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In interesul dezvoltării tării, al creșterii bunăstării- 
un imperativ al activității tuturor colectivelor de muncă 
ECONOMISm, ECONOMISIȚI, ECONOMISIȚI!Una din sarcinile economice puse cu consecventă de conducerea partidului în fața organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii este reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de producție. Practic, de fiecare dată cînd secretarul general al partidului abordează probleme economice, situează această cerință majoră a întregii dezvoltări O' ^ jomico-sociale a țării pe un loc rt..,ral. Din nou, în cuvintarea rostită la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra consecințelor ce le are depășirea de către unele unități a . consumurilor materiale prevăzute pentru bunul mers al aprovizionării tehnico-mate- riale și a cerut să se stabilească măsuri ferme pentru reducerea sub norme a consumurilor, fie ele de materiale, combustibili sau energie electrică.De ce pune conducerea partidului cu atita insistență problema gospodăririi riguroase, cu maximă economie, a materiilor prime, materialelor și resurselor energetice ?In primul rind, pentru că, așa cum se cunoaște, dispunem de resurse materiale și energetice limitate. Or, în condițiile crizei mondiale de materii prime și energie, economia noastră face eforturi deosebite pentru a importa, la prețuri tot mai ridicate, deci utilizînd importante fonduri valutare, ceea ce este stilet necesar producției — petrol, cărbune cocsificabil, minereuri, produse chimice, materiale textile ș.a. De aceea, orice economii la materiile prime și resursele energetice procurate din import sau la cele din producția internă, precum șl valorificarea lor superioară creează posibilități de utilizare tot mai eficientă a fondurilor valutare, de creștere a producției țu resursele materiale de care dispunem.

în al doilea rind, pentru că volumul cheltuielilor materiale influențează nemijlocit valoarea producției nete realizate in fiecare întreprindere — acesta fiind indicatorul de bază al comensurării eficienței activității productive în condițiile noului mecanism economico-financiâr. Deci, între consumurile materiale și producția netă
pria activitate, cit și pentru economia națională, colectivele a numeroase întreprinderi au redus consumurile sub norme cu importante cantități de materii prime și materiale, precum și de resurse energetice. Bunăoară, pe ansamblul unităților constructoare de mașini s-au economisit importante cantități de

„Să acționăm cu hotărîre în direcția 
reducerii cheltuielilor de producție, cu deosebire 
a cheltuielilor materiale, a consumurilor 
materiale. în fiecare unitate, în fiecare secție 
trebuie să se stabilească măsuri concrete 
de reducere a consumurilor materiale, de 
respectare a normelor și reducere sub norme a 
consumurilor la toate materialele, inclusiv la 
combustibili și energie".

NICOLAE CEAUȘESCU

există un raport invers proporțional ; orice acțiune de diminuare a cheltuielilor materiale se reflectă direct în creșterea valorii producției nete. Iar sporirea valorii producției nete în fiecare întreprindere înseamnă, la scara întregii economii, creșterea venitului național, principala sursă de dezvoltare continuă a economiei naționale și de creștere a nivelului de trai al poporului.Cum se prezintă situația consumurilor materiale după cinci luni din acest an ?Ințelegind temeinic cerința majoră a diminuării substanțiale a cheltuielilor materiale atît pentru pro

metal ; după cum colectivele din siderurgie au consumat o cantitate mai mică de combustibil convențional pentru producerea fontei brute de furnal. De asemenea, producătorii de mobilă au redus sub norme consumurile de cherestea.Din păcate, numărul unităților care nu s-au încadrat in consumurile normate este destul de mare. De pildă, întreprinderile de tractoare și. respectiv, autocamioane din Brașov apar in nedorita postură de consumatori excesivi de metal, combustibil și energie. Cauza principală: neducerea la îndeplinire a propriilor măsuri tehnice și tehnologice stabi

lite pentru încadrarea in normele de consum pe acest an. De altfel, așa se explică și alte consumuri suplimentare, cum sint cele de metal, înregistrate de producătorii de autoturisme de teren, de osii montate pentru vagoane, de echipamente pentru buldozere, de Vagoane de mărfuri. La rindul lor, o serie de întreprinderi producătoare de energie electrică au consumat cantități neprevăzute de cărbune, deoarece unele instalații nu au funcționat corespunzător. In marea majoritate a situațiilor, consumurile suplimentare nu au avut un caracter obiectiv, fortuit, fiind vorba, așa cum s-a observat, de întîrzieri in aplicarea unor măsuri tehnice și tehnologice, de încălcări ale disciplinei tehnologice, de fenomene de risipă, pe scurt deci, de gospodărirea necorespunzătoare a materiilor prime și materialelor în depozite și în secțiile de fabricație.Care sint, in acest context, principalele direcții de acțiune in vederea utilizării cu maximă economicitate a resurselor materiale și energetice ?înnoirea și reproiectarea produselor este cea mai importantă cale prin care se pot realiza economii. Fiecare întreprindere are stabilite cu precizie programe de asimilare a noi produse și de modernizare a celor aflate în fabricație. Esențial este ca termenele prevăzute in aceste programe să fie riguros respectate, acordindu-se maximă atenție în faza de concepție atit îmbunătățirii parametrilor funcționali, cit și realizării unor construcții ușoare, pe bază de elemente tipizate, simplifi- cindu-se și micșorîndu-se dimensiunile reperelor și subansamblelor și, bineînțeles, extinzîndu-se utilizarea materialelor Înlocuitoare, avantajoa-(Contihiiare in lJUg. a IH-a)

