de internare. Profesoara își zice că e timpul să anunțe familia — și dă o fugă din Pajurei Titan. Este în vestibul :

de la crîșmă casă, omul a nevoia unui

pînă în primită în clipa

lucrurile, ăstei nu poftită/ ci: dată pe Aha, i se strigă, bine că știm cu cine ține 1 în ziua toare, lui T. B. acțiune de divorț, moți vînd .că soțul ei are o legătură extracon- jugală cu profesoara R. V„ apoi expediază reclamații împotriva profesoarei, care i-a „distrus" — bineînțeles, ca aceasta să clusă din mint... Neamurile, a- vocații își iau rolul în serios, se fac declarații, se aduc „martori"...De unde atita înverșunare ? întreabă profesoara. Și inginerul înșiră adevăratele motive pe care soția n-a îndrăznit să le treacă în motivația de divorț. Ea avea nevoie de un pretext, și l-a găsit... Sint căsătoriți de cinci ani. Soția, pe atunci studentă în anul doi, îl vorbea cu „pasiune" despre. meseria pentru care se pregătea. Surpriză : după trei luni, inginerul T. B.

ușă afară.se urmă» soția îngineru- introduce

căsnicia cerînd fie ex- învăță-

la studii, întrucît „nu merită să-ți mai bați capul". Vrea să soție, și ___ceva. După alțe trei luni. izbucnește o ceartă de zile mari : soțul nu cîștigă .sufii cient ! de ce nu face lucrări suplimentare? e tehnician, de ce nu repară cîte ceva pe la casele oamenilor ? ce nu caută alte Iuții ? Numai cu

fienimic alt-

de so- re-

sia de boală a socrului nu se ține o faini-, lie de cinci persoane (soacră, tanti etc). Apoi, cîte-o ceartă pe săptămînă, pînă se ajunge la una pe zi. „încă n-avem mașină, încă n-am văzut Europa..."Pentru a spori venitul unei familii de „casnici", inginerul a dat meditații, a mai făcut și pe meșterul particular. Pînă cînd a apărut un individ cu un Mercedes vechi și hodorogit, însă Mercedes 1 — cu cadouri din pachete, cu șampanie oho I ia să vedeți marca ! — și pe care soția l-a prezentat simplu : prietenul meu. Nu e inginer, n-are el o meserie prea sigură, a mai avut și încurcături, dar ne ia pe toți la iai'bă verde cu Mercedesul. Procesul de divorț s-a încheiat: copilul, în vîrstă de trei ani, a fost dat în grija tatălui. într-un Mercedes vechi, hodorogit, însă lustruit cu răbdare, o femeie cu privirea rătăcită aleargă pe la avocați, pe la tribunale, vrînd să-și „obțină" copilul, . puiul mamii... „E dreptul meu I Trebuie să am un sprijin la bătrinețe I"...Iată o femeie care se gîndește chiar și la (înainte de a nit treizeci Sigur, într-o fiul.serie, i-ar aduce un ban în casă...
la toate, bătrinețe fi împli- de ani), bună zi, învățînd o me- i-ar

Nicolae TIC

roate și nu prea.-•••

PARAZITISMUL 
în fața instanței 

muncitorești
• Un adevăr simplu, de neclintit: pîinea cîștigată 
cinstit are gust mai bun • Abonament la pensia 
mămicii octogenare ? • „Munca de șofer în
București e grea“, perorează omul fără ocupație 
de la volanul „Chevrolet“-ului personal • Slabi 

la treabă, imbatabili la... explicații

Într-Un saț din Bărăgan. la Smirna (Ialomița). în fata sediului cooperativei agricole de producție, doi șoferi, cu mașinile lor. așteptau. Unul era localnic. șofer si mecanic Ia C.A.P. Smirna. Celălalt, șofer Ia un C.A.P. din altă comună a județului.Un timp au discutat de una. de alta, mai mult iscodindu-se reciproc despre satele lor. despre viata pe care o duc. Oaspetele era vădit încîntat de ceea ce văzuse aici (pentru că la Smirna, într-adevăr. lucrurile merg foarte bine, s-au obținut producții mari, veniturile cooperatorilor sînt si ele pe măsură și. in consecință, satul, casele, străzile arată și ele asa cum trebuie să arate satul, casele, străzile unor oameni „cu ceva putere economică", după cum s-a exprimat gazda). Nu. oaspetele, de ce să se laude, nu prea avea de spus lu

cruri asemănătoare despre satul, cafele si străzile lor. N-au stat să cerceteze cauzele.Ațîta doar că. la un moment dat, șoferul- gazdă a văzut că unul din cauciucurile mașinii șoferului-oaspete e cam moale, cam lăsat.— Auzi dumneata, vezi că ti s-a lăsat un cauciuc.— Dă-1 încolo I— Ei. doar n-o să pleci cu el așa. Mergi cu el zece, douăzeci de kilometri și gata, s-a tăiat pînza, s-a dus...— Aiurea 1 făcu celălalt Indiferent.— Nu se poate, măi omule, pune mîna și dă-1 cîteva pompe. N-ai țximpă ?— Ba am. dar ce s-o mai scot ?— Uite. îți dau pompa mea.— Lasă-mă. frate. în pace ! se oțărî oaspetele, supărîndu-se ei de data asta.Șoferul-gazdă se a- pucă atunci cu miim-

le de cap si începu să vorbească asa. parcă în vînt. parcă vorbind cu alții :— Aoleu maică, dacă s-ar întîmpla una ca asta cu un șofer de la noi... Să facă asa ceva unul de la noi... Fum ar ieși din el 1...Se domoli repede, iși aprinse o țigară și după cinci minute de tăcere se adresă șoferului oaspete pe tonul molcom de la început. Molcom, dar și oarecum caustic :— Auzi, acum înțeleg eu de ce ziceai că la voi treburile nu merg ca pe roate. Păi. de roate trebuie să te ocupi cu grijă ca să meargă treburile pe ele. Să știi IȘi inchise discuția scotînd din mașină o cîrpă si mai ștergînd un fir de noroi care sărise pe bara de protecție a mașinii sale (adică a cooperativei), cam veche, dar ară- • tind ca nouă.
Mihai CARANFIL

Munca poate să aibă un chip ? De vreme ce spunem deseori : chipul muncii, înseamnă că aceasta nu-i doar o metaforă. în ziua aceea, la Ieșirea din schimb, amfiteatrul clubului întreprinderii „23 August" din Capitală căpătase tocmai o asemenea înfățișare. Adică tntruchipa Întocmai simbolul muncii, deoarece erau prezenți aici oameni pentru care deșteptătoarele sînt puse cu regularitate să tune încă din zori. Oameni care știu drumul uzinei cu ochii închiși. Care-și cîștigă pîinea la strung ori la forjă, ia planșetă, în turnătorie ori sțrungârie. într-un cuvînt, oameni cărora munca cinstită le conferă un plus de demnitate.Fuseseră invitați de către Judecătoria sectorului 3 și sectorul de miliție la adunarea muncitorească in care urmau să facă cunoștință și cu' chipul... nemuncii. Și cine sînt mai îndreptățiți decît muncitorii — într-o orînduire ca a noastră, care a înscris pe frontispiciul ei munca pentru mai binele patriei, deci al fiecăruia in parte — să se pronunțe asupra încercării unora de a trăi din munca tuturor ? Și cine alții decît cei ce muncesc sînt mai direct interesați ca legile noastre, prin care existența de parazit este sancționată, să fie respectate întocmai, aplicate cu fermitatea necesara ?Tocmai pentru că acești oameni știu exact valoarea fiecărui minut, prețuiesc cum se cuvine fiecare secundă, s-a intrat direct în ordinea de zi. Primul căruia tovarășul Păstorel Zugrăvescu, președintele amintitei judecătorii, ti ia interogatoriul, în auzul tuturor, este Alexandru Popescu.— Vîrsta ?— 35 de ani.— Profesia 1— Electrician și conducător auto.— Nu mai lucrați din aprilie, anul trecut. De ce ?— Păi... treburi cu sănătatea. Și apoi, ca șofer, e greu acum în București. Circulație intensă,— La volanul „Chevrolet“-ului personal vă descurcați, totuși, în circulația asta... Din ce irăiți ?— în ultimul timp m-am ocupat

de... jaluzele. Dar eu, știți, vreau să lucrez. Promit că într-o săptămînă...— Ce într-o săptămînă ? replică o voce din sală. Să vină chiar din clipa asta la noi, în uzină I Aud că-i și electrician. Avem nevoie de electricieni.— Nu știu dacă .aveți aici profilul pe care eu...— Avem toate profilurile. Vino, omule, alături de noi și-ai să simți că pîinea cinstită are un gust mai bun...Adevăr simplu și de neclintit : ia, pîinea dobîndită prin propria truda are gustul lei mai bun. Pentru :â are acoperite în jfortul cinstit, alături de mii și milioane de iameni. Pentru ră ea, pîinea iceasta, te așa- ză in rîndul oamenilor, in obiceiul cărora a intrat prețuirea celor lin jur după muncă. Criteriu fundamental pe scara noastră de valori.Va înțelege Alexandru .Popescu toate aceste îndemnuri ?Bine ar fi să nu le priceapă prea tîrziu....Numele lui ? Atanase S. Vîrsta ? 33 de ani, Căsătorit, cu doi copii. Nu lucrează nicăieri. Tot din aprilie 1973. Din ce trăiește ? Din retribuția soției și pensia mamei sale în vîrstă de... 79 de ani.La vîrsta aceasta, cîți ani d? muncă aveți ?— Precis nu știu, pentru că n-am cartea de muncă la mine...— Prin hotărîre judecătorească ați fost obligat să prestați o muncă utilă timp de un an. Cum a expirat ■ acest termen, ați lăsat totul baltă. De ce ?— Păi să explic...Cînd e vorba de explicații, destui nârăviți la traiul pe spinarea altora sînt imbatabili. „Tocmai imi fac formele să intru la treabă", iți „explică" cite anul cu chipul omului preocupat. Cînd cercetezi însă de cite săptămini, luni, uneori și ani duce asemenea „tratative", pentru a se afla, astfel, cît de cit In... legalitate, atunci parazitul devine agresiv: „Păi ce vină am eu că nu mi se dă un loc corespunzător ?“. Dar cum să obții Uo „loc corespunzător" dacă nu faci nici primul pas spre un asemenea loc ?Filozofia de doi bani a individului

— Doriți sâ vâ angajați ? — Nu eu I Dumnealor I
Desen de VIOR.EL SANDU

care fuge de muncă ca dracul de tămîle poate convinge doar pe unul ca el., Numai pe cel care muncește, nu. Ne-a demonstrat-o, încă o dată, reacția promptă a oamenilor din amfiteatrul clubului.Eu. se pronunța în adunare Marin Bărbuță, am 59 de ani. Din aceștia, 40 i-am muncit aici, la „23 August". Pe dumneata, omule, care te văd „tare" în explicații, te chem să vii la noi în turnătorie. Muncim cot la cot și te facem și om de treabă.— Dar n-am făcut nimic 1 tresare cel vizat.— Păi tocmai asta e : că nu faci nimic, adică nu produci nimic, dar, in schimb, consumi. Din munca mea, dm munca tuturor. Și noi nu îngăduim una ca asta 1Un alt personaj este prezentat adunării :— Numele ?— Dumitru Ene.- Vîrsta ?— 32 de ani.— Profesia ?— Sudor.— Ne trebuie sudori, remarcă unul dintre muncitorii din sală.— Ați lucrat la Grupul 3 șantiere București. în septembrie anul trecut »— de cînd, practic, nu mai lucrați nicăieri — vi s-a desfăcut contractul de muncă. De ce 1— Sînt bolnav cu ochii.— Aveți certificat medical ?— Am avut, dar......Dar, e clar. Așa cum clar a fost și la adunarea cetățenească din cartier, unde oameni cu o îndelungată experiență de viață și de muncă s-au pronunțat răspicat împotriva conduitei de parazit a lui Dumitru Ene. Atunci părea că s-a tulburat ceva în ființa lui : citise limpede în ochii prietenilor, cunoscuților și necunos- cuților din cartier dorința tuturor de a-I ajuta, de a-1 scoate din impas, de

a-1 aduce în mijlocul lor. N-a aflat însă tăria de a face pasul firesc — și depindea numai de el să-l facă, să răspundă la mîna întinsă omenește — și iată-l acum față în față nu numai cu oamenii legii, ci și cu oamenii care făuresc azi. la noi, legea muncii.— Totuși, din ce trăiți ?— Sînt chitarist. Și mai o nuntă, mai o petrecere...— Dar meseria de sudor ?— Nu-mi mai place. Vreau să mă tac” strungar.— Avem nevoie și de strungari, intervine Dumitru Badea, secretarul comitetului de partid al Uzinei.Strungarii prezenți la adunare aprobă.— Cred că e o neînțelegere la mijloc, se precipită Dumitru Ene. Eu vreau să fac strungărie în lemn...— Avem și așa ceva. La mode- lărie.„Nemunca" pune însă, netulburată, condiții peste condiții. Doar, doar va afla o portiță de scăpare, să i se piardă urma.— Și cu... chitara mea cum rămîne ?— Avem atîtea formații artistice îneît e loc destul să te afirmi de zece ori mai mult decît la o nuntă ori botez, îi răspunde rîzînd secretarul comitetului de partid.— Mă rog, de mîine mă prezint la........Arta mobilei".— Tovarășe judecător — e de părere unul dintre cei prezenți — să fje obligat să vină la noi, de vreme ce tot am făcut cunoștință cu el. Ca să nu mai spun că drumul uzinei noastre îi este mai la îndemînă.— Se admite !Rostire aflată pe buzele tuturor celor abia teșiți din schimb.
Iile TANASACHE

Drum spre 
glorie ?

Ori de cile .ori mergea in
tr-o excursie sau in concediu, 
vara, la munte, mai ales la 
munte, omul acesta avea o pa
siune : să se iscălească pe co
paci. Să deseneze o inimă, să 
tragă prin coajă o săgeată și 
să-și pună sub ea numele. E o pasiune mai veche, au trecut 
de atunci cițiva ani buni. Ale
sese un copac nu prea înalt, 
dar plin de vigoare, al cărui 
virf țintea cerul. într-un timp 
nu prea depărtat — gindea el 
— copacul acela avea să-i în
treacă pe toți ceilalți din jur. 
Și era atit de preocupat de a- 
ceastă ambiție a lui, incit nici 
n-a văzut cind, din ochiul de 
poiană, s-a apropiat o ființă 
ciudată. Nimic, nici o trăsătură 
nu-i trăda Originea. Și nici 
semnul distinctiv de pe frunte 
care părea, de fapt, să spună : 
eu vin de peste tot și mă duc 
oriunde și pot să-l fac celebru 
pe oricine.

— Cum ? a întrebat el uluit.
— Numele meu este Gloria ! 

Alege !
S-a mirat :
— Ce să aleg ?
— Felul in care vrei să tă- 

mii celebru.
— Celebru ?
— Tu ai vrut-o .' Alege !
Și omul acesta care avea pa

siunea să-și. pună semnătura 
pe arborii dealurilor și munți
lor a ales :

Un briceag.
Necunoscuta a înmărmurit. 

Era o spaimă asemenea a- 
celeia pe care ai putea-o des
cifra, desigur, numai in respi
rația plantelor cind iși face a- 
pariția coasa. Auzise eă proba
bil ceva. dar nu-i venea să 
creadă. Un om care pe unde 
trece vrea să se remarce in 
acest chip ?

— Bine, fie, a admis ea. ts- 
călește-te. Semnează-t.e in coa
ja asta verde. Și numele tău va 
crește odată cu copacul.

Și vremea a trecut.
Acum, omul acesta care are 

pasiunea să-și incrusteze nu
mele in scoarța arborilor a re
venit la copacul său (care, in
tr-adevăr, a crescut, intre timp, 
foarte inalt) să-și vadă semnă
tura. Dar opera lui nu era ni
căieri. Fiind, de fapt, o tăietură 
făcută in trupul stejarului, na
tura a vindecat-o și n-a mai 
rămas acolo decit un semn vag 
al unei treceri dușmane, acope
rit de mușchiul verde al verii, 
rodul verii regeneratoare.

Intimplarea l-a supărat. Era 
ca o anulare a propriei sale 
personalități. Or, așa ceva el 
nu permitea, Și a scos bricea
gul scrijelind și mal adine, cu 
indirjirea celui care nu vrea, 
in ruptul capului, să piardă o 
șansă atit de sigură spre glo
rie. I-am văzut. de curînd, mo
nograma albă in scoarța verde, 
însoțită, ca intr-o cronică, de 
datarea momentului călătoriei 
sale pe acel drum din munți. 
Copacul susura

Și mi. s-a părut o rană nu 
atit pentru arbore, cit pentru 
acel straniu autor de o extra
ordinară insolență și, mai pe 
șleau, goliciune sufletească Va 
trebui deci ca noi, colectivita
tea, precum pe arbore natura, 
să-l ajutăm să se vindece.