Joi, 14 iunie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye, care face o vizită oficială de prietenie în țara noastră.La primire a participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.Exprimînd profunda gratitudine pentru primirea acordată, oaspetele a arătat că îi revine deosebita cinste de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut, urări de sănătate și fericire, precum și de bunăstare și prosperitate pentru poporul român din partea președintelui Republicii Mali, Moussa Traore.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rindul său, șefului statului Mali un salut prietenesc și cele mai bune urări de succes in activitatea sa, de progres și

bunăstare pentru poporul malian prieten.în timpul convorbirii au fost abordate probleme legate de stadiul și perspectivele relațiilor româno- maliene, exprimîndu-se dorința comună de a se acționa pentru dinamizarea bunelor legături de colaborare dintre România și Mali în diverse domenii de activitate, în interesul dezvoltării economice a celor două țări, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.în cadrul întrevederii au fost abordate unele probleme internaționale actuale. Cu acest prilej a fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor pentru rezolvarea constructivă, in interesul popoarelor, a problemelor care preocupă omenirea, pentru adincirea procesului de destindere, securitate și colaborare în întreaga lume, pentru

Primul vas frigorific 

construit în țară- 

„Polar T‘- 

a fost lansatîn acest an, 85 la sută din producția Șantierului naval Galați este nouă, iar printre noutăți se înscrie și cea dintîi navă frigorifică de construcție romanească, „Polar-7“, vas care a primit recent botezul Dunarn. Amănunte ne oferă Traian Min- dru, inginer-șef al șantierului naval. , ,— Vasul este destinat prelucrării și transportului frigorific de pește sau provizii, transportului uneltelor de pescuit, al echipajelor de schimb pentru traulerele ce lucrează în zonă. De asemenea, vasul prelucrează pește congelat, făină și ulei de pește. în plus, in ruta spre zona de pescuit, nava poate transporta intr-un port aflat în drum sau in apropiere diverse mărfuri frigorifice sau alte mărfuri generale. Iată și cîteva caracteristici tehnice ale lui „Polar-7‘, proiectat la Institutul de cercetări și proiectări navale din Galați : lungimea maximă — 129,71 metri ; lățimea — 17,70 metri, înălțimea de construcție — 10,20 metri. Capacitatea navei la pescajul de 7,5 metri este de 6 800 tdw. Vasul poate transporta 3 580 tone pește congelat, 65,7 tone ulei de pește, 690 tone făină de pește. Dotată cu motor românesc fabricat de I.C.M. Reșița, cu puterea de 6 330 cai putere, nava dezvoltă o viteză de 16,5 noduri și are o autonomie de aproximativ 10 000 mile marine, fiind servită de un echipaj format din 54 persoane. Și încă o precizare : gradul de integrare cu utilaje de fabricație românească este de 90 la sută.„Polar-7“ va fi livrat beneficiarului — întreprinderea de pescuit oceanic din Tulcea — in trimestrul IV al acestui ap. Șantierul naval Galați are in lucru încă 4 asemenea nave ; cea de-a doua va primi botezul apei peste puține zile, în timp ce celelalte sînt în stadii diferite de execuție. La construcția vasului și-au adus contribuția numeroase colective din cadrul secției I, conduse de inginer Victor Paladescu. Să precizăm dintre cei care au lucrat la construcția vasului, colectivul atelierului de sudură, condus de inginer Ion Mocanu, pe cel coordonat de maistrul Gheorghe Chiriloaie, formațiile de lucru conduse de Dumitru Nistor, Pascu Drăgan, Paraschiv Mirizi, Gheorghe Dănilă și alții. După cum preciza tovarășul Anatolie Mehic, secretarul comitetului de partid al Șantierului naval Galați, constructorii de aici închină acest succes apropiatei sărbători de la 23 August, fiind hotă- rîți in continuare să facă totul pentru a-și îndeplini ireproșabil sarcinile de producție și angajamentele ce le revin în acest an. (Dan Plăeșu).

IERI, IN JUDEȚUL OLT

Trimisul special alTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe ministrul sănătății publice și al igienei din Republica Guineea Ecuatorială, Ondo Obiang Alogo, trimis special al președintelui, împreună cu guvernatorul Băncii populare a acestei țări, Ondo Mane Ondo Avang, care se află in țara noastră pentru a purta tratative comerciale privind dezvoltarea schimburilor și cooperării economice dintre cele două țări.La primire a participat tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului ex-

președintelui Republiciiterior și cooperării economice internaționale.Oaspetele a inmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc din partea președintelui Republicii Guineea Ecuatorială, șeful statului și guvernului popular revoluționar. Masie Nguema Bivogo Negue Ndong, și a transmis urări de sănătate și fericire,. de bunăstare și progres poporului român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a adresat, la rindul său, președintelui Republicii Guineea Ecuatorială un mesaj prietenesc și cele mai bune urări poporului guineez.

adoptarea de măsuri ferme de dezarmare, și în special de dezarmare nucleară, pentru soluționarea tuturor diferendelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, pentru eliminarea din viața internațională a forței și a amenințării cu forța, pentru democratizarea relațiilor interstatale. S-a evidențiat, totodată, hotărirea României și a Republicii Mali de a-și aduce și in viitor contribuția la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini economica internaționale, care să contribuie la statornicirea unor relații mai echitabile între state, să stimuleze cooperarea generală dintre toate țările și, pe această cale, dezvoltarea mai rapidă a tuturor națiunilor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Guineea Ecuatorialăîn cadrul convorbirii au fost evocate bunele relații care se dezvoltă continuu intre cele două țări. A fost exprimată, totodată, dorința extinderii și diversificării raporturilor de ■ colaborare și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Guineea Ecuatorială în diferite domenii de activitate. S-a apreciat că există posibilități largi de a promova cooperarea reciproc avantajoasă intre România și Guineea Ecuatorială, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

A ÎNCEPUT PLANTAREA PORUMBULUI
pe terenurile eliberate de culturile păioase

Experiența unităților agricole din județ în realizarea celei de-a doua 
recolte pe aceeași suprafață - relatată de curînd în ,îScînteia“ - se 

extinde în această vară pe mii de hectare

Plantarea porumbului în cultura a doua pe terenurile cooperativei agricole Gîrcov, județul Olt, se face cu mijloace mecanice de mare randament Foto : Nicu Ciorei
in unitățile agricole din județul Olt a început plan

tarea porumbului pentru a se obține a doua recoltă 
de boabe. Metoda, așa cum a fost relatată de curînd 
în „Scînteia", prezintă un avantaj esențial față de cul
turile duble practicate in mod obișnuit. Porumbul fiind 
înmulțit prin răsad, care se produce din vreme, are 
o perioadă de vegetație mai scurtă. Aceasta permite 
ca pînă la venirea toamnei să ajungă la maturitate,

să rodească îmbelșugat șl astfel să se obțină canti
tăți apreciabile de porumb boabe. Important este ca 
plantarea răsadului de porumb să se facă imediat 
după recoltarea orzului și altor culturi timpurii, să se 
facă udările necesare, astfel incit, din primele zile, să 
se asigure cele mai bune condiții de dezvoltare a 
plantelor.

Ambasadorul statului Kuweit
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditareJoi,. 14 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președinte}^ Republicii Socialiste România, a p’mit seri- sorile de acreditare a noului ambasador extraordinar și plenipotențiar al statului Kuweit la București. Adel Najmuldeen Jar- rah. (Continuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Sultanatului Oman
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe Ahmed Mohamed Al-Jamali, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Sultanatului Oman noastră. (Continuare în V-a). în țara pagina a

cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe Lars Erik
Ambasadorul Suediei
încheierii misiunii in taraHedstrom, ambasadorul Suediei, în vizită de rămas bun cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.

noastrăCu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
MULȚUMIRI ADRESATE

DE TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU
I

celor care i-au trimis scrisori, mesaje și telegrame de felicitare 

cu prilejul desemnării sale în funcția de președinte
al ConsiliuluiCu prilejul desemnării sale ca președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și președinte al Biroului consiliului, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist

Național pentru ȘtiințăRomân, a primit un mare număr de telegrame, mesaje și scrisori prin care personalități ale vieții noastre științifice și culturale, specialiști din cercetare și proiectare, conducători de ministere și organizații centrale, organe de partid și de stat, oameni ai muncii din țară i-au adresat

și Tehnologiecălduroase felicitări și urări de succes în îndeplinirea înaltelor răspunderi încredințate.Tuturor celor care i-au scris cu această ocazie, tovarășa Elena Ceaușescu le adresează următoarea scrisoare :
„Mulțumesc celor care, prin mesaje, telegrame și scrisori, m-au 

felicitat cu prilejul desemnării mele ca președinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie și le adresez tuturor cele mai 
calde urări de sănătate, de succese și satisfacții tot mai mari în în
treaga lor activitate și în viața personală1-.