Vasile BARAN

An,
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PLENARA CONSHHILDI NATIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
Cuvintul de încheiere rostit de tovarășa 

acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 
președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie

Din aceeași cantitate de otel -
7 »

mai multe laminate
lată „formula" economiilor obținute 

de siderurgiștii hunedoreni prin creșterea 
coeficientului de scoatere a metalului

Stimați tovarăși,Lucrările plenarei Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie se apropie de sfîrșit.în cursul vizitei conducerii de partid în unele institute de cercetare, cît și în timpul dezbaterilor din plenara Consiliului Național, s-au evidențiat rezultatele importante obținute în activitatea de cercetare științifică din diferite domenii, contribuția de seamă a cercetării la succesele remarcabile obținute de întregul nostru popor în înfăptuirea cu succes a planului cincinal de dezvoltare economico-socială a României.Se poate spune că nu există sector al activității economico-sociale în care să nu fie prezente cercetarea, gîndirea și creația oamenilor de știință, a tuturor oamenilor muncii.în cursul dezbaterilor s-au subliniat, cu deosebire, rezultatele pozitive obținute în legarea tot mai strînsă a cercetării, proiectării cu învățămin- tul și producția.Atît în cursul vizitei la unele institute, cît și în timpul dezbaterilor plenarei s-a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor cercetării pentru înfăptuirea tuturor prevederilor planului de cercetare și tehnologie, în vederea valorificării depline a bazei materiale și a forței umane pentru dezvoltarea în ritm înalt a întregii economii socialiste, pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice moderne.Sarcinile tot mai mari pe care partidul și statul le pun în fața cercetării cer perfecționarea continuă a întregii noastre activități, o concentrare mai bună a forțelor pe obiectivele principale, pentru elaborarea lor într-un timp cît mai scurt și introducerea lor în producție. Este necesar deci ca în cadrul fiecărui institut central de cercetare, al fiecărui institut în parte să se acționeze cu mai multă fermitate pentru scurtarea termenelor de cercetare, să se țină seama de necesitatea elaborării,
______  ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A LUCRĂRILOR —-----------

(Urmare din pag. I)vieții economico-sociale din patria noastră, întărită în conștiințele noastre de marele sprijin ce ne-a fost acordat, toți cei ce muncim pe tărî- mul științei și tehnologiei ne angajăm să facem totul pentru deplina punere în valoare a minunatelor condiții ce ni s-au creat, spre a justifica înalta încredere ce ne-a fost acordată.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că dezbaterile plenarei au evidențiat contri

în cursul cercetării, a întregului proces tehnic, a tehnologiei și instalațiilor necesare realizării în producție.Trebuie să insistăm mai mult pentru o strînsă conlucrare între cercetare, proiectare, învățămînt și producție, precum și pentru in
'■''ȘSsSsX

tensificarea cercetării interdisci- plinare, spre a putea rezolva mai rapid unele probleme mai importante care cer o conlucrare largă între mai multe discipline.Este bine cunoscut că există o întrepătrundere tot mai strînsă între diferite sectoare ale cercetării — cum sînt fizica, chimia, biologia, matematica — că, în același timp, trecerea rapidă la realizarea în producție impune o strînsă con
buția pe care întregul detașament al oamenilor muncii din domeniul creației științifice și al progresului tehnic o aduce pentru înfăptuirea planului cincinal și a programului suplimentar in toate sectoarele vieții economice și sociale. în același timp, au fost criticate neajunsurile care persistă în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în economie. Au fost formulate propuneri concrete de îmbunătățire în continuare a muncii din aceste domenii de activitate, de 

lucrare, încă din timpul elaborării tehnologiilor, cu institutele metalurgice și constructoare de mașini.Cerințele economiei naționale impun o intensificare a activității de cercetare în vederea descoperirii și valorificării depline a resurselor de materii prime și mate

riale existente în țară, a elaborării pe cale sintetică de noi materiale cu caracteristici-superioare.In mod deosebit trebuie să acordăm o marg atenție problemelor energiei, pornind de la elaborarea de noi tehnologii care să conducă la reducerea consumurilor de combustibil și energie, cît și la descoperirea de noi surse de energie.în elaborarea tehnologiilor trebuie să se acorde o atenție deose-
aplicare rapidă în practică a rezultatelor obținute, precum și pentru creșterea rolului creației științifice și tehnice proprii în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România.Manifestîndu-și profundul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de țelurile mărețe stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale P.C.R., Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, nou ales, și participanții la 

bită problemelor economice, asigurării unei înalte eficiențe, astfel ca la le, ciiAceasta presupune mai strînsă a tuturor institutelor
tot ceea ce realizăm să conducă reducerea cheltuielilor materia- creșterea productivității munți ridicarea calității produselor, o conlucrare

noastre de cercetare și proiectare tehnologică cu Institutul central de cercetări econorgiceg ’în cadrul plenarei s-a*'u pfe^h- tat schițele proiectelor de planuri de perspectivă ale cercetării și în domeniul surselor energetice. în elaborarea și definitivarea acestor proiecte trebuie să ținem seaYna de cerințele dezvoltării multilaterale ale societății noastre în etapele următoare și, în același timp, să
plenară își exprimă, în numele tuturor oamenilor muncii care activează în domeniul creației științifice și tehnice, români, maghiari, germani și de alte naționalități, a- dînca recunoștință față de partid, față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția de o excepțională însemnătate adusă in permanentă la dezvoltarea științei și tehnologiei românești, la afirmarea cu putere a progresului tehnic în scumpa noastră patrie. în numele tuturor celor pe care îi reprezentăm, ne angajăm în fața

un loc mai important
în acestacordăm cercetărilor fundamentale, pentru a asigura o largă perspectivă întregii noastre activități domeniu.Este necesar ca toate centrale de cercetări să elaborarea planurilor în activitate bază, al colabora- cen- de pro- care

de această executiv în institutele organele

institutele treacă la de per- domeniile șt, Bi- con-

și oamenilor în vederea pre- lor la cel' de-al Congres al Parti- Comunist Român.

spectivă lor pe roul siliului, re cu trale și stat, să definitiveze iectele de planuri, să poată fi prezentate plenarei Comitetului Central al partidului și supuse dezbaterii largi a cercetătorilor muncii, zentării XII-lea duluiDoresc să subliniez încă o dată că marile sarcini ce revin cercetării și proiectării impun o îmbunătățire continuă a întregii noastre activități, creșterea spiritului de răspundere al fiecărui institut și al fiecărui cercetător, pentru a răspunde chemărilor partidului și statului, așteptărilor întregului popor, cu rezultate cît mai bune, și pentru a spori contribuția cercetării la făurirea so- .cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Dispunem de tot ce este necesar, atît de o puternică bază materială, cît și important care lucrează cetare, pentru exprima cercetarea îndeplini cinile dereExprimînd cercetătorii, întregul personal din cercetare-vor face totul și nu. vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea marilor sarcini ce ne-au fost resc tră, mari care 
puternice).

un număr lucrători în cer- a putea încrederea că noastră își va cu cinste sar- mare răspun- revin.

de de
dece-i convingerea că toți

să vă tuturor, în o
un efort marilor încredințate, do- urez dumneavoas- succese tot mai întreaga activitate pe desfășurați ! (Aplauze

partidului, în fața dumneavoastră, fiul cel mai iubit al poporului, ca in cinstea marilor evenimente ce vor avea loc în acest an, aniversarea a 35 de ani de la eliberare și Congresul al XII-lea al partidului, să ne sporim eforturile, să muncim cu mai mult elan și pasiune revoluționară, pentru a servi cît mai plenar patria socialistă și partidul, pentru ca știința și tehnologia națională să-și aducă o contribuție tot mai determinantă Ia triumful comunismului pe pămîntul României.

In acțiunea de importantă națională de economisire pe toate căile a materiilor prime și energiei, colectivului combinatului hunedorean îi revine sarcina de mare însemnătate de a spori coeficientul de scoatere a metalului. Ce reprezintă acest coeficient de scoatere ? Pe scurt, cantitatea de laminate finite care se obține dintr-o tonă de oțel lingou. Cum se știe, in procesul de prelucrare metalurgică o parte din metal se pierde sub formă de capete, scurtături sau se arde în timpul încălzirii. Altfel spus, se irosește atît materie primă, cît și energie. Depinde deci de spiritul gospodăresc al siderurgiștilor, de priceperea lor tehnică, de tehnologia utilizată ca pierderile să fie cît mai mici, iar coeficientul de scoatere cit mai mare. Pentru exemplificare menționez că, prin creșterea cu 1 la sută a coeficientului de scoatere, in acest an se asigură o reducere a consumului de oțel lingou pe tona de laminate finite pline cu 15,26 kg, ceea ce, pe ansamblul producției de laminate a combinatului nostru, reprezintă o economie de metal din care se poate obține un spor de producție de 33 600 tone laminate. Plastic vorbind, putem spune că obținem zeci de mii de tone de laminate fără... materie primă !Siderurgiștii cetății de foc a Hunedoarei. aplicînd cu fermitate indicațiile . date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu. prilejul vizitei de lucru făcute în combinat r— fără a dispune de instalații de turnare continuă a otelului (procedeu care asigură valorificarea superioară a metalului) — au obținut, în patru luni din acest an, un coeficient de scoatere de 83,01 la sută, comparativ cu 82,45 la sută in 1978 . și cu 79,14 la sută cu trei ani în urmă. Așadar, în trei ani, o îmbunătățire cu patru procente a acestui coeficient. Pentru cine cunoaște cu cită trudă se obține o • creștere fie și numai cu o sutime de procent a coeficientului 'de scoatere, este limpede valoarea progreselor făcute.Dacă ar fi să definim căile prin care am realizat acest rezultat, m-aș opri, în primul rînd, la acțiumie întreprinse in domeniul organizării muncii. Astfel, un rol hotăritor l-a avut analiza (săptămînală la nivelul uzinelor, decadală la nivelul combinatului și lunară în cadrul organelor de conducere colectivă ale uzinelor și combinatului) a realizării consumului specific de metal și, implicit, a creșterii coeficientului de scoatere. Deci, o verificare strictă a încadrării in sarcinile planificate. O altă măsură importantă, tot in domeniul organizării, cu consecințe pozitive asupra micșorării consumului de metal, a fost urmărirea pe calculator a producției de laminate la majoritatea liniilor de laminare și a scoaterii brute la laminorul blu- ming 1 000 + 1 300 mm, ca și reglarea liniilor de laminare cu" tagle rebut sau declasat'e.Oțelăriile au adus o contribuție substanțială la majorarea coeficientului de scoatere • a metalului prin utilizarea pe scară largă a unui șir de tehnologii moderne. Pentru informarea muncitorilor și specialiștilor din alte combinate siderurgice, aș aminti citeya dintre acestea : astfel, prin turnarea a 64 la sută din cantitatea de oțel calmat în lingotiere invers conice, la care se realizează un consum de oțel mai mic cu circa 10 kg pe tona de otel lingou, șl prin turnarea sub presiune a întregii producții de otel slab aliat pentru beton se asigură un consum mai mic cu 50 kg pe tona de oțel, fată de metoda clasică. S-a experimentat și urmează să se generalizeze în perioada următoare folosirea unei lingotiere de 9,2 tone, la care consumul de metal este mai mic cu circa 20 kg pe tonă. Totodată, se experimentează în prezent turnarea diferențiată a înălțimii ma- selotei în funcție de conținutul de carbon al oțelului, ceea ce va avea drept consecință economisirea a circa 23 000 tone otel lingou.Desigur, realizările ar fi mult mai 

mari dacă nu ar exista unele greutăți independente de activitatea combinatului, care duc la scăderea coeficientului de scoatere. Astfel amintesc : neasigurarea materialelor refractare și a dispozitivelor de închidere tip sertar pentru oalele de turnare, solicitarea de către beneficiari a unor mărci de oteluri cu caracteristici care nu pot fi realizate decît prin selecționare, deci cu pierderi de metal. Aș aminti aici și calitatea necorespunzătoare a prafurilor de turnare, care prezintă variații mari ale indicilor calitativi, neasigurind o suprafață curată a lingourilor, precum și slaba calitate a plăcilor termoizolante. Acest din urmă neajuns determină spargerea plăcilor în timpul deplasătii trenurilor de turnare și, deci, deteriorarea suprafeței lingourilor. O altă problemă care impietează asupra creșterii coeficientului de scoatere este neincluderea în planul de investiții pe anul 1979 a înlocuirii foarfecii hidraulice de la laminorul 800 mm cu o foarfecă mecanică, precum și a dotării laminorului de semifabricate nr. 1 de 750 mm cu o nouă foarfecă rotativă. Iată citeva probleme pentru soluționarea cărora solicităm sprijinul ministerului nostru de resort și, îndeosebi, al unităților furnizoare.Pornind de la faptul că procesul de laminare este acela care metamorfozează metalul în produs finit, dindu^i contur final și asigurindu-i caracteristicile calitative solicitate de beneficiari-, aș dori să prezint citeva din acțiunile initiate în sectorul lami- noarelor pentru reducerea consumului de metal și, implicit, pentru creșterea coeficientului de scoatere. Mai întii, aș aminti terminarea și intrarea in funcțiune în semestrul II a.c. a instalației de sudat țagle cap la căp. Concret, se ■ va realiza sudarea prin presiune a capetelor de țagle cu conținut scăzut sau mediu de carbon, rămase în urma debitării la foarfecă laminorului de 750 mm, care ating uneori dimensiuni intre 1,2 și 5 m, obtinîndu-se astfel o taglă obișnuită ca rezistență și dimensiune ; în acest fel, se întrerupe circuitul costisitor al retopirii capetelor respective, fapt care va permite economisirea a 2,55 kg de metal pe tona de laminate, comparativ cu anul trecut.La laminorul de profile grele de 650 mm se scontează pe o reducere a consumului de metal cu 0,3 kg pe tona de laminate, prin înlăturarea avariilor la laminoare, datorită im- bunătătirii organelor de transmisie intre cajele de angrenare și cele de laminare.Poate că aceste măsuri, enunțate într-un limbaj tehnic, spun prea puțin, dar îi invităm pe siderurgiștii interesați de aceste măsuri tehnologice să vină să ne cunoască experiența, asigurindu-i că eficienta economică a aplicării lor este deosebit de importantă. Materializarea tuturor acestor obiective la uzina de laminoare este strins legată de eforturile depuse de fiecare om al muncii, de ridicarea calificării și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, precum și de aportul deosebit la finalizarea unora din măsurile enumerate pe linia reducerii consumului de metal al unor specialiști de recunoscut prestigiu, cum sint ing. Silviu Samoilescu, ing. Do- boly Daniel, ing. Mihai Cristea, ing. Aurel Molotcov, laminatorul Ilie Ion și mulți alții. Și, efectiv, este mult de muncă pentru că in acest an trebuie să atingem cel puțin coeficientul planificat de scoatere de 83,5 la sută. Știm precis c'e trebuie făcut pentru a ne îndeplini sarcina stabilită și avem condiții pentru a o realiza. Și, ca întotdeauna, siderurgiștii Hunedoarei iși vor ține cuvintul.
Stelian DIJMÂRESCU 
președintele 
comitetului sindicatului, 
de la u^ina nr. 4 laminoare 
a Combinatului siderurgic 
Hunedoara

SECERI
(Urmare din pag. I)s-a făcut „controlul cu boabe". De ce ? „Pentru că nici o secție nu și-a ridicat din bază seturile de etarișare a combinelor" — ne spunea ing. Voi- cu Ștefănescu, șeful comisiei de su- prarecepție. Asistăm la verificarea reparațiilor la secțiile Tencănău și Sălcuta. La aproape toate cele_ 12 combine recepționate comisia a făcut observații, nu esențiale, cu privire la calitatea reparațiilor.După cum se știe, suprarecepția utilajelor este precedată de controlul făcut de sectorul unic de mecanizare, control-test ale cărui observații trebuie stipulate în procese-verbale încheiate pentru fiecare mașină în parte. în multe cazuri, aceste recepții, făcute de specialiștii sectoarelor unice de mecanizare, au fost formale. Altfel nu se explică de ce la sectorul Sălcuta, bunăoară, in procesele- verbale de recepție a celor 7 combine nu se făcuse nici o observație, in timp ce in cel de suprareceptie s-au consemnat cu duiumul. Dumitru Neghină, șeful sectorului de mecanizare, este calm, nu-și face deloc probleme : „Pînă la Începerea secerișului mai avem» timp, așa că remediem iute defecțiunile sesizate de tovarășul de la trust".în județul Arad, dacă în ce privește repararea tractoarelor nu se ridică probleme deosebite, nu același lucru se poate spune despre celelalte mașini și utilaje agricole. Dar iată, în acest context, părerea tovarășului ing. Pantelemon Novac, directorul Trustului S.M.A. Arad :— Pină în prezent au fost puse în stare de funcționare 739 combine C-12 și 432 prese de balotat, rămînînd încă în diferite stadii de reparații 120 combine C-12 și 66 prese. Dacă stațiunile de mecanizare din Sintana, Sebiș, Șiria și Vinga au încheiat reparațiile, iar în cele din Arad, Pecica, Curtici și Gurahonț. lucrările se apropie de sfîrșit, la Cermei. Ghioroc ii Felnac sînt rămîneri în urmă. Una in principalele cauze ale acestei ari de lucruri este lipsa unor piese schimb. Bunăoară. întreprinderea mănătoarea" din București n-a li- pînă acum, din repartiția semes- I. 54 de repere pentru combinele ?are au fost contractate cu baza ovizionare nr. 2 din Arad. La ău, I.M.U.M. Medgidia n-a >loc 18 repere pentru presele

GRÎNELORSUL
ade balotat. Pentru remorci și autocamioane lipsesc peste 1 200 cauciucuri, dar nu avem nici repartiții. Apoi, nu sîntem aprovizionați cu uleiuri pentru ridicătoarele hidraulice de la combinele C-12. Sint lucruri care au fost aduse de mult la cunoștința Ministerului Agriculturii și D.G.A.T.M.— Ce măsuri au fost luate în unitățile trustului județean pentru impul- sionarea pregătirilor 1— în primul rind, cu sprijinul organizațiilor de partid și al conducerilor consiliilor unice agroindustriale s-a procedat la mobilizarea oamenilor, astfel incit lucrările de reparație a