ELENA CEAUȘESCUîn sudul județului Olt a început secerișul orzului. Avînd in vedere faptul că aici păioasele ajung la maturitate mai devreme decit in mijlocul și nordul județului, biroul Comitetului județean Olt al P.C.R. a stabilit ca forța mecanică să fie concentrată în unitățile agricole din lunca Dunării și a Oltului de jos.Prin acest mod de organizare se intensifică ritmul secerișului, se folosesc cu maximă eficiență timpul bun

de lucru, utilajele agricole. Programul stabilit de comandamentul județean prevede ca secerișul orzului să se încheie în 4—5 zile bune de lucru, iar al griului in 8—10 zile. Forța mecanică existentă în județ asigură realizarea unui ritm mediu zilnic de 8 900 hectare la recoltarea orzului și 11 200 la secerișul griului.Odată cu secerișul a început și plantarea răsadului în teren irigat pe tarlale ce au fost cultivate cu orz.

Cum se desfășoară această lucrare ? în primul rind trebuie subliniat faptul că se lucrează pe module, forța mecanică fiind concentrată în lanurile care au ajuns la maturitate. La cooperativa agricolă de producție Vădâstrița, de exemplu,
Emilian ROUĂcorespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a III-a) In pagina a il-a
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100 de ani
In numărul său din 31 mai 

(12 iunie) 1379, deci acum 100 de 
ani, „Gazeta Transilvaniei" pu
blica următoarea informație :

„Eri a plecatu primulu trenu 
dcla Brașiovu la Ploiesci. în
treaga linie e pusă în circulațiu- 
ne, numai secțiunea Sinaia — 
Cimpina nu e incă gata, dar co- 
municațiunea se face prin birjl... 
in fiecare zi pleacă de aici un 
tren mixt la 7 ore 39 min. (di
mineața), care sosește la. 9 ore 
30 min. seara la București".

Aceasta s-a intîmplat cu 100 
de ani in urmă. Astăzi, pe linia 
Brașov — București (linie dublă 
și electrificată) circulă in 24 de 
ore un număr de 372 trenuri, 
dintre care 200 de călători. In 
ce privește timpul, distanța din
tre Brașov și București este par
cursă in prezent de un tren ra
pid în numai 2 ore și un sfert. 
Intîmplare 
neobișnuită»

Tristețe mare în familia lui 
Vasile D. din Satu Marc. Until 
din cei patru copii al săi, Ma
rius, in vîrstă de 9 ani, dispăru
se fără urmă de acasă. După 
două zile, a fost descoperit in 
Someș un copil înecat, care pre
zenta asemănări cu Marius și 
pe care părinții l-au identificat 
ca fiind al lor. Cu durere in su
flet, părinții se pregăteau de 
înmormintare. Dar iată că bu
nicii lui Marius anunță familia 
acestuia că el, Marius, se află 
la ei, la vreo 30 de kilometri de 
Satu Mare, și că e bine sănătos.

O coincidentă : și Marius era 
gata-gata să se înece in Someș, 
dar îl salvase, în ultimul mo
ment, un „nenea necunoscut", 
după care un biciclist l-a dus la 
el și l-a îngrijit, iar apoi a ajuns 
la bunici...

După numai 
13 zile...

Vasile Beldeanu, cu domiciliul 
flotant in Orăștie, s-a îndrăgos
tit lulea de o fată. Fetei i-a plă
cut de Vasile, punșndu-și la ini-

nu s-a 
vreme, 
civile, 

unic și
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mă jurămintele lui precum 
va fi un ,soț model cum 
mai văzut". După scurtă 
in fața ofițerului stării 
amândoi au rostit acel 
emoționant „Da

A trecut o zi. au trecut două 
și incă nouă. In cea de-a 13-a 
zi (număr cu ghinion ?) Vasile 
apare din nou în fața ofițerului 
stării civile. De astă dată cu 
altă fată, dar cină să rostească 
din nou acel emoționant (dar 
pentru el nu unic) „Da i", omul 
legii a spus „NU !“ La care Va
sile a mormăit :

— Regret că...
Are de ce !
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„Uitucii4*Despre cei care cred că totul 
li se cuvine, fără a da in schimb 
nimic, o vorbă din bătrîni spu
ne : „Cind le dai le fată vaca, 
iar cind le ceri le moare vițelul". 
Cam așa se petrec lucrurile și cu 
unii locatari din cadrul asociației 
nr. 1 din Bacău. Deși se bucură 
de încălzire, de curățenie în 
bloc, de apă caldă și altele, 
cind vine timpul să plătească... 
uită. Patru dintre ei, dintr-o 
listă mai lungă : D. Lupu, Con
stantin Chelaru, Elena Coman, 
Vasile Borș, care de mai bine 
de doi ani de zile n-au mai 
achitat nici un leu pentru între
ținere. Cit despre D. Lupu, se 
cuvin citeva cuvinte în plus : 
dumnealui este șef de serviciu 
la o întreprindere și membru al 
comisiei de cenzori a asociației. 
S-ar putea ca in curind să în
treprindă vreo verificare, să afle 
cine nu și-a plătit datoriile. Dar 
pe el cine-l verifică ?

Chilipir ?
Zugrav de meserie, Mircea 

Matei din Drobeta-Turnu Seve
rin lucra pe cont propriu.

— Vă dau cuvîntul meu că 
in ziua dorită lucrarea va fi gata.

Solicitantul, care ținea să nu 
piardă un astfel de chilipir, îi 
dădea zugravului avans citeva 
sute de lei și stabilea ziua cind 
să vină să înceapă lucrarea. Și 
aștepta omul o zi, două, nouă, 
pină-și pierdea răbdarea. Ia-l pe 
zugrav de unde nu-i. Si asta nu 
s-a intimplat cu unul sau doi, 
ci cu... 50 de amatori care i-au 
dat avansul cerut, cu ochii în
chiși. Pină la urmă, miliția i-a 
dat de... urmă. Intre timp zugra
vul cheltuise toți banii...

De, cine. închide ochii deschi
de punga...

Drum bun !
Multe și felurite drumuri 

străbat mănoasa „Cimpie a Soa
relui" — cum mai este denumit 
Bărăganul ialomițean. Aflăm 
de la căpitanul Nicolae Nițu, 
din Serviciul de circulație al 
Miliției județului Ialomița, că 
actualul sezon estival a găsit 
drumurile naționale și județene 
din această parte a țării „dichi
site după toate regulile... artei 
și siguranței de deplasare". A 
fost schimbat absolut tot echi
pamentul de semnalizare, s-au 
aplicat marcaje proaspete pen
tru b'eceri de pietoni și parcări, 
au fost închise numeroase dru
muri laterale, astfel incit trafi
cul pe șoselele naționale de la 
Malu la Giurgeni și de la Lehliu 
la Chiciu să fie cit mai cursiv 
și fără... evenimente nedorite. 
Ospitalieri, ialomițenii le urează 
tuturor celor care le străbat 
„Cîmpia Soarelui" spre și din
spre litoral 
vremea și 
bun !“.

un călduros (ca ți 
inima lor) „drum
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Din experiența organizațiilor de partid
«î răspindirea experienței înaintate

IN ACEST AN

11000000 participant! 
la programele 

de odihnă si turism
9

Munca 
politico-educativă în slujba 

îndeplinirii sarcinilor economiceRealizarea exemplară a sarcinilor economice și formarea omului nou — obiective majore, permanente ale organizațiilor de partid — sînt susținute și de expoziția permanentă a mijloacelor muncii politico-educative organizată de secția de propagandă a Comitetului județean de partid Alba în municipiul Alba Iulia. Prin intermediul unor planșe, grafice, fotomontaje, chemări etc. sînt prezentate preocupările și experiența organelor și organizațiilor de partid din întreprinderi industriale și unități agricole pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la realizarea planului și angajamentelor, a obiectivelor industriale. Rețin îndeosebi atenția diversitatea formelor și mijloacelor folosite, perseverența cu care se urmărește, prin intermediul muncii politice, întărirea răspunderii in exercitarea autocon- ducerii și autogestiunii muncitorești. utilizarea eficientă a capacităților de producție, economisirea materiilor prime, combustibilului și energiei, dezvoltarea creației teh- nico-științifice de masă, ex

tinderea lucrului la mai multe mașini.Trăind viața dinamică a colectivelor de muncă, numeroase gazete de perete oglindesc operativ preocupările oamenilor muncii. La Centrul de calcul Alba Iulia. întreprinderea minieră Baia de Arieș, întreprinderea de accesorii pentru mașini- unelte Blaj. întreprinderea mecanică din Cugir, edițiile acestor adevărate seismografe ale opiniei publice muncitorești apar Ia intervale scurte, uneori chiar la două-t.rei zile, prezentînd. în primul rînd, tot ce este nou și valoros pentru a fi generalizat. Un exemplu în acest sens îl constituie acțiunea susținută de gazetele de perete de la „Porțelanul" Alba Iulia pe linia reducerii cheltuielilor materiale și a celor de la întreprinderea metalurgică Aiud privind diminuarea consumurilor e- nergetice. Totodată, gazetele critică cu exigență neajunsurile, abaterile, manifestările neconforme cu principiile noastre de muncă și viață, contribuind la educarea celor ce muncesc în spiritul moralei Socialiste, al eticii și echității. (Ștefan Di- nleă).