Cînd beneficiarul își 
face singur greutăți...Beneficiarul este Centrala materialelor de construcții din București, iar greutățile pe care și le face singur sînt localizate la Fabrica de case din Micrcurea-Ciuc. După cum am mai anunțat, obiectivul a intrat in funcțiune parțial, mai devreme, la sfîrșitul anului trecut. De atunci, produce insă a- partamente fără pereți exteriori. De ce ? Pentru că linia de fabricație respectivă nu e terminată și, după cum evoluează lucrurile, nici nu se întrevede o soluționare rapidă a acestei situații. Cine poartă răspunderea pentru această tergiversare a lucrărilor ? Iată ce ne scrie ing. Mihai Moraru, director general al întreprinderii „Progresul" din Brăila — unul dintre furnizorii subansamblelor necesare mașin - lor pentru producerea pereților cu pricina — ca răspuns la articolul „în același județ, aceleași investiții, același constructor, dar rezultatele pe șantier diferă mult", publicat in ziua de 10 mai. „Nelivra- 
rea de către unitatea noastră a tu
turor subansamblelor se datorează 
faptului că beneficiarul • — Centrala 
materialelor de construcții Bucu
rești — cu scrisoarea nr. 9574 din

mașinilor și utilajelor agricole să se desfășoare, cum se spune, „zi-lumi- nă“. S-au constituit echipe de Întrajutorare între secțiile de mecanizare. O altă acțiune căreia i-am acordat multă atenție este aceea privind re- condiționarea unor piese și agregate de la combinele C-12 și presele de balotat.Secerișul bate la ușă și, de aceea, este absolut necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile agroindustriale, organele agricole județene să acționeze hotărit pentru ca, in citeva zile, toate mașinile să fie gata să intre in lan. Imagine din secția preparație a Filaturii de bumbac din Alexandria Foto : E. Dichiseanu

30 noiembrie 1978, a sistat execu
ția lor pentru anumite modificări 
la lanțul propriu-zis și la unele re
pere de la transportor. Modificările 
din proiect ne-au fost transmise 
abia la 5 aprilie a.c. Sistarea și 
modificările de proiect au durat 
peste 4 luni, timp în care între
prinderea noastră putea executa un 
mare număr din aceste subansam- 
ble“. Deci, specialiștii centralei a- mintite și-au adus din plin... contribuția la întîrzierea masivă consemnată pe șantier. Nu exista nici o soluție pentru evitarea ei ? Ba da, și în acest sens reproducem din nou din scrisoarea primită de la Brăila : „Considerăm totuși că 
Fabrica de case din Miercurea-Ciuc 
putea să obțină subansamblele ne
cesare din cantitățile livrate, dacă 
centrala i le repartiza. Precizăm 
că nu avem contract direct cu în
treprinderea din Miercurea-Ciuc, 
iar repartiția subansamblelor pen
tru fabricile de case se face lunar 
de către Centrala nțaterialelor de 
construcții". Cu alte cuvinte, centrala a avut și are în continuare în miinile sale și „pîinea și cuțitul", adică posibilitatea să rezolve rapid și corespunzător — prin redistribuirea subansamblelor de care dispune — această problemă. Numai că a omis să se ocupe mai îndeaproape, cu seriozitatea necesară, de soarta propriului său o

biectiv. Și cind? Tocmai in această perioadă, cind pe toate șantiere e de locuințe, inclusiv pe cele din județul Harghita, este atita nevoie de prefabricate, de elemente de construcții. Realitate care pare să fie trecută cu vederea la Centrala materialelor de construcții. Pină cind ?
• Invenția - 

pe un bun făgașIn articolul „O idee și valoarea ei", publicat in nr. 11330, era prezentată o invenție care, in pofida avantajelor economice certe pe care le prezenta, părea sortită să rămînă uitată într-un... dosar. Pe scurt, este vorba de un nou procedeu de debitare a barelor din oțel, la care — pe lingă criteriile privind economia de metal, productivitatea și precizia pieselor obținute — se lua în considerație și consumul de energie impus de a- semenea operații. Cum spuneam, eficiența acestei invenții, realizată de prof. dr. ing. Constantin Iliescu de la Universitatea din Brașov, este incontestabilă. în cazul debitării unei producții de 500 000 tone din oțel de rulmenți, prin noua metodă, manopera este redusă de 

6 ori, se elimină adaosul de prelucrare, de circa 46 tone, și se e- conomisesc un milion metri cubi de gaz metan.Prin apariția articolului nostru, invenția profesorului C. Iliescu a avut cîștig de cauză. Iată ce ne răspunde in acest sens ing. Șer- ban Teodorescu, director general in Direcția tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini : „Urmare a sarcinii date de 
Direcția tehnică, Institutul central 
pentru construcții de mașini a ana
lizat, împreună cu autorul, conținu
tul și posibilitățile de aplicare a 
invenției. Ca urmare, s-a trecut la 
experimentarea imediată a inven
ției la întreprinderea de autoturis
me din Pitești, urmărindu-se debi
tarea oțelurilor dure și semidure 
pentru supape de automobile și 
tractoare". Deci, urmarea intervenției noastre a fost firească. Dar numai pînă la un punct, deoarece în finalul răspunsului primit se a- rată : , „în continuare, Institutul 
central pentru construcții de ma
șini va urmări aplicarea propedeu- 
lui de debitare brevetat de prof. 
C. Iliescu, în cadrul unor sisteme 
automate de debitare, in măsura in 
care vor apărea astfel de cereri". Sperăm totuși ca aplicarea acestei invenții deosebit de valoroase să nu rămînă facultativă. Cine iși a

sumă răspunderea pentru impunerea ei mai fermă ?
Și furnizorul 

de utilaje 
are un cuvînt de spusSub semnătura ing. Petru Pan- tea, director, și a tovarășului Liviu Cristea, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică din Orașul Dr. Petru Groza, am primit, pe marginea articolului „Pentru punerea în funcțiune a turnătoriei : totul este clar, în afară de răspunsul furnizorilor de utilaje", publicat in ziua de 11 mai, următorul răspuns : „în articol, întreprinde
rea de cazane mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca. in calitatea sa de be
neficiar al Combinatului de utilaj 
greu ce se construiește in acest 
oraș, face un apel la furnizorii săi 
de utilaje, printre care este amin
tită și unitatea noastră, cerind să-i 
sprijine in eforturile pentru livra
rea utilajelor necesare. Precizăm 
că utilajele gabaritice au fost li
vrate, iar cele agabaritice, potrivit 
punctului 15 din contractul înche
iat, urmează să fie ridicate de be
neficiar cu mijloace de transport 
adecvate". Deci, nu numai că a 

răspuns cu promptitudine, dar furnizorul prezintă o cu totul altă fațetă a situației, în care restanțier l’ață de obligațiile sale este... însuși beneficiarul de investiții. Desprindem din aceeași scrisoare : „Faptul 
că utilajele agabaritice, care nu pot 
fi expediate prin C.F.R., se mai 
găsesc la noi în custodie demon
strează că beneficiarul nu are încă 
nevoie de ele".Iar finalul scrisorii conține un... apel al furnizorului către beneficiar. „întreprinderea de cazane mici 
și arzătoare nu ne-a achitat valoa
rea unora din utilajele livrate și 
nici pe cele aflate in custodie. Cu 
acest prilej, solicităm sprijinul dv. 
rugindu-vă să influențați pe bene
ficiar să plătească facturile emise 
și să-și ridice utilajele aflate in 
custodie, mulțumindu-vă pentru 
sprijinul ce ni-l veți acorda prin 
aceasta". Aproape fără comentariu. Poate că în acest dialog, de la... distanță, cele două întreprinderi se vor auzi, pînă la urmă, una pe cealaltă. Un lucru este surprinzător : de ce nu au luat pînă in prezent legătura directă pentru a rezolva o astfel de problemă care ține de spiritul de colaborare și răspundere ce trebuie să guverneze relațiile dintre ele ?

Cristian ANTONESCU
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For(a de convingere a filmului 
în sprijinul activității de propagandăPlenara Comitetului județean de partid Ialomița. Problema aflată în dezbatere : modul în care zootehnia contribuie la realizarea sarcinilor economice ce revin județului. Obișnuita informare a fost înlocuită cu un film : „Aurul alb“. Pelicula înfățișează mai întii succese ale cooperatorilor din Smirna, Gh. Doja, Grindu. Ea aduce în față parțicipanților scene ale vredniciei gospodărești : grajduri îngrijite, proaspăt văruite, cu împrejmuiri frumos amenajate, cultivate chiar cu furaje pentru animale. Spiritul gospodăresc, ordinea și disciplina care domnesc aici se desprind cel mai bine din rezultatele obținute : 3 500—4 000 litri pe cap de vacă furajată, realizarea integrală a sporurilor în greutate, a montelor și fătărilor, un indice minim de mortalități și sacrificări din necesitate.Brusc, aparatul de filmat proiectează și astfel de situații: C.A.P. GiUrgeni, Stel- nica, Bordușani, Vlădeni, Unirea, Dichiseni ; grajduri dărăpănate, furaje risipite, vite 61abe ino- tînd în noroi ' pentru a ajunge la jgheabul de adăpat. Prezidiul dă cu- vîntul celor criticați. Nimic din cale proiectate pe ecran nu se puteau tăgădui sau înfrumuseța. Este și ceea ce i-a determinat pe cei în cauză să înceapă direct cu autocritica.Așa cum a reieșit din discuția a- vută cu tovarășul Gheorghe Glodeanu, secretar al comitetului județean de partid, filmul este frecvent folosit în analiza stărilor de fapt din diferite sectoare. Pînă acum, cîteva plenare ale comitetului județean care au examinat costurile materiale in construcții, utilizarea fondului funciar, dezvoltarea zootehniei etc. s-au desfășurat avînd drept „material de analiză" un film. Sub îndrumarea secției de propagandă a comitetului județean. unele unități, cum sînt Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia, întreprinderea de materiale de construcții Călărași, Fabrica de zahăr Țăndărei, inspectoratul școlar, casa agronomului, au realizat cu mijloace proprii pelicule inspirate din viața și munca colectivelor respective, axate pe probleme de actualitate : obținerea de economii la materii prime, energie și carburanți, folosirea timpului de lucru, îndru

marea elevilor în timpul practicii productive etc. Avantajele utilizării largi a acestui mijloc modern în munca de propagandă sînt multiple. In primul rînd, datorită puterii de sugestie a imaginii, filmul contribuie într-un mod mai direct, mai usturător decît alte forme la dezvăluirea și criticarea neajunsurilor ; el mobilizează mai eficient la acțiune, determină reacții mai prompte.Desigur, pentru a valorifica Integral valențele educative ale filmului, simpla sa proiectare nu eBte suficientă. Ea se cere urmată de o serie de acțiuni menite să concentreze a- tenția asupra cauzelor lipsurilor surprinse pe peliculă, asupra căilor de remediere a lor. Aflăm, astfel, că
• Se poate contesta ceea ce „se vede cu ochii11 ?
• Revenire pe urmele unor pelicule larg dezbătute
• Valențele educative ale filmului — amplificate prin

control și măsuri practice

fiecare film este prezentat în unitățile cu profil asemănător din județ și supus unei dezbateri minuțioase, urmărindu-se stabilirea de măsuri eficiente. Concomitent, unitățile sînt supuse unui control mai sistematic ; control care, în unele cazuri, ia forma unei reveniri cu aparatul de filmat : să se vadă mai clar ce s*a făcut și ce nu. De pildă, la un anumit interval de timp, pe „urmele" filmului amintit s-a realizat un al doilea, intitulat „Zootehnia la ordinea zilei".Am mers și noi în unitățile vizate de această peliculă. Adeverind încă o dată proverbul că omul „sfințește" locul, noua conducere a cooperativei agricole de producție din Vlădeni transformase complet lucrurile în sectorul zootehnic. Cu aceiași oameni, în aceleași condiții, dar cu un plus de organizare, de pasiune, acum s-a ajuns ca fiecare sector zootehnic să fie rentabil. Anul trecut, numai la sectorul bovine s-a obținut un beneficiu de circa 700 000 lei,Discutăm cu tovarășul Gheorghe Pătrașcu, secretarul comitetului comunal de partid. De cînd cu filmul acela — ne spune el — parcă ne simțeam mereu arătați cu degetul. Pe la cîte o plenară la județ, vreun coleg din altă comună ne mal și spunea : tot așa de frumoase sînt vacile la voi? Dacă nu îndreptam lucrurile, nu mai

puteam da ochi cu nimeni. La Unirea, unde animalele' Înotau în noroi, la ora actuală totul este de o curățenie exemplară, iar sectorul bovin a devenit mîndria cooperativei agricole și a consiliului intercoopera- tist. Situații similare întîlnim și lâ Dichiseni, Cegani, Colelia etc.Toate acestea arată că, însoțit și de alte acțiuni, filmul reprezintă nu numai o metodă mai vie a muncii de propagandă, ci șl mai eficientă, cu un ecou mai amplu, mai profund. Ținem să subliniem necesitatea revenirii la locurile filmate, a unui control sistematic și profund, urmat de măsuri practice, întrucît de acesteadepind în fond rezultatele practice,în caz contrar, deficiențele se potperpetua și chiar agrava, schimbările, atîtea cite se fac, operîndu-se la suprafață pentru a „lua ochii" aparatului de filmat și ai factorilor de control.La sectorul zootehnic al C.A.P. Stelnica ai impresia, la prima vedere, că mina gospodarului nu lipsește. Unele suprafețe dintre grajduri. au fost semănate cu furaje, „munții" de gunoi care străjuiau grajdurile au fost, in bună măsură, înlăturați. In- trind in grajduri, iți dai seama însă că totul este numai spoială. Vite slabe, murdare întindeau capul după cîte o mină de lucerna. Și să nu Uităm că de sectorul zootehnio răspund trei specialiști — un economist, un fermier, un inginer zootehnist. Trei specialiști care nu știu, sau nu vor să știe, ceea ce un bun gospodar acceptă ca pe ceva firesc : nu poți să ai vite bune fără o îngrijire bună.Pe urmele aceluiași film am observat că la C.A.P. Giurgeni, Bordușani s-au aplicat doar jumătăți de măsură.Metodă modernă a activității de propagandă, filmul este tot mai frecvent și cu bune rezultate utilizat de organele șl organizațiile de partid din diferite județe. Instituirea pe plan central a unor modalități de perfecționare a pregătirii cineaștilor amatori și de stimulare a creației lor ar fi de natură să contribuie la folosirea pe scară largă în munca poli- tico-educativă a acestei metode vil.
Paul DOBRESCU 
Mihai V1ȘO1U

0 zi la oficiul de pensii și asigurări sociale
(Urmare din pag. I)care la noi la audiențe vine lume așa de multă — ne-a spus el.Transcriem ctteva dintre erorile comise în ultimul timp de către unele servicii . de personal din unități economice : pentru îritia Bîrsan, de la întreprinderea de materiale de construcție, dosarul de pensionare a fost depus cu 70 de zile întîrziere; pentru Nico- lae Predăscu, de la întreprinderea de foraj și lucrări geologice speciale, dosarul de pensionare a ajuns la oficiu cu o întîrziere de 100 de zile ; pentru Elena Nănescu, de la I.A.S. Cili* bia, cu o întîrziere de 96 de zile...Am notat și alte asemenea „erori birocratice", dar privind cu mai multă atenție la un dosar, la avalanșa de adrese din care era alcătuit, am' înțeles pe dată că aripa formalismului nu fîlfiie nu

mai prin birourile inspectorilor de la serviciile de personal din întreprinderi, cl adesea și prin cele ale Oficiului de pensii prahovean. In ziua de 26 februarie 1979, cooperativa de consum din comuna Albești depune la oficiul de pensii dosarul lui Alexandru Ene.1 Oficiul respectiv, ca să calculeze omului pensia, avea nevoie de o dovadă cu retribuțiile planificate și realizate de beneficiarul dosarului. O mică neregulă. Totuși, îndeajuns de „mare" ca telefoanele să înceapă să sune : de la oficiu la U.J.C.C. — adică la o distanță de 300—400 de metri (pentru că ambele unități se află în Ploiești), de la U.J.C.C. la oficiul de pensii. Și ce dacă au sunat telefoanele ? Tot degeaba, pentru că ar fi fost prea simplu ca informațiile să fie transmise la telefon 1 Prea simplu și mai ales prea repede. Așa că, după

ce a vorbit oficiul cit a vorbit la telefon cu U.J.C.C.-ul, au intrat în funcțiune mașinile de scris, au început să fie trimise adrese : Vă rugăm... (prin prezenta...). Dar adresele circulă greu. Pe urmă, trebuie gîndite, semnate, ștampilate. Așa se face că am ajuns în iunie, iar-lui Alexandru Ene din Albești nu 1 s-a soluționat încă dosarul.— Există, în instrucțiunile în vigoare, o precizare clară : cine nu respectă legea sau tărăgănează întocmirea dosarelor trebuie a- mendat de către oficiul de pensii. Amenzile sînt substanțiale și ar putea, fără îndoială, să trezească la realitate inspectorii care le întocmesc incorect. Cîte amenzi ați aplicat în ultimul an 1— Nici una — a răspuns tovarășul Ion Ungureanu. Știți, ne-am gindit că nu se cade...Așa gîndește tovarășul

Ungureanu. „Nu se cade" să aplice amenzi, că se supără inspectorii de la Serviciile de personal, se supără directorii întreprinderilor care semnează, fără să clipească, dosare de pensie incomplet alcătuite. Și a- tunci ? Decît să se supere dumnealor, mai bine să fie purtați pe drumuri viitorii pensionari ! Este, fără îndoială, un mod de a gîndi obtuz, care pe deasupra contravine prevederilor legii și trebuie (cu atît mai mult cu cît este întîlnit și în alte județe) reprimat cu toată energia. Desigur, nu ne îndoim nici o clipă că organele ierarhice și, în primul rînd, consiliile populare locale vor trage din cele relatate toate concluziile și vor lua, în consecință, măsuri drastice pentru preintîmpinarea în viitor a oricăror „erori birocratice" similare. Legea e lege și trebuie aplicată si respectată cu strictețe In spiritul și litera ei.
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Teatrele
în etapa 
finală

Scenă din spectacolul Teatrului 
dramatic din Baia Mare cu „Vasile 

Lucaclu" de Dan Tărchilă

Scenă din spectacolul „Poezie, 
muzică.-darre"- la Teatrul Național 

din București
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12,90 Telex.
12,05 Curs de limbă spaniolă
12.25 Curs de limbă franceză
12.45 Reportai TV : Pernei în uniformă 
13.05 Concert de prlna
14,05 Corespondenții jtidșțenl transmit...
14.25 România pitorească
14.45 Școala contemporană
15.05 Festivalul național „Cintarea 

României"
15.45 Un tapt văzut de aproape — re

portaj
16.15 Agenda culturală
16.45 Stadion — emisiune de seiectiuni

Capitala găzduiește, 
din primele zile ale 
lui iunie, timp de 
trei săptămîni, etapa 
republicană a con
cursului de teatru pro
fesionist (spectacole ; 
recitaluri de poezie și 
piese scurte ; montări 
pentru copii) din ca
drul Festivalului na
țional „Cintarea Ro
mâniei".

Teatrele s-au stră
duit să fie prezente in 
festival cil opere re
prezentative ale dra
maturgiei românești, 
transfigurate in reali
zări scenice de înaltă 
ținută. Bucureștenii au 
astfel privilegiul de a 
vedea multe din rea
lizările ultimelor două 
stagiuni — unele au
reolate deja de suc
ces, altele, premiere 
de dată foarte recen
tă. In pragul verifică
rii rezonanței printre 
spectatori.

Programul etapei re
publicane reflectă con
vingător înflorirea dra
mei și comediei ro
mânești, principalele 
orientări tematice ale 
dramaturgiei noastre. 
Mai întîi : preocupa
rea constantă a inves
tigării, din ce in ce 
mai substanțiale, a 
problematicii actuali
tății, militantismul re
liefării valorilor si a- 
titudinilor caracteris
tice conștiinței comu
niste ; apoi — înflori
rea, adevărată renaș
tere, a teatrului istoric 
sub semnul dezbaterii 
de idei și al unor vi
brante omagii aduse 
pământului românesc 
și luptei pentru liber
tate și independență 
națională, eroilor na
ționali (piesele din 
festival gravitind in 
jurul figurilor lui Vlad

Țepeș, Pe Vru Rareș, 
Mihai Viteazul și Va- 
sile Lucaciu.)

întîlnim pe afișul 
finalei lucrări impor
tante ale dramaturgiei 
noastre socialiste, care, 
deși scrise cu ani in 
urmă, continuă să sus
cite un real interes si 
să inspire creații sce
nice Captivante („Petru 
Rareș" și „Citadela 
sfărîmată", de Horla 
Lovinescu, jucate de 
teatrele din Petroșani și Brașov, „Nu sint 
turnul Eiffel", de Eca- 
terina Oproiu, la Tea
trul Mic). Dominante 
Sint, cum era și fi
resc, lucrările noi, a- 
parțtnind fie unor 
dramaturgi consacra ți 
(Paul Everac, Teodor 
Mazilu, D. R. Pppes- 
cu, Marin Sorescu, 
SiitO Andrâs, I. D. 
Sirbu, Dan Tărchită — jucafi la „Giulești" 
și la Naționalul din 
Iași, la Galați, la Na
ționalele din Cluj- 
Napoca și București, 
Tg. Mureș și Craiova și 
la teatrul din Baia 
Mare), fie unor con
deie afirmate viguros 
în timpul dramaturgi
ei in ultima vreme 
(Mircea Bradu, Romu
lus Guga, Theodor 
Mănescu, Tudor Po
pescu), fie unui debu
tant, precum CsiM 
Lăszlo — ale căror 
piese au fost îmbrăți
șate de teatrele din 
Oradea, Naționalul din 
Tg. Mureș, teatrele din 
Sf. Gheorghe, Reșița 
și Cluj-Napoca.

Recitalurile, la care 
alături de actori cu- 
noscuți — îi numim 
pe ; Leopoldina Bălă
nuță, Ion Lucian, Tu
dor Gheorghe ori pe 
Anca Neculce Maximi

lian, Larisa Stase 
Mureșan, Adela Măr- 
culescu, Miriam Ră- 
ducanu, Florian Pit- 
tiș, Anda Călugă- 
reanu — întîlnim ti
nere talente (ca Adam 
Erszebet și Ildico Iar- 
csek de la Naționalul 
din Tg. Mureș — sec
ția maghiară ' și, res
pectiv, Teatrul de stat 
german din Timișoa
ra). demonstrează ra
finamentul la care s-a 
ajuns în sincretismul 
artelor, al poeziei, 
dansului și muzicii. 
Ele ilustrează conside
rația de care se bucu
ră poezia populară, 
poezia clasică și, mai 
ales, cea modernă — 
printre poeții transfi
gurați prin talentul și 
dăruirea slujitorilor 
scenei numărîndu-se 
Ana Blandlana, Con
stanța Bucea, Nichita 
Stănescu (Teatrul Mic), 
Marin Sorescu (Tea
trul de stat din Arad), 
Meliusz Jo2sef (Tea
trul de Nord din Satu 
Mare), Laszloffp Ala- 
dar (Teatrul maghiar 
din Cluj-Napoca) și 
alții.

In sfirșit, cu înce
pere de la 13 iunie, 
vor putea fi văzu
te spectacolele pentru 
copii selectate în eta
pa finală — piese după 
Ion Creangă și Anton 
Pann, piese de Alecu 
Popovici, Andi An- 
drleș și alții — mon
tate de teatrele „Ion 
Creangă" și „Țăndări
că" din București, de 
Teatrul pentru copii 
și tineret din Iași, de 
teatrele de păpuși din 
Alba lulia, Bacău, Bo
toșani, Brașov, Cluj- 
Napoca, Galați, Ora
dea, Timișoara s.a.

Natalia STANCU

• MEHEDINȚI. „Forța de muncă și dezvoltarea eco- nomico-soclală" a fost tema simpozionului ce s-a desfășurat timp de două zile la Drobeta- Turnu Severin, organizat de către comitetul județean de partid In colaborare cu Academia de științe sociale și politice și Universitatea din Craiova. Simpozionul a reunit cadre universitare, cercetători, specialiști din diferite sectoare ale activității economice. S-au prezentat referate și comunicări evidențiind rezerva forței de muncă din Mehedinți și condițiile de valorificare a acesteia în scopul ridicării eficienței întregii activități economico-sociale pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor din cincinalul revoluției tehnico-știintifice. (Virgiliu Tă- taru). • TELEORMAN. La Alexandria a avut loc un simpozion cu tema „2 050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat independent al lui Bure- blsta". Au prezentat comunicări cadre didactice universitare și cercetători din Capitală, profesori din județul Teleorman. Tot aici s-a desfășurat o dezbatere pe tema „Confruntări de idei în filozofia contemporană", la care au participat cadre didactice din jude

Scenă din spectacolul „Mlhai Viteazul" de Eugen Mândrie și Paul Fln- 
drlhan de la Teatrul tineretului din Piatra Neamț

sportive • Dacfada — reportaje 
filmate' de Gh. Frunză șl Virgil 
Stolan • Fotbal internațional. Fi
nala Cupei campionilor europeni : 
Nottingham Forest — MalmS. Re
zumat primit de la Mtlnchen

17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică Internă și in

ternațională
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla
20,00 Film serial : „Rădăcini" — episo

dul 3
20.50 Intîlnire cu Corina Chiriac
21.35 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

12,00 Micul ecran pentru cei mici
12.20 Tineri interpreți ai cinteculul 

popular

12.45 Biblioteca pentru toți
13,30 Desene animate : Ocolul Pămtn- 

tulul In 80 de zile
13.55 De pe marea scenă a țării
14.45 Pentru căminul dumneavoastră
15.00 Album coral : Cintece pentru co

piii lumii
15.20 O viață pentru o idee t Ion BOrcea
15,50 Revista social-politică TV
16.10 Arii și duete din operete
17,03 Instantanee
17.25 Vetre folclorice
17.45 Din filmoteca TV
19,00 Telejurnal
19.20 Din viața de concert a Capitalei
19.55 Efigii lirice
20.10 Omul și muzica lui : Tlberlu Bre- 

diceanu
21,05 Telex
21.10 Documentare TV

țul Teleorman care predau științele sociale. Acțiunea a fost oragnizată de secția de propagandă a comitetului județean de partid, în colaborare cu Academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice din București. (Ion Toader). • 
VASLUI. Comitetul județean de cultură și educație socialistă, școala populară de artă și consiliul județean al organizației pionierilor au organizat între 1—10 Iunie a.c. „Gala teatrelor pentru copil șl tineret", la care au participat Teatrul de păpuși din Vaslui, Ansamblul muzical- coregraflc „Trandafir de la Mol- dova“-Vasiui, Teatrul „Victor Ion Popa“-Bîrlaa, Teatrul pentru copii și tineret Iași, Teatrul de păpuși din comuna Popricanl- Iași, Teatrul de păpuși -din comuna Frumușița-Galațl. (Crăciun Lăluci). • DÎMBOVIȚA. In comuna Văcărești a avut loc ediția a X-a a Festivalului de poezie patriotică și revoluționară „Moștenirea Văcăreștilor". Festivalul, organizat în colaborare cu Facultatea de limbă și literatură română a Universității din București, a reunit toate cenaclurile literare din județ. (Gheorghe Manea). • MA- 
RAMUREȘ. La Institutul de ih- Vățămînt superior din Baia Mare a avut loc cea de-a 6-a sesiune de referate șl comunicări științifice pe teme ale tehnicii mineritului și metalurgiei neferoase, construcțiilor de mașini și mecanicii, automatizării și electronicii, organizării și informaticii, geologiei, construcțiilor și arhitecturii, precum și industriei ușoare. Participant : cadre didactice șl cercetători din centrele universitare București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Petroșani și Baia Mare, numeroși specialiști din unitățile productive din județul Maramureș. (Gheorghe Susa). • PRA
HOVA. La Ploiești, în stațiunile de pe Valea Prahovei, în celelalte centre urbane ale județului se desfășoară ediția a 8-a a decadei cultural-educative „Flori mamei și copilului". Muzeul județean de istorie și arheologie din Ploiești, împreună cu Comitetul județean Prahova al U.T.C. au editat în 4 000 de exemplare un interesant pliant care prezintă cele mai importante locuri istorice și edificii legate de mișcarea muncitorească $1 revoluționară din Valea Prahovei. (C. Căpraru).

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la crearea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

CU PRIVIRE LA ROLUL Șl ACTIVITATEA C.A.E.R.,
LA PARTICIPAREA Șl PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII 

COLABORĂRII ROMÂNIEI 1N CADRUL ACESTEI ORGANIZAȚII
Anul acesta. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.) a împlinit trei decenii de activitate. Creat in ianuatie 1949, în cadrul Consfătuirii economice a reprezentanților Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României, Ungariei și Uniunii Sovietice, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc iși propunea promovarea schimbului de experiență economică, creșterea livrărilor reciproce de mărfuri, acordarea reciprocă de asistentă tehnică și ajutor cu materii prime, produse alimentare, mașini și utilaje, tehnologii. In ce privește modul de lucru, s-a convenit de la început eă hotăririle se adoptă numai cu acordul țărilor interesate membre ale consiliului.Prin statut, C.A.E.R.-ul a fost conceput ca o organizație deschisă, în care pot fi primite șl alte țâri ce împărtășesc principiile Consiliului șl doresc să participe la colaborarea e- conomică multilaterală a țărilor membre. Ca urmare, In C.A.E.R. au fost primite : R.P. Albania — în 1919 (care însă începînd din 1961 nu mai participă la activitatea organismelor C.A.E.R.), R.D. Germână — în 1950, R.P. Mongolă — în 1962, Republica Cuba — în 1972 și R.S. Vietnam — în 1978. In prezent, din C.A.E.R. fac parte 10 țări socialiste din Europa, Asia și America Latină. Din 1064. potrivit unei Convenții speciale, R.S.F. Iugoslavia participă la activitatea unui mare număr de organe reprezentative ale C.A.E.R. in probleme care prezintă interes reciproc. Ulterior au mai fost semnate convenții de colaborare întro C.A.E.R. șl Finlanda, în 1973, precum și cu Irak și Mexic m 1975.în cei 30 de ani de existență, C.A.E.R. și-a dezvoltat și diversificat continuu activitatea, cuprlnztnd un număr tot mai mare de domenii și 

ramuri ale economiei, științei și tehnicii. Un moment important în dezvoltarea activității C.A.E.R. l-a constituit adoptarea, la cea de-a XXV-a sesiune, din 1971, de la București, a „Programului complex" — care prevede un ansamblu de acțiuni de cooperare multilaterală intră statele membre. De asemenea, sesiunea a XXXII-a a consiliului, care a avut loc anul trecut, iot la București, a adoptat primele programe speciale de colaborare pe termen lung menite să contribuie, prin realizarea acțiunilor de cooperare economică și tehnico-științifică prevăzute, la satisfacerea in condiții tot mai bune a necesarului țărilor membre de combustibil, energie și materii prime, produse alimentare, mașini și utilaje, tehnologii moderne.Republica Socialistă România se numără printre membrii fondatori al C A.E.R., participînd la activitățile desfășurate în cadrul acestei organizații în cele trei decenii de existență. Țara noastră a acționat conșecvent pentru dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științlfice cu țările membre ale C.A.E.R., și-a adus contribuția activă la eforturile pentru perfecționarea continuă și creșterea eficientei activității acestei organizații, astfel incit ea să corespundă cît mai bine scopurilor pentru care a fost creată, să-șl îndeplinească în condiții corespunzătoare obiectivele și atributele ce i-au fost stabilite prin statut.Pe măsura progreselor obținute de țările socialiste membre în dezvoltarea economiilor lor naționale, s-au creat noi șl noi condiții pentru amplificarea colaborării și conlucrării în C.A.E.R. în ce privește țara noastră. ea a cunoscut, în ultimele trei decenii, progrese însemnate în dezvoltarea forțelor de producție, în 

modernizarea industriei și agriculturii, a Întregii economii naționale, in creșterea produsului social și a venitului național — ceea ce a avut ca urmare ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor. In perioadă 1950— 1980, România realizează un ritm mediu anual de 12,7 la sută la producția Industrială și de 10 la sută la venitul național. Această puternică dezvoltare,' faptul că România s-a transformat intr-un timp Istoricește scurt într-o țară industrial-agrarâ in plin avînt este rezultatul politicii partidului de dezvoltare susținută a bazei tehnico-materiale a societății, de alocare în acest scop a circa o treime din venitul național ; este rodul muncii entuziaste a Întregului nostru popor, care Înfăptuiește neabătut programul stabilit de partid pentru dezvoltarea economlco-socială a tării, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România. Succeselo obținute in dezvoltarea economiei sînt rezultatul politicii juste a Partidului Comunist Român, care aplică în mod creator adevărurile generale la condițiile concrete ale României, inclusiv al colaborării tot mai largi pe care țara noastră o desfășoară cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, al participării active a României la diviziunea internațională a muncii. Toate aceste istorice realizări în creșterea potențialului economic au asigurat condiții ca România să poată participa la o colaborare tot mai largă și diversificată în cadrul C.A.E.R., la intensificarea conlucrării sale cu tarile membre. Semnificativ în acest sens este faptul că, în anul 1978, volumul schimburilor comerciale ale țării noastre cu celelalte țări din cadrul C.A.E.R. a crescut, 

față de unul 1950, de 13,4 ori, iar față de- anul 1960 — de aproape 11 ori. Pe țări, volumul acestor schimburi a crescut in 1978, față de anul 1960, astfel : cu U.R.S.S. — de 8 ori, schimburile comerciale cu Uniunea Sovietică ocupind primul ioc in comerțul exterior al României ; cu Bulgaria — de circa 29 ori ; cu Polonia — de aproape 27 ori ; cu R.D. Germană — de peste 17 ori ; cu Cehoslovacia — de aproape 11 ori ; cu Ungaria — de aproape 10 ori. Valoarea produselor prevăzute pentru actualul cincinal — 1976—1980 — in acordurile comerciale de lungă durată încheiate de România cu celelalte țări membre ale C.A.E.R. crește cu aproape 90 la sută față de cea realizată In perioada 1971—1975. în comerțul exterior total al României, țârilor socialiste membre ale C.A.E.R. le-a revenit, în anul 1978, o pondere de circa 10 la sută.Țările membre ale C.A.E.R.'au convenit unanim să așeze întreaga acti- vitatp a consiliului, ca și ansamblul raporturilor lor reciproce pe principiile egalității depline în drepturi, respectării suveranității, independentei și intereselor naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și. ihtrajutorăril tovărășești. Respectarea riguroasă a acestor principii oferă — așa cum însăși experiența a demonstrat-o — cadrul cel mai favorabil pentru o colaborare rodnică, in forme variate și complexe. asigură dezvoltarea unor relații democratice, posibilitatea pentru fiecare țară membră de a participa activ. in condiții de deplină egalitate, la luarea hotărîrilor, la organizarea și desfășurarea colaborării reciproce. Pornind de la aceste principii, țările membre au stabilit, atît In Statutul C.A.E.R., cit și în „Programul complex", ca activita

tea în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc să se desfășoare pe bază liberului consimtămlnt — potrivit căruia statele membre participă la acele acțiuni de cooperare care prezintă interes pentru ele.întreaga experiență a țărilor membre ale C.A.E.R. a evidențiat cu putere necesitatea ca, în procesul colaborării economice reciproce, să se asigure întărirea rolului planului national unic de dezvoltare eco- nomico-socială a fiecărei țări, creșterea rolului partidului comunist și al statului socialist în conducerea și planificarea propriei economii naționale. dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, unică și indivizibilă, a fiecărui popor. Aceste cerințe imperioase decurg din faptul că țările socialiste sînt state suverane, egale în drepturi, ale căror economii naționale reprezintă entități distincte, cu necesități și niveluri de dezvoltare diferite. Dezvoltarea economico- socială a fiecărei țâri membre pe baza planului național unic constituie un atribut inalienabil al suveranității și independenței fiecărui stat1 socialist. Fiecare partid și stat iși exercită în mod integral prerogativele șl răspunderile încredințate' de popor, de societate, în conducerea activității economico-sociale, a întregii opere de construcție socialistă. De aceea, nu corespund acestor principii — și nu pot fi acceptate — nici un fel de organisme de conducere suprastatală, de forme de planificare care nu respectă atributele suverane ale fiecărui stat.Respectarea consecventă, deplină, ca un tot unitar, a acestor principii și norme fundamentale este de natură să confere colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările membre ale acestei organizații, dintre toate statele socialiste, carac