a comitetului municipal de partid, in care s-au analizat, in prezența celor vizați, cauzele deficientelor semnalate, adoptindu-se un șir de măsuri operative. Aceste măsuri, ca și angajamentul comuniștilor din conducerea E.T.C. de a îmbunătăți servirea călătorilor au fost date publicității în ziarul local.De asemenea, au fost vizitate și secțiile de producție ale întreprinderii de morărit și panificație, toți membrii biroului comitetului municipal și al comitetului executiv al consiliului popular primind însărcinarea de a efectua un control amănunțit in secțiile în care au fost repartizați. Concluziile — vi- zînd îndeosebi respectarea cu strictețe a rețetelor, folosirea

obligatorie a aparatelor de măsură și control, asigurarea sortimentelor solicitate și a unei distribuiri judicioase pe întreg teritoriul orașului — au fost dezbătute in prezenta factorilor locali răspunzători și a unui reprezentant al centralei din București. S-a asigurat, totodată, controlul de partid zilnic în acest sector.Asemenea acțiuni de cunoaștere directă a realităților în vederea satisfacerii în condiții mereu mai bune a cerințelor populației i-au adus in ultimul timp pe membrii biroului Comitetului municipal de partid Craiova și la întreprinderea de colectare și industrializare a laptelui, la fabrica de confecții etc. (Maria Baboian).

Brigada
complexă în mijlocul forestierilor

Pe teren,
răspunzînd sesizărilor cetățenilorPe masa primului secretar al Comitetului municipal de partid Craiova se adunaseră mai multe sesizări : unele se refereau la deficiente ale transportului în comun din cartierul Craiovița — unul din cele mai mari ale orașului — spre diferite zone industriale ; altele — la calitatea și sortimentul produselor de panificație. Por

nind de la asemenea semnale, una din zilele de lucru ale primului secretar a început, cu mult înainte de ora primului schimb, în Cra- iovița. Constatările de la fața locului au confirmat spusele cetățenilor, așa că. imediat, conducerea Exploatării transportului în comun a fost invitată la o discuție cu cetățenii. A urmat, în aceeași dimineață, o ședință de birou

Eficiența —
criteriul inițiativelor muncitorești

Brigăzile complexe organizate de secția de propagandă a Comitetului județean Mureș al P.C.R, se bucură de o largă audiență în rîndul cetățenilor — români, maghiari, germani — din județ. Activitatea acestora are drept scop popularizarea și însușirea temeinică a politicii partidului și statului nostru, a ideilor cuprinse în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Instructivă a fost, în acest sens, recenta întil- nire a unei brigăzi complexe cu muncitorii forestieri din sectorul de exploatare I.F.E.T. Bistra Mureșului. Unele grupe de lectori s-au deplasat în parchetele de exploatare Borzia, Zăspad. Don-

ca, Cofu, situate în munți, la 15—20 km de Bistra Mureșului. Cu acest prilej, punctele de documentare de la fiecare gură- de exploatare au fost întregite cu materiale informative recente, cu cuvîntările secretarului general al partidului. Ineditul manifestării a fost dat și de faptul că expunerile și discuțiile purtate cu lucrătorii forestieri au fost urmate de scurte programe folclorice prezentate de artiști amatori ai Casei de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș. Întîlniri asemănătoare vor avea Ioc și în parchetele de exploatare a lemnului din sectorul Gur- ghiu. (Gheorghc Giurgiu).Un interesant „colocviu în deplasare" privind formele, metodele și mijloacele muncii politice de masă folosite în unitățile miniere, forestiere, de transporturi, ale construcției de mașini și industriei ușoare pentru generalizarea și sporirea eficienței inițiativelor muncitorești a fost organizat de secția de propagandă a Comitetului județean de partid Maramureș. Participanta au vizitat unități de profil, unde organizațiile de partid și colectivele de muncă aplică cu bune rezultate inițiative muncitorești de larg interes și cu o certă eficiență— Exploatarea minieră Să- sar, Autobaza de transporturi nr. 2 Baia Sprie. întrenrin- derea „Maratex" Baia Mare— după care au vizionat un film documentar care prezenta una din Inițiativele născute la flotatia Exploatării miniere din Baia Sprie șl generalizată apoi pe întreaga întreprindere : „Fiecare secție și sector — cu program propriu de creștere a eficienței economice". Aici, dezbaterile au fost organizate în fața unor planșe, fotografii, grafice, vitrine ale calității, pe care organizațiile de partid le

folosesc în mod curent. Urmărind desfășurarea muncii politice la fața locului. în întreprinderi, secții, sectoare, participanții au făcut și observații critice cu privire la modul in care cel care au lansat unele inițiative se îngrijesc de crearea condițiilor pentru participarea tuturor membrilor colectivului Ia atingerea obiectivelor propuse., Astfel, chiar și binecunoscutul trofeu „Diamant ds Maramureș" nu a reușit încă să cuprindă în competiție toate formațiile de lucru ale minerilor, după cum nici „Maratonul autodeoăsirii" nu s-a impus ca o inițiativă atotcuprinzătoare în rîndul întregului personal muncitor de la întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare. Concluzia principală pentru organele și- organizațiile de partid : evaluarea cu mai mare exigență a contribuției acestor inițiative la aplicarea și perfecționarea noului mecanism eco- nomico-financiar și a auto- conducerii muncitorești, fiind stimulat, susținut și generalizat ceea ce este cu adevărat nou și valoros. (Gh. Susa).