terul unor raporturi internaționale cu adevărat de tip nou, să demonstreze superioritatea socialismului și in domeniul organizării relațiilor dintre state șl popoare, să constituie o contribuție esențială la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, la făurirea unei lumi mai drepte șl mai bune.Potrivit statutului, activitatea de colaborare în cadrul C.A.E.R. are ca obiectiv fundamental să contribuie la dezvoltarea mai accelerată .și la modernizarea susținută a forțelor de producție din fiecare țară membră, la creșterea forței ei economice, să asigure, pe această bază, ridicarea continuă a bunăstării popoarelor respective, întărirea unității și coeziunii lor in lupta pentru edificarea noii orînduirl. Aceasta reprezintă o condiție fundamentală pentru creșterea forței socialismului în ansamblu, a rolului și influenței sale în dezvoltarea contemporană, în promovarea unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni, de colaborare și pace în întreaga lume.Partidul nostru pornește de la premisa, verificată și confirmată de practica socială, că afirmarea socialismului pe plan mondial este condiționată, în primul rînd, de îndeplinirea cu succes a sarcinilor construcției socialiste în fiecare țară, de modul cum se asigură rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică edificarea societății noi, sporirea avuției naționale și creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii în fiecare țară socialistă. De aici decurge și sarcina principală a, colaborării dintre statele socialiste. în această privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Considerăm că această colaborare trebuie să contribuie la dezvoltarea economiei fiecărei țări, la întărirea bazei tehnico- materiale a socialismului din fiecare tară, la crearea în fiecare stat membru ai organizației a condițiilor pentru făurirea societății comuniste. In aceasta vedem noi prima obligație și direcția principală a colaborării dintre țările, membre ale C.A.E.R., pentru că numai așa socialismul se va putea afirma ca orînduire superioară din toate punctele de vedere".O însemnătate deosebită au, în special, prevederile consacrate în statutul organizației privind realizarea de acțiuni care să contribuie la apropierea șî egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică ale statelor membre.După cum se știe, țările socialiste au pornit la construcția noii orînduirl de la stadii diferite de dezvoltare și, deși în procesul construcției noii orînduirl s-a realizat o apropiere relativă a nivelurilor lor economice, există Încă diferențe substanțiale în ce privește dezvoltarea forțelor de 

producție, productivitatea muncii ,. nivelul de trai. Colaborarea și cooperarea economică în cadrul C.A.E.R. au menirea — apreciată în „Programul complex" ca un obiectiv esențial — să contribuie în mai mare măsură la accelerarea progresului economic și social, în special al țărilor care au pornit de la un nivel mal scăzut de dezvoltare, la înfăptuirea, Intr-un termen Istoric scurt, a egalizării nivelurilor de dezvoltare economică ale tuturor țărilor membre.în împrejurările complexe âle economiei mondiale actuale, in care persistă consecințele relațiilor internaționale de dominație și inegalitate impuse de imperialism, iar adîncirea decalajelor economice se dovedește a fi una din problemele cele mai acute ale dezvoltării lumii contemporane, apropierea și egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică între țările socialiste sint de natură să demonstreze superioritatea socialismului în organizarea relațiilor economice internaționale, capacitatea noii orînduirl de a asigura progresul general, prosperitatea și bunăstarea tuturor națiunilor.Practica a dovedit marea însemnătate a coordonării planurilor economice naționale ca principala metodă de organizare a cooperării economice și tehnico-științifice în concordanță cu interesele fiecărui stat și ale tuturor statelor membre. înfăptuită prin consultări reciproce, coordonarea planurilor oferă cadrul adecvat pentru realizarea de înțelegeri în principalele domenii ale colaborării economice și încheierea de acorduri comerciale și convenții de cooperare pe o perioadă îndelungată.Acordăm o mare atenție extinderii specializării și cooperării in producție între țările membre ale C.A.E.R. Avem, îndeosebi. în vedere dezvoltarea cooperării și specializării in producția de mașini- unelte grele și speciale, cu comandă program, utilaje chimice și de prelucrare a țițeiului, echipamente metalurgice, utilaje de presare și forjare, utilaje și aparataj de automatizare, linii tehnologice complexe, aparatură electronică de măsură și control, produse petrochimice ș.a. Pentru unele din aceste produse, România este interesată în realizarea pe teritoriul său, cu eforturile comune ale țărilor membre ale C.A.E.R., a unor capacități moderne de producție, o parte din produse urmînd să fie livrate țărilor socialiste participante.Preocuparea permanentă a României pehtru dezvoltarea colaborării economice cu țările membre ale C.A.E.R., pentru înfăptuirea prevederilor „Programului complex" iși găsește materializarea în participa-



SCÎNTEIA - sîmbăta 9 iunie 1979 PAGINA 5

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru ai Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ilie Verdet, a primit, vineri, în vizită protocolară de prezentare, pe noul ambasador al Statelor Unite
Adunare festivă consacrată 

„Zilei miliției"Vineri după-amlază a avut loc in Capitală o adunare festivă consacrată „Zilei miliției". Au luat parte tovarășii Dumitru Popa, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, ministrul justiției. Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., reprezentant ai altor organizații și instituții centrale, activiști de partid și de stat, generali, ofițeri, subofițeri activi și în rezervă, reprezentanți ai gărzilor patriotice și ai U.T.C., invitați.Adunarea a fost deschisă de tovarășul George Homoștean. ministrul de interne.Despre semnificația evenimentului a vorbit general-maior Constantin Nuță, adjunct al ministrului de Interne, șef al Inspectoratului General al Miliției.Au adus saluturi reprezentanți ai linor colective din Capitală.în Încheierea adunării, participants au adoptat, într-o atmosferă de vibrant entuziasm și puternică însuflețire, o telegramă adresată C.C. al P.C.K., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : îndeplinind c;> răspundere sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului. aplicînd in viață prețioasele dumneavoastră indicații, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general. că amplul proces de perfecționare profundă și sistematică a organizării și conducerii vieții economice. sociale și de stat, de adîncire a democrației socialiste, au determinat schimbări calitative în conținutul muncii organelor de miliție.Conștienți de necesitatea ridicări activității noastre la nivelul cerin
PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ A ZALĂULUI

Festivitatea de deschidere 
a Șantierului național al tineretuluiPe platforma industrială a ZalăU- lui. unde se află în construcție numeroase întreprinderi și capacități noi de producție, vineri a avut loc festivitatea de deschidere a Șantierului național al tineretului, constituit pe baza Programului de participare a tineretului la unele obiective de investiții, sub directa conducere a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. La festivitate au participat tovarășii Letiția Ionaș, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.. Pantelimon Gă- vănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.. activiști de partid și U.T.C.. tineri constructori veniț.i aici din 12 județe, de pe alte șantiere ale țării.Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șantierul național al tineretului s-a constituit de la început ca o unitate integrată de muncă și

vremea
Timpul probabil pentru zilele <le 10, 

11 și 12 Iunie. în tară : Vremea va fi 
in generai călduroasă, cu cerul Variabil, 
timorări mai accentuate se vor pro
duce in nord-vestul tării, unde vor Că
dea ploi dc scurtă durată sub formă 
de averse însoțite, pe alocuri, de des
cărcări electrice. Tn rest, averse izolate. 
Vini moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime tntre 22 și 32 de grade, 
local mai ridicate. Izolat, condiții de 
grindină, tn București : Vremea va fi 
în general călduroasă, cu cerul varia
bil. favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint potrivit. Temperatura ușor va
riabilă. Izolat, condiții dc grindină.

r( tarii noastre la realizarea unui n .rfia, de aproape 200 de convenții multilaterale privind specializarea și cooperarea internațională în producție, colaborarea tohnico-știinti- fică, relațiile valutar-financiare și de credit, transporturile de mărfuri dintre țările membre ș.a. Tara noastră realizează în comun, printr-o. strinsă colaborare, cu Bulgaria și Iugoslavia, o serie de întreprinderi energetice și industriale de mare importanță, care contribuie la satisfacerea cerințelor economiilor ; naționale ale statelor respective. împreună cu alte țări interesate, membre ale C.A.E.R., România participă la construirea, cu eforturi comune, a unor mari capacități în industria celulozei, azbestului, feroaliajelor șl li. valorificarea unui zăcâmînt de gaze naturale în Uniunea Sovietică, la construirea unei uzine de nichel și cobalt in Cuba, uimind să primească, in mod corespunzător, cantități de produse realizate dc aceste unități. De asemenea, România participă nemijlocit la activitatea unor organizații și uniuni economice internaționale specializate, create de țările membre ale C.A.E.R. în scopul de a promova colaborarea și cooperarea în domenii cum sînt funcționarea interconectată a sistemelor energetice naționale, utilizarea mai bună a unor mijloace de transport., producția și livrările reciproce ale unor produse siderurgice, chimice, electrotehnice, rulmenți, utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, explorarea Cosmosului, informatica, cercetarea științifică. activitatea bancară și financiară și altele. Tara noastră este profund interesată să desfășoare in , continuare cooperarea în producție cu țările socialiste, ca și cu alte state, atit pe plan bilateral, cît și multilateral. in spiritul principiilor deplinei egalități și avantajului reciproc. al respectării independenței și suveranității naționale.Țara noastră acționează, do asemenea, pentru intensificarea colaborării tehnico-științificc. pentru soluționarea împreună cu alte țări din C.A.E.R. a unor importante probleme legate de promovarea progresului tehnic, pentru asigurarea pe această cale a transferului de tehnologii, precum și a accesului tuturor țărilor la noile cuceriri ale științei și tehnicii, la tehnologiile moderne. în mod deosebit.* acționăm pentru orientarea in mai marc măsură a colaborării tehnico-știin- tifice spre rezolvarea unor probleme de care depind efectiv creșterea mai accelerată și modernizarea forțelor de producție în fiecare din țările membre ale C.A.E.R.Acordăm o atenție deosebită realizării programelor speciale de co

Mexicane. Emilio Calderon Puig, in tara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

țelor și exigențelor actuale, sintern hotărîți ca, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, să ne sporim preocuparea pentru obținerea unor rezultate calitativ superioare in întreaga activitate,' pentru așezarea pe baze științifice a muncii de miliție. ridicarea continuă a pregătirii poilticO-ideologice, profesionale si militare. întărirea vigilenței și combativității, a ordinii și disciplinei. în strinsă cohlucrare cu organizațiile de masă și obștești, cu toți factorii educaționali, vom perfecționa continuu activitatea educativă în rindul cetățenilor pentru cunoașterea legilor, aslgurînd ca în primul rînd cadrele de miliție să dovedească înaltă răspundere și exigefită lh respectarea lor, in înfăptuirea legalității socialiste.Angajîndu-ne cu toată ființa în efortul creator cu care națiunea română întîmpină cele două mari evenimente istorice ale anului — a 35-a aniversare a insurecției naționale armate antifasciste și antiim- perialiste și cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adîncul devotament al comuniștilor, al tuturor lucrătorilor de miliție, față de patrie, partid și popor, de ho- tărîrea nestrămutată de a nu precupeți niți un efort pentru a contribui, prin întreaga activitate, la înfăptuirea obiectivelor înscrise în Programul partidului. la mersul ferm înainte al societății noastre socialiste, la apărarea independentei și suveranității Republicii Socialiste România.

educație comunistă, în care activitatea de calificare și formare profesională a tinerilor se va desfășura în paralel cu munca propriu-zisă de construire a cinci importante obiective din cadrul întreprinderii de ter- moficare.Pentru acest an, brigadierii și-au asumat răspunderea de a finaliza lucrări in valoare de 52 000 000 lei.într-o puternică atmosferă de entuziasm, brigadierii au adresat C.C. al P.C.K., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin care se angajează solemn să cinstească cu fapte deosebite de muncă mărețele evenimente ale acestui an — a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidului — să contribuie prin toate puterile lor la realizarea in termen a obiectivelor industriale de pe această platformă.
De la Centrul de fizica 
Pămintulul șl seismologieCentrul de fizica Pămîntului și seismologie comunică :în ziua de 8 iunie 1979 la 00h20’42” s-a produs în regiunea Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 grade (scara Richter).Intensitatea cutremurului in zona epicentrală a fost de 4 grade (scara Mercalli). Cutremurul a fost simțit la Focșani. Odobești și Mărășești cu intensitatea de 4 grade și a fosț urmat de două replici.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.
laborare pe termen lung. Trei asemenea programe au fost adoptate la Sesiunea C.A.E.R. din 1978, iar alte două urmează să fie adoptate la apropiata sesiune a consiliului. România consideră că este necesar să se accelereze lucrările pentru elaborarea concretă a celor mai importante acțiuni de colaborare incluse în aceste programe, respectiv să se treacă la pregătirea și perfectarea convențiilor respective.Țara noastră consideră că, în cadrul acestor programe, ar trebui avute in vedere următoarele direcții de acțiunea) asigurarea satisfacerii in condiții mai bune a necesităților de materii prime, combustibil și energie ale țărilor membre. Trebuie spus că in domeniul combustibililor, energici și materiilor prime, colaborarea răspunde incă insuficient cerințelor dezvoltării economice a țărilor membre. De aceea, se impune să se acționeze cu fermitate pentru încheierea de noi acțiuni de cooperare — acorduri guvernamentale, convenții și contracte pe termen lung — pentru valorificarea rezervelor de materii prime existente, combustibili și energid din țările membre ale C.A.E.R., în vederea majorării livrărilor și acoperirii în cit mai mare măsură a necesarului, de import al țărilor care dispun de resurse naturale limitate.Trebuie avut, de asemenea, in vedere că în programele speciale adoptate nu sînt cuprinse acțiuni de cooperare multilaterală în domenii de importantă vitală peptru economiile noastre naționale, cum sint cele privind asigurarea necesarului de țiței și gaze naturale — așa cum s-a avut în vedere inițial, atunci cînd s-a convenit elaborarea unui program special de colaborare piuă in 1991) în domeniul combustibililor, energiei și materiilor prime. Considerăm că analizarea mal profundă a acestor probleme ar permite identificarea și promovarea unor acțiuni de cooperare multilaterală în producția de țiței și gaze, la care să participe toate țările interesate :b) satisfacerea corespunzătoare a necesităților țărilor membre privind dotarea economiilor lor cu tehnică modernă, cu tehnologii avansate. Avem in vedete faptul că. în domeniul construcțiilor do mușini, deși s-a încheiat un număr mare de convenții, nu se asigură încă necesarul țărilor membre la unele produse de înalt nivel tehnic, mult solicitate de progresul susținut al economiilor lor naționale ; de asemenea, cooperarea tehnico-științifică contribuie insuficient la crearea de noi tehnologii, la asimilarea de noi produse și Instalații moderne ;c) in ce privește realizarea progra

încheierea vizitei delegației Consiliului Național al Frontului 
Patriei din R. P. BulgariaTovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, s-a întîlnit vineri cu delegația Consiliului Național al Frontului Patriei din R.P. Bulgaria, condusă de tovarășul Gheorghi Andreev, secretar, care face o vizită pentru schimb de experiență în tara noastră.în cadrul' convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a realizat o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale celor două organisme politice. în procesul dezvoltării economice si social-politice a popoarelor român și bulgar, al realizării sarcinilor construcției socialismului în cele două țări ; .de ambele părți s-a exprimat dorința întăririi în continuare a raporturilor de colaborare dintre Frontul Unității So

întrevedere. Tovară?ul ionPătan, viceprim-ministru al guvernului. ministrul aprovizionării tehni- co-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, a primit, vineri, delegația Comitetului de Stat pentru Materiale și Preturi din R. P. Ungară. Condusă de Csikos Nagy Bela. președintele comitetului.în timpul întrevederii au fost abordate probleme ale colaborării dintre cele două organe centrale.în dimineața aceleiași zile au început convorbirile dintre președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri, Gheorghe Gaston Marin, $i președintele Comitetului de Stat pentru Materiale și Prețuri din Ungaria, Csikos Nagy Bela.Cu acest prilej a fost efectuat un schimb de vederi cu privire la sistemele de formare a preturilor în cele două țări.
Ptimiri Tovarășul Virgil Trofim viceprim- ministru al guvernului, 3 primit, vineri după-amiază, pe Alberto Do Carmo Bento Ribeiro Kabu- lo, ministrul industriei și energiei din Republica Populară. Angola.în timpul întrevederii au fost examinate și stabilite noi măsuri în vederea extinderii șl diversificării colaborării economice ’ în domenii de Interes reciproc.în cursul aceleiași zile, ministrul industriei și energiei din R. P. Angola a avut O întrevedere cu tovarășa Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare.

4rMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a primit, vineri, pe Jerzy Ku- siak, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar ăl Republicii Populare Polone, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
ViZÎtQ ^ntre 30 mai 8 iunie a vizitat țara noastră o delegație a Asociației de prietenie siriano-româ- nă. condusă de tovarășul Elias Al Latti. secretar al Comitetului județean Homs al Partidului Baas Arab Socialist, membru al Comitetului de conducere al asociației.Delegația a avut întîlniri la Comitetele județene Ialomița și Constanța ale P.C.R. și a vizitat obiective economice și culturale din București, Slobozia, Constanța și Brașov.în încheierea vizitei, membrii delegației au fost primiți de tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Asociației de prietenie româno-siriene.

mului special dc colaborare in agricultură, o problemă importantă care trebuie să-și găsească soluționare este stabilirea formelor și metodelor de colaborare pentru dezvoltarea producției agricole, vegetale și animale, prin intensificarea conlucrării dintre tarile membre în vederea asigurării semințelor de calitate și a raselor de animale de înalt randament, a tehnologiilor agricole avansate. în același timp, este necesar să fie promovate forme eficiente de stimulare a exportului de produse agricole și alimentare în țările membre ale C.A.E.R., cu ajutorul preturilor contractuale și al altor ' mijloace economice.România consideră că sistemul organizatoric existent, precum și structura organelor C.A.E.R. corespund cerințelor actuale ale adincirii colaborării multilaterale reciproc avantajoase. De asemenea. România consideră că prevederile statutului în vigoare și ale „Programului complex" privind principiile și normele fundamentale ale colaborării reciproce asigură baza corespunzătoare pentru desfășurarea în continuare a acestei colaborări.Tara noastră se pronunță, totodată, pentru perfecționarea activității organelor C.A.E.R. pe baza acestor norme și principii, pentru adîncirea caracterului democratic al activității sale, pentru promovarea unor modalități mai operative de soluționare a problemelor concrete ale colaborării reciproce, reducerea numărului de ședințe, eliminarea fenomenelor de formalism, astfel îneît organele C.A.E.R. să-și aducă o contribuție mai eficientă la amplificarea și adîncirea cooperării în producție și teh- nico-științifice dintre statele membre. la accelerarea progresului lor economic.România este interesată să participe activ și să desfășoare o largă colaborare și cooperare, în forme multiple, cu țările din C.A.E.R., care să contribuie la satisfacerea in condiții tot mai bune a cerințelor dezvoltării sale pe calea progresului economic și social, a civilizației socialiste. Desigur, esențiale în asigurarea progresului multilateral al țării sînt dezvoltarea și întărirea continuă a potențialului național, efortul conștient al poporului de a pune tot mai larg în valoare resursele țării, de a organiza pe baze științifice întreaga activitate și a asigura înfăptuirea în viață a prevederilor planurilor cincinale, a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Preocupîndu-se în mod constant de lărgirea continuă a colaborării cu țările membre ale C.A.E.R., România acționează, totodată, pentru dezvoltarea relațiilor cu celelalte țâri socialiste, cu toate statele care edifică 

cialiste și Frontul Patriei, în spiritul relațiilor de prietenie frățească dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist Bulgar, al înțelegerilor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.La întrevedere au luat parte activiști ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, reprezentanți ai Ambasadei R.P. Bulgaria la București.
★în aceeași zi. delegația Consiliului Național al Frontului Patriei din R.P. Bulgaria, condusă de tovarășul Gheorghi Andreev, a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășa Tamara Dobrin. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au fost de față membri ai Ambasadei R.P. Bulgaria la București.

Cronica zilei
Masă oferită de ambasa

dorul U.R.S.S. la București. Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și U.R.S.S.. ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferjt, vineri, o masă.Au participat tovarășii Mihai Da-leh. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului general al Asociației române .pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Aurei Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, general colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, alte persoane oficiale.
★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, în perioada 31 mai — 8 iunie ne-a vizitat țara o delegație a Mișcării pentru pace din Olanda, formată din Hein van Wijk. președintele mișcării, și Jaap Hoekman.în timpul vizitei, oaspeții au avut întrevederi la Ministerul Afacerilor Externe, U.A.S.C.R.. Institutul proiect-București. A.D.I.R.I., la alte instituții din Capitală, precum și la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii.Delegația a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală, din judeteje Brașov și Sibiu.

PrOtOCOl Ion Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, și L.N. Kuznețov, adjunct al ministrului agriculturii alȘTIRI S• Vineri, pe lacul Snagov, au luat sfîrșit campionatele naționale de ca- lac-canoe. în ultima zi. au fost programate probele de fond. Rezultate tehnice : caiac simplu (10 km) An- ghel Coman (C.S. Brăila) ; caiac 2 (10 km) N. Eșanu, I. Bîrlădeanu (Steaua) ; canoe simplu (10 km) I. Patzalchin (Dinamo) ; canoe 2 (10 km) Gherasim Munteanu, ^h. Titu (Dinamo).• Competiția ciclistă internațională „Cursa Victoriei", organizată de clubul sportiv „Steaua" a continuat vineri cu desfășurarea etapei a 3-a : Predeal — Brașov — Șercaia — Riș- nov — Pîriul Rece — Predeal (Cioplea). învingătorul a fost decis la sprintul final. Primul a trecut linia de sosire rutierul» român Tudor Va- 
noua orînduire, apreciind că aceasta corespunde pe deplin intereselor reciproce ale popoarelor noastre, cauzei unității, solidarității și întăririi forțelor socialismului.Pornind de la cerințele dezvoltării în ritm înalt a economiei naționale, de la procesele care au loc pe plan mondial, țara noastră dezvoltă largi legături de colaborare și cooperare cu toate statele, participă activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. Avem în vedere realitatea că, în condițiile interdependențelor tot mai strînse ce caracterizează evoluția mondială, nici un stat care dorește să-și dezvolle economia, să avanseze tot mai rapid pe calea progresului și civilizației nu se poate izola, nu poate ră- mîne în afara colaborării internaționale.România se pronunță constant pentru stabilirea de relații între Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Comunitatea Economică Europeană (Piața comună), în limita competențelor ce le revin, inclusiv pentru încheierea unui Acord cadru care să cuprindă principiile generale ale raporturilor dintre aceste organizații. Totodată, România considera că Ceasta nu trebuie să afecteze dreptul fiecărei țări membre a C.A.E.R. de a-și soluționa, prin tratative directe cu Piața comună, cu țările membre ale acesteia, problemele colaborării și schimburilor comerciale în concordanță cu necesitățile proprii. România a încheiat o serie de acorduri cu Piața comună și este interesată in extinderea colaborării economice cu această organizație, pe baze reciproc avantajoase.România acționează pentru lărgirea colaborării și cooperării cu țările iu curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate statele care, eliberîn- du-se de colonialism, au pășit pe calea dezvoltării lor independente, de sine stătătoare. Țara noastră întreține în prezent relații de colaborare cu peste 100 de țări în curs de dezvoltare. Pe baza deplinei egalități, a avantajului reciproc, promovăm diferite forme de cooperare cu aceste țări, sprijlnindu-le activ în prospectarea și punerea în valoare a unor resurse naționale, în crearea și dezvoltarea unei industrii proprii. iii pregătirea de cadre naționale, le acordăm asistentă tehnică în realizarea unor obiective economice importante.România militează activ pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei, noi ordini economice internaționale — bazată pe deplină egalitate și echitate, pe dreptul fiecărui popor de a fi deplin Stăpin pe bogățiile naționale — care să asigure dezvoltarea mai accelerată a tuturor statelor și in primul rînd a celor rămase în Urmă, accesul larg al popoarelor ta cuceririle științei și tehnicii moderne.

Vizita delegației Partidului
Socialist Muncitoresc

Spaniolîn perioada 5—9 iunid a.c. a efectuat o vizită de studiu în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.. o delegație a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, condusă de Valentin Medel Ortega, director al Uniunii Cooperativelor Muncitorești (U.C.O.).Delegația a avut discuții la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ia Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și a vizitat obiective industriale și agricole din București și județele Ilfov și Ialomița.La încheierea vizitei, delegația P.S.M.S. a fost primită de tovarășul Marin Vâsile, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.

Uniunii Sovietice, au semnat vineri, la București, Protocolul privind dezvoltarea colaborării economice și teh- nico-știintifice pe perioada 1981—1985 în domeniile cercetării științifice, producției agricole și livrărilor reciproce de semințe, animale de reproducție și materiale de uz veterinar
Manifestare culturală. Cuprilejul apropiatei aniversări a Zilei naționale a Portugaliei, .în Capitală a avut loc. vineri după amiază, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Antonio Novaes MachadO, ambasadorul Republicii Portugheze la București, și membri ai ambasadei.în cadrul manifestării, ziarista Liana Enescu a împărtășit impresii de călătorie din Portugalia, după care a fost prezentat un film documentar portughez.
Simpozion. Vineri au începutla Galati lucrările primului simpozion național cu tema : „Probleme ăctuale ale industriei cocsochimiceromânești". La manifestare participă numeroși specialiști din cadrul uzinelor de profil, cît și de la institutele politehnice din București, Cluj- Napoca, Iași, Galați, Ploiești.

A apărui 
MAGAZIN ISTORIC 

nr. 6/1979PORTIVEsile, cronometrat pe 175 km cu timpul de 4 h 29’32”, care s-a impus în fața lui St. Fedorenko (Ț.S.K.A.). Pe locul 3 la 1’13” a sosit Ion Vintilă (Steaua), iar locul 4 a fost ocupat de M. Romașcanu (Dinamo), la 1’54’’ de învingătorul etapei.în clasamentul general individual conduce St. Fedorenko — 11 h 10’46” urmat de Tudor Vasile — același, timp și L. Olejar (Dukla) la 1’24”.
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 8 IUNIE 1979Extragerea I : 7 24 23 44 84 90 28 26 19.Extragerea a Il-a : 54 3 36 83 48 17 10 8 58.

stabilitatea economiei mondiale, progresul general al omenirii.în spiritul principiilor coexistentei pașnice, extindem, de asemenea, relațiile noastre de colaborare economică, tehnico-științifică și culturală cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Acționăm consecvent pentru înlăturat ;a discriminărilor și a barierelor artificiale care mai persistă in relațiile economice internaționale.Pornind de la volumul și amploarea tot mai mare a schimburilor noastre economice, a colaborării și cooperării internaționale a României, are o importanță deosebită aplicarea fermă in viață a hotăririlor de partid, a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, privind perfecționarea continuă a activității noastre de comerț exterior, valorificarea tot mai corespunzătoare și sporirea gradului de competitivitate al produselor românești pe piața mondială, ridicarea gradului de eficiență al acțiunilor noastre de colaborare și cooperare cu alte state.Așa cum a arătat însăși viața, colaborarea internațiohală are nu numai o mare însemnătate economică. dar și una profund politică, constituind un factor esențial al promovării încrederii între state și popoare, al stimulării cursului spre destindere și securitate, al progresului și păcii în lume. O mare importanță are dezvoltarea colaborării în cadrul C.A.E.R., ca și între toate celelalte țări socialiste, pe baza principiilor egalității, respectului reciproc, avantajului mutual și întrajutorării reciproce, astfel incit relațiile dintre aceste țări să constituie un exemplu de raporturi noi între state și popoare, să contribuie la afirmarea tot mai puternică a ideilor și principiilor socialiste pe plan mondial, la demonstrarea superiorității noii orinduiri sociale, atit în ceea ce privește dezvoltarea internă a societății, cît și raporturile dintre state, organizarea pe baze noi a vieții internaționale.România va milita hotfirit șl în viitor pentru dezvoltarea cooperării cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate- statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea socială, răspunzind astfel intereselor fundamentale de progres și propășire economică și socială ale poporului român, contribuind la întărirea socialismului pe plan mondial. la lupta pentru progres social și pace in lume.
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TELEGRAMAPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ilie Verdet, a adresat o telegramă lui Surya Bahadur Thapa, cu prilejul numirii sale în funcția de prim-mi-
CRONICA SĂPTĂMÎNII
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(Urmare din pag. I)Politic Executiv al C.C. al P.C.R., personalitate marcantă a vieții noastre politice și științifice, savant de reputație mondială. Atît în cUvîntui de deschidere pe care l-a rostit, cît și în' cuvîntarea la încheierea lucrărilor plenarei, au fost definite principalele direcții de acțiune practică, pentru perioada imediată și în perspectivă, în vederea ridicării întregii activități de cercetare la un nivel superior, corespunzător exigențelor tot mai mari cu care este confruntată cercetarea științifică potr’vit necesităților dezvoltării multilaterale a societății noastre.în contextul acțiunii perseverente desfășurate de partid pentru adîncirea democrației socialiste se înscriu măsurile adoptate la ședința Biroului Executiv al Consiliului National al Frontului Unității Socialiste cu privire la continua perfecționare a controlului oamenilor muncii, precum și mai buna organizare și creșterea rolului comitetelor de cetățeni, ca organisme obștești in sistemul democrației socialiste, in componența cărora să fie incluși un număr mult mai mare de oameni ai muncii care nu sînt membri de partid, iar femeile să reprezinte cel puțin 40 la sută.
Cu neobosită energie - 
în slujba cauzei păcii 

și colaborăriiDezbătînd probleme de mare importanță ale dezvoltării economice și sociale, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat, totodată, și a dat o înaltă apreciere rezultatelor vizitei întreprinse în Spania de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, eveniment ce marchează o etapă nouă, superioară în dezvoltarea relațiilor româ- no-spaniole. Au fost evidențiate însemnătatea înțelegerilor la nivel înalt privind extinderea schimburilor comerciale, a cooperării economice și culturale între - cele două țări, precum și concluziile comune asupra evoluțiilor de pe arena internațională și, îndeosebi, a pregătirilor în vederea reuniunii din 1980 de la Nfadrid, consacrată securității și cooperării pe continent — vizita din Spania înscrilndu-se ca o nouă și strălucită acțiune a politicii externe românești de pace, prietenie și colaborare cu țoate popoarele lumii.Pe' linia aceleiași preocupări, pe tigenda politică a acestei săptămini se înscriu primirea de către președintele Nicolae Ceaușescu a Vice* prim-ministrului șl ministrul apărării al Indiei, a ministrului angolez al energiei. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit ieri pe secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist din Liban — Ilustrare â politicii consecvente a partidului nostru de dezvoltare a relațiilor cu toate forțele democratice, cu mișcările politice progresiste ale lumii contemporane;
în spiritul cerinței 

normalizării relațiilor 
sovieto-chinezePresa noastră a informat despre schimbul de note oficiale dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză, prin care guvernele respective s-au declarat de acord să ducă tratative în scopul reglementării problemelor dintre ele, al îmbunătățirii relațiilor reciproce. După cum se cunoaște, M.A.E. al R.P. Chineze a trimis M.A.E. al U.R.S.S. o notă în care a propus începerea de tratative pentru normalizarea relațiilor dintre cele două tari. Ca răspuns la această notă, la începutul acestei săptămini Uniunea Sovietică a transmis R.P. Chineze un memoriu în care se propune ca tratativele să se organizeze la Moscova, în perioada iulie—august, la nivel de miniștri adjuncți ai afacerilor externe sau de reprezentant! speciali, împuterniciți ai guvernelor celor două țări.Așa cum se știe, România, Partidul Comunist Român s-au pronunțat în permanență pentru depășirea stării de încordare, existente între Uniunea Sovietică și R.P. Chineză, pentru normalizarea raporturilor dintre cele două țări. în această direcție a acționat și acționează neabătut partidul nostru, considerînd că menținerea divergentelor nu corespunde intereselor nici uneia dintre cele două țări șl aduce prejudicii cauzei generale a socialismului, progresului și păcii. Fără îndoială că soluționarea problemelor divergente, normalizarea relațiilor dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză ar răspunde pe deplin intereselor ambelor popoare, Inscriin- du-se totodată ca o importantă contribuție la afirmarea socialismului pe plan mondial, la cauza păcii și destinderii în întreaga lume;Este, desigur, Important și semnificativ faptul că cele două țări au evidențiat principiile pe baza cărora să se desfășoare tratativele și procesul normalizării relațiilor lor. Astfel, guvernul chipez a arătat că divergentele dintre China și U.R.S.S. nu trebuie să împiedice menținerea

A apărui revista „MUNCA DE PARTID" nr. 6/1979tn deschiderea noului număr al revistei este publicată „Ilotărirea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român Cu privire la aniversarea a 35 de ani de la eliberarea României (le sub dominația fascistă". Sînt, de asemenea, inserate articolele : „Gîndirea social-politică a președintelui României, in slujba omului, a bunăstării sale materiale și spirituale" : „Un amplu și cuprinzător program pentru toate organele și organizațiile de partid".Mai cităm din sumar : „O nouă calitate în munca de partid" : „Consumuri cît mai mici de e- nergie" ; „Inițiativele muncitorești, in consens cu cerințele prezentului" ; „Folosirea la capacitate 

nistru al Regatului Nepal, prin care îi transmite calde felicitări și urări de succese in noua activitate de răspundere și exprimă- încrederea că prietenia și colaborarea dintre România și Nepal se vor întări și'in viitor.