sugestive
Calcule 

în sprijinul
economisirii energiei electriceFilatura de bumbac de pe tînăra platformă industrială a orașului Huși consumă circa o treime din producția de energie a localității. Bilanțul încheiat după primele cinci luni ale anului curent a impus concluzia că mai există încă resurse de economisire a energiei electrice și combustibilului, fapt pe temeiul căruia organizația de partid a inițiat o dezbatere amplă cu comuniștii, tu toți o.amenii muncii din sectoarele de producție. Sub lozinca „Economia de energie electrică — preocupare majoră a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din întreprinderea noastră", împreună cu furnizorii de energie electrică și combustibil, invitați în întreprindere, comuniștii din filatura hușeană au analizat concret posibilitățile de aplicare a unui regim sever de economii. Au fost elaborate și difuzate la

locurile de muncă grafice șl calcule dintre cele mai convingătoare. Setul tipărit pe această temă arată, de exemplu, că, la nivelul județului, un procent de energie electrică economisit reprezintă consumul necesar pe timp de 10 zile la întreprinderea de rulmenți, Bîrlad ; sau că reducînd cu numai 10 la sută consumul de energie electrică în județ. Ia nivelul acestui an se economisesc 38 milioane kWh, echivalînd cu 2 273 tone păcură. Asemenea mijloace ale propagandei vizuale sînt expuse și in alte unități industriale și a- gricole, la punctele de documentare politico-ideologică, ele fiind folosite în mod curent de către activul de partid, lectori șt propagandiști în susținerea unor expuneri, răspunsuri la întrebări, consultații. (Crăciun Lăluci).

In spiritul măsurilor adoptate pentru creșterea nivelului de trai, în acest an 55—60 la sută din personalul muncitor din economie va beneficia de reducerea săptămînii de lucru.Asigurînd traducerea în viată a acestor măsuri, organismele cu atribuții în acest domeniu — comitetele sindicatelor, oficiile județene de turism, birourile de turism pentru tineret — au inițiat numeroase acțiuni pentru ca oamenii muncii să-și petreacă în mod cit mai plăcut și reconfortant timpul liber. în primele 5 luni din acest an, de pildă, au beneficiat de programele de turism și odihnă — organizate în acest școp — peste 5 milioane de oameni ai muncii. Această cifră cuprinde atît pe cei care și-au petrecut concediul în stațiunile montane de odihnă și au beneficiat de tratamente în stațiunile de cură balneară, cit și pe cei care au fost în excursii.De la tovarășul Gh. Moraru, director în Ministerul Turismului, sîntem informați că, prin realizarea integrală a tuturor acțiunilor de odihnă și turistice pe care și le-au propus sindicatele, birourile de turism pentru tineret și oficiile județene, in acest an vor beneficia de folosirea bazei materiale destinate acestui scop circa 11 milioane de oameni ai muncii — practic, a- proape jumătate din populația țării. (Constantin Priescu).în fotografie: Hotelul „Ra- luca" din stațiunea Venus (Foto: Gh. Vințilă)
La toate magazinele din țară se vînd în rate

Televizoare cu circuite integrate

Magazinele și raioanele specializate ale comerțului de stat din întreaga țară oferă cumpărătorilor o gamă largă de televizoare cu circuite integrate, realizate de întreprinderea „ELECTRONICA". Iată citeva avantaje pe care le oferă, in exploatare, noile tipuri de televizoare :• durată de folosire îndelungată, datorită faptului că sint complet tranzistorizate ;© consuni de energie electrică, redus cu circa 33 la sută, datorită îmbunătățirilor constructive și funcționale ;© funcționare normală chiar și Ia variații mai mari ale tensiunii

pe rețea, datorită încorporării unui stabilizator în aparat ;© simplificarea operațiunilor de depanare, prin folosirea in construcția televizoarelor a modulelor funcționale, module care se pot înlocui cu operativitate.Garanția pentru buna funcționare a televizoarelor cu circuite integrate este de 12 luni.în toate magazinele și raioanele specializate ale comerțului de stat, televizoarele cu circuite integrate se pot cumpăra și cu plata in maximum 24 rate lunare, cu un aconto de 15 la sută din prețul de vinzare al aparatului.