și dezvoltarea relațiilor normale de stat, „bazate pe cele cinci principii ale respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii reciproce, neamestecului în problemele interne ale celuilalt, egalității și avantajului reciproc, și coexistenței pașnice". Guvernul U.R.S.S. relevă că aceste tratative trebuie să ducă la normalizarea și îmbunătățirea relațiilor sovieto-chineze „pe baza principiilor coexistentei pașnice, inclusiv a principiilor egalității in drepturi, respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în afacerile interne ale celeilalte părți, renunțării la folosirea forței".în acest context .se impune atenției sublinierea necesității de a se ajunge la un acord prin care să nu se recunoască nimănui pretenții la drepturi speciale sau hegemonie in problemele mondiale, ceea ce ar răspunde întru totul, normelor de egalitate în raporturile interstatale. Viața internațională evidențiază că stricta respectare a acestor principii este esențială pentru lichidarea focarelor de încordare și animozitate existente in lume, pentru evitarea unor conflicte cu consecințe imprevizibile, pentru dezvoltarea unor relații normale, de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă.Partidul nostru, poporul român sprijină întru totul ideea organizării de tratative între U.R.S.S. și R. P. Chineză și își exprimă speranța că acestea vor aVea loc, ducînd la depășirea divergentelor și neînțelegerilor dintre cele două țări, la dezvoltarea unor relații normale, de colaborare și prietenie între ele. România este convinsă că aceasta va sluji in modul cel mai profund intereselor supreme ale ambelor popoare, cauzei întăririi unității și forței tuturor țărilor socialiste, ale mișcării revoluționare, exercitînd totodată o influență deosebit de importantă asupra întregului climat politic international, asupra cursului destinderii, securității și păcii in întreaga lume.
Preocupări pe agenda 

actualitățiiîn atenția opiniei publice interna- țiohale s-au reliefat, în această săp- tămină, și alte evenimente, petrecute pe diferite meridiane ale lumii. Astfel, încheierea celei de-a V-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) a prilejuit numeroase comentarii în cercurile politice și economice din diverse țări, în presa internațională. Odată eu evidențierea unor aspecte pozitive ale dezbaterilor, a faptului că în final s-au adoptat cițgvu . documente referitoare la sprijinirea țărilor cel mai puțin dezvoltate, la colaborarea cu țările în curs de dezvoltare în general — rezultatele de ansamblu ale sesiunii de la Manila sînt apreciate ca fiind cu mult sub așteptările popoarelor. Este vorba, în primul rînd, de faptul că nu s-a putut ajunge la adoptarea unor hotărîri concrete, efective în problemele esențiale de care depinde edificarea unei noi ordini economice internaționale.în aceste condiții apare cu atît mai necesară intensificarea eforturilor tuturor statelor pentru deblocarea căilor spre solutionarea mărilor probleme ale dezvoltării. Așa cum se știe, în cursul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri constructive — de un larg .ecou bucurin- du-se programul de acțiune cuprins in mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat conferinței. De o deosebită importanță in acest spns este ideea fundamentală, subliniată în mesaj, a întăririi unității și solidarității tarilor în curs de dezvoltare, a colaborării lor pentru a determina adoptarea de măsuri concrete în direcția realizării unor progrese concrete pe calea micșorării decal -i- jclor și depășirii subdezvoltării, înfăptuirii noii ordini economice.Tot în această săptămînă, multiple acțiuni întreprinse de diverse state ale lumii au readus în primul plan al actualității problema economisirii energiei și a combustibilului — șl în primul rînd a petrolului. în condițiile în care rezervele existente sint limitate cantitativ, iar consumul acestor resurse este în continuă creștere, economisirea energiei și combustibilului, dimensionarea unui cortsum rațional, . evitarea dezechilibrelor în balanța energetică, precum și pe plan financiar au devenit preocupări dintre cele mai acute, im- punindu-se ca necesități stringente pentru dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale. Și este evident ea, date fiind dimensiunile mondiale ale problemei, nici o țară a lumii, indiferent dacă dispune sau nu de resurse de energie, nu poate rămîne in afara acestor preocupări.
♦Aspectele deosebit de complexe ale actualității internaționale vin să pună din nou în evidență, în mod pregnant, ca o concluzie fundamentală — permanent subliniată de partidul și statul nostru — necesitatea participării tuturor statelor și popoarelor, in condițiile deplinei egalități, la dezbaterea problemelor și la cristalizarea de căi și mijloace de acțiune corespunzătoare. în conformitate cu interesele tuturor națiunilor, care să ducă la întărirea destinderii și înțelegerii, la afirmarea păcii și progresului general.

maximă a fiecărei mașini — îndatorire permanentă" ; „Operativitate in executarea lucrărilor agricole". La rubrica „Învățămîntul politico-ideologic de partid" sint reunite mai multe consultații sub titlul „In sprijinul convorbirilor pentru atestare la închiderea învătămintului de partid". Sub genericul „Principiile și normele muncii și vieții comuniștilor — transpuse zi de zi în fapte" revista inserează o dezbatere organizată la Brăila. Semnalăm, de asemenea, articolele de larg Interes ! „Cursurilor de pregătire a cadrelor din consiliile oamenilor muncii, un pronunțat caracter practic" și cel din sfera de activitate a consiliilor unice agroindustriale : „O măsură care tși demonstrează marea valoare politică și organizatorică".
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Necesitatea întăririi unității 
și solidarității țărilor nealiniate 

subliniată la reuniunea ministerială de la ColomboCOLOMBO 8 — Trimisul special Agerpres, Paul Diaconu, transmite : Vineri, în cadrul reuniunii ministeriale a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate au început dezbaterile generale. Au luat cuvîntul peste 20 de șefi de delegații. Vorbitorii au făcut o trecere în revistă a situației existente în mișcarea de nealiniere și in lume, subliniind necesitatea întăririi unității și solidarității țărilor nealiniate. Ei și-au exprimat cu ho- tărîre sprijinul și solidaritatea puternică cu popoarele care luptă împotriva imperialismului, cu lupta mișcărilor de eliberare de pe continentul african, cu lupta țărilor africane

din prima linie. De asemenea, s-a afirmat eu putere voința țărilor nealiniate de a-și intensifica eforturile pentru promovarea țelurilor păcii și progresului general, pentru respectarea drepturilor popoarelor de a-și hotărî soarta de sine stătător, fără nici un amestec din afară. în acest context, printre sarcinile prioritare ale mișcării de nealiniere, vorbitorii au evidențiat necesitatea trecerii neîntîrziate la măsuri eficiente de dezarmare, la acțiuni hotărîte pentru eradicarea subdezvoltării, la intensificarea cooperării între țările in curs de dezvoltare în vederea. edificării unei noi ordini economice și politice internaționale.
NICARAGUA: Se amplifică ofensiva 

forțelor antidictatorialeMANAGUA 8 (Agerpres). — Mișcarea de rezistență populară armată din Nicaragua, în fruntea căreia se află Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), continuă cu succes ofensiva declanșată la 28 mai împotriva regimului dictatorului Anastasio Somoza. Urmărind generalizarea ofensivei, forțele insurecționale au preluat controlul total sau parțial asupra localităților Leon, Rivas, Esteli, Matagalpa, Granada, Ocotal, Masaya, Chichigalpa, Diriam- ba, Chinandega, Jinotepe, EI Naranjo, El Ostional, zona Mojones, So- motillo, Ticuantepc, Jugalpa, Boaco. practic în fiecare regiune a țării semnalindu-se ample acțiuni antidictatoriale sprijinite de populație.Capitala — Managua — este ținta unui atac de mare anvergură ce se pregătește în prezent de către forțele insurgente — a anunțat postul de radio „Sandino" al F.S.L.N. Viața

social-economică a orașului continuă să fie paralizată de greva generală declanșată luni. Populația acordă sprijin masiv forțelor insurecționale, ridicînd baricade și hărțuind trupele guvernamentale și „brigăzile de șoc" paramilitare create de autorități în încercarea de a apăra regimul perimat aflat la putere.Deși in ultimele sale declarații 
Somoza și-a reafirmat intenția de a 
rămine la putere pînă la alegerile 
din 1981, observatorii politici apre
ciază că situația sa n-a. fost pînă 
acum niciodată atit de grea, fapt 
confirmat și de măsura mobilizării 
rezerviștilor în încercarea de a spori 
eficiența trupelor guvernamentale 
confruntate cu ofensiva sandinistă pe 
ansamblul teritoriului țării. Totodată, 
observatorii relevă că și pe plan in
ternațional Somoza este mai izolat 
ca oricînd.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-israeliene • Raiduri ale aviației 

israeliene în sudul LibanuluiCAIRO 8 (Agerpres). — Mustafa Khalil, prim-ministru și ministrul afacerilor externe al R.A. Egipt, a avut convorbiri cu Yossef Burg, ministrul de interne al Israelului, aflat la Cairo. Au fost examinate probleme de procedură privind viitoarele convorbiri tripartite egipteano-israe- liano-americane consacrate autodeterminării palestinienilor din teritoriile Gaza și Cisiordania — informează agenția M.E.N. S-a convenit, totodată, ca cea de-a treia rundă a nego

cierilor tripartite să se desfășoare la 25 iunie, in localitatea israeliană Herzliya.BEIRUT 8 (Agerpres). — Aviația israeliană a efectuat în zorii zilei de vineri raiduri împotriva regiunii Arab Salim, din sectorul Nabatieh (sectorul central al sudului Libanului), provocind, potrivit primelor informații, mari distrugeri și rănind mai multe persoane — relatează agenția France Presse.
„Producția scade, inflația crește..."

Aspecte ale crizei economice în țările capitaliste• S.U.A. Economia americană se află în fața unor perspective nu prea încurajatoare — apreciază, potrivit ziarului „Financial Times", atit membri ai guvernului, cit și o serie de economiști. Astfel, indicele principalilor indicatori economici a scăzut cu 3.3 la sută în aprilie, confirmind un declin consemnat încă de la sfîrșitul anului trecut. Departamentul comerțului a relevat că opt dintre cei zece indicatori cuprind valori negative, între care contractele, permisele de investiții, salariile. O altă problemă care preocupă este scăderea cu 1 la sută a producției industriale in aceeași lună. Departamentul comerțului anunță că produsul național brut a sporit cu o rată anuală de 0,4 la sută în primul trimestru, un nivel considerat foarte scăzut. Dar nu toa

te cifrele scad. Inflația — spun comentatorii cu ironie — înregistrează o mărire corespunzătoare unui ritm a- nual de 14 la sută, pentru primele trei luni ale anului.• BELGIA. Criza economică și intensificarea luptei de concurență au ca efect în Belgia declararea în stare de faliment a numeroase firme, in special din rîndul celor mici și mijlocii. Astfel, de la începutul anului 1979, în Belgia și-au încetat existența peste 1 200 de întreprinderi.• ELVEȚIA. Ca urmare a dificultăților economice cu care au fost confruntate, în Elveția au dat faliment în cursul anului trecut 2 889 de întreprinderi din diferite sectoare de activitate.

Alegerile pentru parlamentul vest-european
Presa occidentală relevă procentul redus de participare la voiPrima etapă a alegerilor pentru parlamentul (vest-) european (adunarea C.E.E.), desfășurată, joi, in Marea Britanie, Danemarca, Irlanda și Olanda, a confirmat lipsa de interes a electoratului, anticipată de diverse sondaje și de presă.Primele calcule oficiale realizate în Marea Britanie după închiderea centrelor de vot au dat la iveală un procent de participare „incredibil de scăzut" — transmite agenția France Presse.. Astfel, de la Londra la Newcastle (nord-estul țării), nivelul de 35 la sută n-a fost depășit decît în rare ocazii ; Ia Portsmouth (sudul Angliei) — 30 la sută, la Leeds — 29 la sută. Recordul absenteismului s-a înregistrat în circumscripția Newham, din nordul Londrei — o prezență de numai 18 la sută.Aproximativ la fej s-au petrecut lucrurile și în celelalte țări, unde agențiile de presă consemnează o „intensă apatie", „lipsă de entuziasm" și unde alegătorii s-au prezentat la vot în număr cu mult mai

mic decît in alegerile legislative locale. Nici aici numărul participan- ților nu se așteaptă să depășească 50 la sută — și aceasta după estimările cele mai optimiste.Slaba participare Ia vot în Danemarca a oferit ocazia puternicei mișcări de opoziție față de apartenența la C.E.E. să proclame că alegerile de joi constituie „o, puternică demonstrație a faptului că parlamentul (vest-) european nu se bucură de sprijinul poporului".Reflectînd tonul aproape unanim al presei vest-europene, ziarul francez „Le Matin" scria vineri dimineața că „ceea ce predomină, in toate țările (C.E.E. — n.r.), este din partea celor aflați la putere acumularea ambiguităților, iar din partea cetățenilor, totala lipsă de entuziasm".A doua etapă a acestor alegeri urmează să aibă loc duminică în restul țărilor Pieței comune, iar rezultatele ambelor etape vor începe să fie cunoscute luni. (Agerpres)portugalia ; Consultări în vederea soluționării crizei guvernamentaleLISABONA 8 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Antonio Ra- malho Eanes, a început vineri, la Palatul Belem din Lisabona, consultările cu liderii principalelor patru partide politice reprezentate în parlament în vederea soluționării crizei guvernamentale declanșate după demisia cabinetului „independent" condus de primul ministru Carlos lVțota Pinto.în cursul dimineții. președintele Eanes i-a primit succesiv pe Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist, și pe Francisco Sa Car- neiro, președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat.

Principalele partide politice au reacționat favorabil la hotărirea președintelui Eanes de a accepta demisia guvernului. Antonio Reis, membru al Secretariatului național al Partidului socialist, a declarat că „nu se putea lua altă hotărîre în condițiile contestării din ce în ce mai largi a activității guvernului". El a propus crearea unui cabinet de tehnicieni care să se bucure de sprijinul parlamentului, pînă la alegerile legislaP- ve de anul viitor. Carlos Brito, președintele grupului parlamentar al Partidului comunist, a declarat că „demisia reprezintă sfîrșitul firesc a Șase luni de luptă a clasei muncitoare împotriva unui guvern care urmărea apărarea intereselor marilor monopoluri".

LUANDA

Dezvoltarea 
cooperării economice 

româno-angoleze 
Prima cursă a unui tren de 
pasageri format din vagoane 

de fabricație româneascăLUANDA 8 (Agerpres). — în Republica Populară Angola a fost inaugurată prima cursă a unui tren de pasageri format din vagoane de producție românească. La cursa inaugurală, pe distanta Luanda—Viana. au participat Bernardo Sousa, secretar al C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii, Faustino Muteka, ministrul transporturilor și comunicațiilor, Ar- lindo de Sousa e Silva, directorul național al căilor ferate angoleze, alte persoane oficiale, reprezentanți ai presei angoleze, precum și membri ai Ambasadei României de la Luanda.în gara orașului Viana — centru muncitoresc — a avut loc un miting, la care a luat cuvîntul Faustino Muteka.
Programul noului 

guvern thailandezBANGKOK 8 (Agerpres). — Primul ministru al Thailandei, Kriangsak Chomanan, a prezentat în fața Adunării legislative declarația politică a noului guvern. în domeniul politicii interne se vor depune eforturi pentru stimularea producției agricole, accelerarea dezvoltării economiei rurale, in general, încurajarea investițiilor industriale, sporirea producției industriale, îndeosebi a celei pentru export.Pe plan extern, noul guvern thailandez se pronunță pentru coexistența pașnică între toate națiunile. Noul guvern — a arătat primul ministru — va acționa pentru promovarea unor relații strînse și prietenești cu țările ASEAN.

Cursul ascendent
al raporturilor de prietenie 

româno-sovietice

SPANIA: Trei orașe spun „NU“! bazelor militare străinePrimarii a trei orașe spaniole, aleși în cadrul recentului scrutin municipal, s-au pronunțat pentru închiderea bazelor militare americane din perimetrul sau din vecinătatea orașelor lor. „în cei 26 de ani de prezență americană, orașele noastre nu au cunoscut decît riscuri, pericole și alte inconveniente de pe urma bazelor", se arată în declarația publicată de primarii orașelor Torrejon, Zaragoza și Rota. în aceste orașe se află o bază militară aeriană, o platformă de rachete și, respectiv, in portul Rota o bază maritimă.
Scrutinul legislativ 

din EgiptCAIRO 8 (Agerpres). — După cum relatează agenția M.E.N., rezultatele incomplete âle primului tur de scrutin al alegerilor legislative din Egipt, desfășurat joi, indică o largă majoritate obținută de Partidul Național Democrat al președintelui Sadat, urmat de Partidul Muncitoresc Socialist și candidații independenți.Printre personalitățile care au fost alese în primul tur în Adunarea Poporului, se află Mustafa Khalil, primul ministru al guvernului, Sayed Marei, asistent al președintelui republicii, și Fikri Makram Ebeid, vice- premier al guvernului, secretar general al P.N.D.

„S.U.A. vor continua să aplice sancțiuni economice 
împotriva regimului de la Salisbury”

— declară președintele Jimmy CarterWASHINGTON 8 (Agerpres). — Statele Unite vor continua să aplice sancțiunile economice adoptate de Națiunile Unite împotriva regimului de la Salisbury — a anunțat președintele S.U.A., Jimmy Carter, in cadrul unei declarații speciale făcute la Casa Albă.Referindu-se, în context, la „alegerile" în urma cărora s-a ajuns la instalarea actualului guvern de la Salisbury, șeful executivului american a spus : „Alegerile n-au fost nici echitabile, nici libere". El a subliniat că ridicarea sancțiunilor ar constitui o violare a legilor internaționale și, totodată, ar dăuna grav

intereselor S.U.A. Populația de culoare din Rhodesia, care reprezintă 96 la sută din totalul locuitorilor, n-a avut niciodată posibilitatea să se pronunțe asupra constituției actualmente în vigoare, a spus președintele Carter, care a relevat, de asemenea, că minoritatea albă rho- desiană și-a asigurat „o putere extraordinară și continuă să controleze armata, poliția, justiția și administrația". Președintele S.U.A. a arătat, totodată, că atitudinea americană a fost adoptată în urma unor strînse consultări cu noul guvern britanic.
Rasismul în acțiune

Prognoza 
specialiștilor : 

Agravarea continuă 
a crizei petrolierePARIS 8 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă ținută Ia Paris, Ulf Lantzke, directorul Agenției internaționale pentru energie (A.I.E.), organism care grupează principalele țări occidentale industrializate, mai puțin Franța, a subliniat că actuala criză petrolieră va dura mai multă vreme. Potrivit unui raport al experților A.I.E., deficitul petrolier intre' cerere și consum pe plan internațional este la ora actuală de 2 milioane barili pe zi și el ar putea atinge 4 milioane în 1985, 10 milioane în 1990 și 20 milioane la sfirșitul secolului. Aceste estimări, a spus Lantzke, sint fondate pe o ipoteză optimistă a producției de petrol în țările O.P.E.C. și a producției de cărbune și de energie nucleară în țările occidentale industrializate.

Wie die Olpreîse 
ins rollen Kamen
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Ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau" indicâ în mod sugestiv, 
prin graficul de mai sus, creșterea 
neîntreruptă a prețului petrolului în- 
cepînd din toamna anului 1973 și pînă 
în prezent, precum și prețul estima
tiv la care se va ajunge luna viitoare. 
Astfel, dacă la 1 octombrie 1973 pre
țul de bază al unui baril (159 litri) de 
țiței era de 2,8 dolari, la 1 aprilie a.c. 
ajunsese la 14,5 dolari, ceea ce re
prezintă o creștere de peste 5 ori. 
Pînă la 1 iulie se prevăd noi sporuri 
de pînă la 15,8 dolari barilul.

Mari inundații în Argentina
Aproximativ 20 000 

persoane au fost eva
cuate din zonele cele 
mai afectate de pu
ternicele inundații in 
regiunea argentiniană 
Formosa, provocate de 
revărsarea fluviului 
Paraguay în urma

ploilor abundente din 
ultima vreme. In afa
ră de orașul Formosa, 
unde in zona portului 
nivelul apelor este pe 
punctul de a depăși 
8 metri, se află sub 
o pinză de apă locali
tățile Clorinda și Pu

erto Pilcomayo, iar 
ploile continuă. Inun
dațiile au provocat pa
gube enorme produc
ției agricole din pro
vincia Formosa, unde 
apele au acoperit cea 
mai mare parte a su
prafețelor cultivate.

Sfidînd opinia publică in
ternațională, regimul de 
la Pretoria continuă să 
aplice legile draconice 
ale discriminării rasiale 
și reprimă cu cruzime 
lupta populației de cu
loare pentru drepturi e- 
gale. O carte tipărită la 
Johannesburg de Institu
tul sud-african de relații 
interrasiale enumeră pes
te 350 de acte normative 
care privează 25 de mi
lioane de africani de cele 
mai elementare drepturi 
umane. Fotografia alătu
rată înfățișează o ima
gine întîlnită frecvent în 
societatea apartheidului, 
aceea a barierelor care ii 
despart pe negri de albi 
în toate împrejurările, 
inclusiv în ipostaza de 
spectatori la întîlnirile 

sportive.

agențiile de presă transmit:
întîlniri la Moscova. Du- mitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, aflat la Moscova, a avut o întîlnire de lucru cu N. S. Patoli- cev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., in cursul căreia au fost examinate probleme curente privind dezvoltarea relațiilor comerciale româno-sovietice. Totodată, D. Bejan s-a întilnit separat cu miniștrii comerțului exterior ai Bulgariei, R.D. Germane și Poloniei, cu care a disputat chestiuni legate de desfășurarea schimburilor comerciale dintre România și țările respective.
Relații Iugoslavia — C.E.E.Membrii comitetului mixt de lucru din cadrul subcomisiei pentru cooperare industrială și tehnologică Iugoslavia — C.E.E. s-au întrunit la Skoplie. Potrivit agenției Taniug, au fost discutate posibilitățile de cooperare dintre părți în domeniul metalurgiei neferoase, in primul rind aspecte legate de producția de feroaliaje de către organizațiile de resort iugoslave și întreprinderi din Franța, R.F.G., Belgia și alte țări ale Pieței comune.
Conferință în probleme 

de acupunctura. Sub ausPiciile Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), in capitala R. P. Chineze, Beijing, a avut loc o conferință în probleme de acupunctură și anestezie prin acupunctură, la care au participat reprezentanți ai O.M.S. și delegați din 14 țări, inclusiv numeroși specialiști din țara gazdă — informează agenția China- Nouă. Au fost examinate progresele realizate în utilizarea acupuncturii și proiectele privitoare la extinderea acestei metode a medicinii tradiționale chineze

în practica medicală, precum și probleme legate de formarea de specialiști, de continuarea cercetărilor prin cooperare internațională în domeniul acupuncturii.
KUWEIT 8 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a 35-a aniversări a eli
berării României de sub domi
nația fascistă, Radiodifuziunea 
kuweitiană a prezentat, la 7 iu
nie, un amplu program de mu
zică românească compusă după 
23 August 1944 și inspirată din 
viața și activitatea poporului 
nostru.

La Maputo au început 
convorbirile oficiale dintie președintele Mozambicului, Samora Machel, și președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, care se află în vizită în capitala mozambicană. Sint examinate modalitățile de dezvoltare a relațiilor de colaborare dintre cele două țări in diferite sfere de activitate, probleme interesind continentul african și mișcările de eliberare națională din Africa australă, precum și alte chestiuni de interes reciproc.

Ședința Comisiei mixte 
polono-vest-germane de c°- laborare economică, desfășurată Ia Bonn, a relevat extinderea comerțului bilateral, inclusiv creșterea exporturilor poloneze în R.F.G. Comisia a stabilit că în viitor se va pune accent pe cooperarea și specializarea în producție, cooperarea pe terțe piețe, dezvoltarea colaborării în industriile de extracție a cuprului, fierului și materiilor prime energetice.

Naționalizarea băncilor 
în Iran. ^ntr~° declarație difuzată de postul de radio Teheran, primul ministru al Iranului, Mehdi Bazargan, a anunțat naționalizarea tuturor băncilor , din țară și trecerea lor imediată sub controlul guvernului. Bazargan a spus că naționalizarea băncilor va permite protejarea drepturilor și bogățiilor naționale, relansarea economiei țării și oprirea exodului capitalurilor în exterior. Toate băncile vor rămine închise pină luni, cînd se vor redeschide avînd in fruntea lor conduceri desemnate de guvern.

Noi contacte între Grecia 
Si Turcia. Vicepreședintele Crucii Roșii Elene, Leonidas Canbanis, a sosit la Istanbul, pentru a lua parte la festivitățile celei de-a 111-a aniversări a Semilunii Roșii din Turcia — relatează agenția Associated Press — care califică faptul drept un nou semn al sporirii, în ultima vreme, a contactelor dintre Grecia și Turcia. Pe această linie, agenția reamintește că, în aceeași zi, ministrul turc al informațiilor și turismului, Alev Cos- kun, a sosit de la Atena, unde a semnat cu oficialitățile elene un acord de cooperare în domeniul turismului.

Cooperarea interafricană. Cincisprezece țări din vestul Africii au hotărît întărirea cooperării in domeniul producției de orez. în acest scop, Asociația pentru dezvoltarea culturii orezului în Africa de Vest (A.D.R.A.O.) a inițiat un proiect care va fi finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Acordul, semnat în luna martie la Monrovia, prevede îndeosebi punerea în comun a cercetărilor,

tehnicilor de producție și a materialelor intre membrii A.D.R.A.O., ca și între aceștia și institutele internaționale de cercetări în domeniul culturii orezului.
Vizita cancelarului R.F.G, 

în S.U.A. în cadrul vizitei neoficiale pe care o efectuează în Statele Unite, cancelarul R.F.G., Helmut Schmidt, a rostit o cuvîntare la Universitatea „Carolina de Sud" din Columbia, in care s-a pronunțat împotriva oricăror tentative de îngrădire a' pedepsirii criminalilor de război naziști.
Colaborarea sovieto-in- 

diană în domeniul cosmo
nauticii. confo>-'mitate cu programul de colaborare dintre U.R.S.S. și India în domeniul cercetării și utilizării spațiului cosmic în scopuri pașnice, in Uniunea Sovietică a fost lansat, cu ajutorul unei rachete purtătoare sovietice, al doilea satelit indian, anunță agenția T.A.S.S.

La Geneva s_a desfa?urat vi- neri o nouă întîlnire a conducătorilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. care iau parte la convorbirile privind limitarea armamentelor strategice ofensive.
în favoarea centralelor 

atomo-electrice. Guvernul federal vest-german s-a pronunțat în favoarea promovării cooperării internaționale în vederea soluționării problemelor privind exploatarea în condiții de securitate a centralelor atomo-electrice. Purtătorul de cuvînt al guvernului de la Bonn, Armin Griine- wald, a precizat că ministrul cercetării al R.F.G., Volker Hauff, a fost însărcinat să propună directorului general al Așenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), Sig- vard Eklund, examinarea pe plan internațional a aspectelor legate de garantarea securității centralelor nucleare.

La 9 iunie se împlinesc patru decenii și jumătate de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — eveniment memorabil in cronica legăturilor prietenești dintre popoarele român și sovietic.Normalizarea raporturilor dintre România și U.R.S.S. a dat expresie aspirațiilor maselor largi ale poporului român, a fost rezultatul luptei intense desfășurate de forțele patriotice. democratice și progresiste din tara noastră împotriva pericolului fascist, pentru dezvoltarea liberă și independentă a României, intr-un climat de pace și colaborare cu țările vecine, cu celelalte state din Europa și din lume.Așa cum este bine cunoscut, în primele rînduri ale acestor forțe s-a situat de la început Partidul Comunist Român, care, pornind de la interesele fundamentale ale clasei muncitoare și ale poporului român, ale cauzei socialismului și păcii, de la principiile solidarității internaționaliste, a militat cu neabătută consecvență pentru prietenia dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice. Din inițiativa P.C.R., în pofida politicii antispvietice a claselor exploatatoare și a represiunilor sălbatice împotriva comuniștilor, au fost înființate în România organizații de prietenie cu U.R.S.S.. au a- părut numeroase publicații care făceau cunoscute realizările primei țări socialiste, militau pentru stabilirea unor legături strînse, multilaterale cu U.R.S.S. Totodată, se cuvin semnalate pozițiile în favoarea stabilirii unor relații de bună vecinătate cu U.R.S.S. pe care s-au situat cercuri politice democratice, oameni politici clarvăzători, caracterizați prin spirit realist — între care se reliefa cunoscutul diplomat român Nicolae Titulescu, precum și alte personalități patriotice.Sub influența acestor factori și in condițiile în care pe plan internațional creștea curentul pentru dezvoltarea legăturilor cu Uniunea Sovietică, tratativele privind stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și U.R.S.S. au fost încununate de succes. în notele cu conținut identic, ce au fost schimbate cu prilejul stabi
lirii, la 9 iunie 1934, a relațiilor diplo
matice, se arată că guvernele Româ
niei și U.R.S.S. iși garantează în 
mod reciproc întregul respect al su
veranității fiecăreia dintre cele două 
țări și se preciza că atit statul ro
mân, cit și statul sovietic se vor ab
ține de la orice fel de imixtiune în 
afacerile interne ale celuilalt stat.După cum se știe însă, în anii ce au urmat, in pofida eforturilor depuse de forțele patriotice, populare, animate de spirit antifascist. în pofida intereselor naționale fundamentale, cercurile reacționare de'dreapta au reușit să impună cursul spre fascizarea țării, au înfeudat-o Germaniei hitleriste — evoluție care a culminat cu atragerea ei in războiul antisovietic, care, după cum se știe, a pus în pericol însăși ființa națională a poporului român. Este un merit nepieritor al Partidului Comunist Român acela că, și în aceste condiții vitrege, a ținut sus steagul independenței naționale și prieteniei cu Uniunea Sovietică, a militat neobosit pentru unirea clasei muncitoare, a celor mai largi forțe democratice și patriotice în vederea răsturnării guvernului de dictatură militaro-fascistă și alungării cotropitorilor naziști, ieșirii României din războiul antisovietic și alăturării ei la marea coaliție a popoarelor libere.După victoria insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste din țara noastră, de la 23 August 1944, lupta dusă cot la cot de ostașii români și sovietici pentru eliberarea deplină a României, precum și a Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la infringerea totală a hitlerismului, a cimentat puternic prietenia ro- mâno-sovietică, deschizind orizonturi noi colaborării dintre țările și popoarele noastre. La 6 august 1945, relațiile diplomatice dintre România și Uniunea Sovietică au fost restabilite. în anii făuririi noii orînduiri, dezvoltarea prieteniei și

45 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și U.R.S.S.

colaborării cu Uniunea Sovietică, cu celelalte țări socialiste a devenit o orientare fundamentală a politicii de stat a României. Promovarea cu neabătută consecvență a acestei orientări — reafirmată cu tărie de Congresul al XI-lea și consacrată de Programul P.C.R. — și-a găsit expresie in extinderea continuă și amplificarea largă a relațiilor de solidaritate și colaborare româno-sovietice pe toate planurile.Sintetizînd această evoluție, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta recent: „România întreține relații bune cu Uniunea Sovietică, bazate atit pe buna vecinătate și pe tradițiile Îndelungate de colaborare, cit și pe comunitatea de orinduire socială. De altfel, trebuie să menționez că Uniunea Sovietică ocupă primul loc in relațiile economice ale României. Colaborarea cu Uniunea Sovietică cuprinde toate domeniile de activitate, atit relațiile bilaterale, cit și internaționale. Aceste relații corespund atit intereselor popoarelor celor două țări, cit și cauzei generale a socialismului, destinderii și păcii".Factorul determinant al evoluției mereu ascendente a raporturilor de prietenie și . colaborare româno- sovietice îl constituie legăturile tovărășești statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, de cea mai mare însemnătate in această privință fiind . in- tîlnirjle și convorbirile dintre tovarășii .Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brej- nev — deschizătoare de noi și fertile orizonturi, materializate prin înțelegeri privind impulsionarea raporturilor reciproc avantajoase.Adîncind și dezvoltînd, potrivit noilor condiții istorice, prevederile tratatului româno-sovietic din 1948, noul tratat. încheiat în 1970. precum și Declarația româno-sovietică, semnată in 1976 de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. au deschis perspective noi, superioare, raporturilor de prietenie și conlucrare dintre partidele, țările și popoarele noastre. Aceste documente consacră noile principii așezate la baza relațiilor dintre țările noastre — principiile marxism-leninismului, ale independenței, suveranității și e- galității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești — a căror vitalitate și forță constructivă sint elocvent ilustrate de dezvoltarea relațiilor româno-sovietice.în cadrul relațiilor reciproce, o deosebită însemnătate prezintă colaborarea pe tărim economic, care, amplificîndu-se an de an. servește operei de construire a orinduirii noi în cele două țări. Așa cum este bine știut, pe lingă sporirea continuă a volumului schimburilor de mărfuri, se extind formele noi, avansate, de conlucrare, cum sint cooperarea și specializarea în producție.Cu rodnice rezultate se dezvoltă colaborarea româno-sovietică pe tă- rimul tehnico-științific, al culturii, artei, învățămîntului, se extinde schimbul de experiență pe linie de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești, în toate domeniile construcției socialiste și comuniste.România acordă o înaltă apreciere rolului Uniunii Sovietice pe arena mondială, în lupta pentru menținerea și întărirea păcii. Manifestindu-se activ în viața internațională, țara noastră conlucrează cu U.R.S.S., cu celelalte țări socialiste, cu toate statele, cu forțele antiimperialiste. progresiste și democratice de pretutindeni în scopul promovării țelurilor destinderii și securității în Europa și in lume, realizării dezarmării. înțelegerii, păcii și progresului.Adresind popoarelor sovietice cu prilejul aniversării de astăzi. șfelicitări, precum și urarea din irua.i> de a obține noi și noi Succese in înflorirea in continuare a patriei lor, comuniștii, poporul român nutresc ferma convingere că relațiile româno-sovietice vor cunoaște o continuă și rodnică dezvoltare, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păpii în lume.
Al. CAMPEANU

Întîlnire prietenească la Ambasada 
română din MoscovaMOSCOVA 8 — Corespondentul A- gerpres, M. Coruț, transmite : Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și U.R.S.S., însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre in Uniunea Sovietică, Ion Mielcioiu, a organizat, la 8 iunie, în saloanele Ambasadei române din Moscova, o intilnire prietenească.

Au participat N. P. Fitiubin, adr junct al ministrului afacerilor ex - terne al U.R.S.S., N. Mohov, adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S., vicepreședinte al Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-româ- nă, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai unor organizații obștești, generali și ofițeri superiori sovietici.
Experiențe la bordul complexului 

orbital sovietic
MOSCOVA 8 (Ager- 

pres). — Vineri, la ora 
11,00, ora Moscovei, s-a 
procedat la desprinde
rea navei automate de 
transport „Progress-6“ 
de complexul orbital 
pilotat „Saliut-6" — „So- 
iuz-32“.

In cursul celor 24 de 
zile care au trecut de 
la cuplarea navei de 
transport cu complexul 
orbital a fost realizat 
un mare volum de lu
crări : cosmonauta Vla

dimir Liahov și Valeri 
Riumin au descărcat 
nava de transport, au 
demontat și mutat la 
bordul acesteia echipa
mentele uzate. Totodată, 
a fost completat stocul 
de carburanți și de aer 
al stației „Saliut-6“. De 
asemenea, cu ajutorul 
motoarelor navei „Pro- 
gress-6“ au fost reali
zate trei manevre de 
corectare a traiecto
riei complexului orbital.

Procesul de desprindere 
a navei de transport a 
fost controlat de cei doi 
cosmonauți. La ora ac
tuală, „Progress-6“ se 
deplasează in regim 
autonom.

Vineri, în cea de-a 
103-a zi de activitate la 
bordul complexului „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-32“,
Vladimir Liahov și Va
leri Riumin au studiat 
fluxurile de radiații 
gamma și au efectuat 
experiențe biologice.

GHANARevenirea la o administrație civilă a fost ainînatăACCRA 8 (Agerpres). — Noul guvern militar ghanez a anunțat că alegerile generale se vor desfășura la 18 iunie, așa cum au fost programate, dar revenirea la o administrație civilă a țării va fi amînată cu trei luni, informează agențiile Reuter și U.P.I. reluînd un comunicat al agenției ghaneze de informații. Această hotărîre a fost adoptată in cadrul unei reuniuni a membrilor

Consiliului revoluționar al forțelor armate, a liderilor partidelor politice și candidaților independenți, care a avut loc vineri în capitala Ghanei.Alegerile de la 18 iunie, programate de .fostul guvern, înlăturat in urma unei lovituri de stat, vizau transferul puterii unei administrații civile, începind de Ia 1 iulie anul acesta.
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