CASA NOASTRĂ-CA O ,
Așa ar trebui să arate și unele locuințe din 
dacă arLa ședințele a două asociații de locatari din municipiul Tîrgoviște, care au avut loc recent, reprezentantul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă și-a notat fără întrerupere, timp de aproape trei ore. propunerile și sesizările vorbitorilor in legătură cu întreținerea locuințelor. Cele mai multe dintre ele se refereau la terasele unor blocuri prin care pătrunde ploaia, la condensul, existent într-o serie de apartamente, subsoluri inundate, instalații sanitare defecte. Deficiențe cunoscute, dealtfel, de conducerea întreprinderii, întrucit mulți cetățeni le-au semnalat în scris de săptămîni și luni de zile, în același timp, in amintitele ședințe cetățenii au arătat, în mod deschis, neajunsurile existente în activitatea întreprinderii, îndeosebi cele privind lipsa de operativitate, calitatea slabă a unor lucrări.— în ce ne privește — ne spune Traian Soare, șeful biroului fond locativ al întreprinderii — anul acesta am reușit să rezolvăm un număr mai mare de cereri privind repararea teraselor și înlăturarea condensului. Mai sînt, desigur, șl unele lipsuri, dar...Dar constatarea care frapează de la bun început este aceea că, în marea lor majoritate, acțiunile ce se întreprind pentru întreținerea fondului locativ au caracter de urgență și se desfășoară în chip... pompieristic. De aici, falsa impresie a unora că întreprinderea este „sufocată" de probleme. Cu timpul, lucrătorii din acest sector și-au transformat această impresie în convingerea precum că întreprinderea n-ar dispune de atîtea forțe pentru a rezolva toate cererile intr-un timp scurt. Nu lipsa de capacitate este însă adevărata cauză, ci modul defectuos în care este înțeleasă și planificată această activitate. Ni s-au dat asigurări că lucrătorii I.J.G.C.L. examinează de

fi reparate la timp și întreținutecîte 2-3 ori pe an fiecare lecuință, astfel că ar exista o bună cunoaștere a stării lor reale, premisă esențială a unei planificări judicioase a lucrărilor de reparații, în special cu caracter preventiv. Cum se petrec lucrurile în realitate ? întreprinderea acordă atenție urgentelor — dar nici acestora în totalitatea lor — iar adevăratele lucrări de întreținere, cele care asigură o permanentă stare de siguranță și funcționalitate locuințelor sînt lăsate pe planul al doilea. Așa

60 din microraionul VI. ne întrerupe pentru a anunța că raionul de dulciuri a fost... inundat. Cere un sprijin urgent. „N-avem nici un meseriaș — i-a răspuns tovarășul Petrescu — pentru că au fost repartizați de azi dimineață la diferite lucrări. Veniți mîine". Vă închipuiți ce s-a întîmplat pină a doua zi cu zugrăveala și tencuiala... Deși tovarășul Tudor Petrescu putea găsi o soluție pentru a veni în ajutor : să ... *.fi  mers la cel mai apropiat punct se.......de lucru, la unul din blocurile ve-
ANCHETĂ CETĂȚENEASCĂ

explică faptul că anul trecut n-au fost reparate terasele unor blocuri, care au intrat în iarnă într-o situație precară. în ce privește eliminarea condensului, tovarășul Nicolae Tolea, șeful centrului de prestări servicii nr. 3, ne spunea că numai rezolvarea celor 38 de cereri primite în ultima vreme îi va lua aproape doi ani de zile, datorită faptului că i-au fost repartizați numai... doi zidari. Lăsînd in acest fel defecțiunile să se agraveze și să se înmulțească, sectorul fond locativ își face singur de lucru mai mult decît poate să realizeze. Așa se explică și faptul că există în prezent o serie de solicitări foarte urgente, ca de exemplu la blocurile cu 10 etaje din microraionul IX, in care ploaia se infiltrează pină la parter încă din toamna trecută, in timp ce subsolurile — după cum ne sesizează tovarășa Maria Ionescu, administrator la asociația de locatari nr. 11 — sînt adeseori inundate.La centrul de prestări servicii nr. 2 am încercat să stăm de vorbă cu tovarășul Tudor Petrescu, dar o vîn- zătoare de la magazinul alimentar „Mercur", aflat la parterul blocului

cine, de unde să trimită un instalator pentru efectuarea reparației. Dar comoditatea și indisciplina l-au făcut să spună : „Vino mîine".Este necesară, evident, și o analiză a capacității întreprinderii de specialitate în domeniul întreținerii fondului locativ. Se impun măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei. organizarea mai bună a activității la punctele de lucru, pregătirea și perfecționarea personalului muncitor. în același timp, este necesară șl o gîndire în perspectivă, care să aibă in vedere dimensionarea judicioasă a posibilităților întreprinderii privind forța de muncă și dotarea tehnică, în raport cu creșterea vertiginoasă a numărului de locuințe.Starea fondului locativ în municipiul Tîrgoviște nu depinde insă numai de. activitatea I.J.G.C.L. Nu trebuie scăpată din vedere nici grija cu care lucrează constructorul. Aceasta, întrucît la Tîrgoviște apar frecvent deficiențe la blocuri abia date în folosință. Se cere o exigență sporită la recepția apartamentelor, dar mai ales din partea controlorilor de calitate și a diriginților de

Tîrgoviște, 
cu grijă

oq
șantier, care nu trebuie să admită, pe parcursul execuției, nici o abatere de la proiecte și tehnologii.Nu-i mai puțin adevărat și faptul că la deficientele de construcție și neajunsurile din activitatea I.J.G.C.L. se adaugă și modul nepermis in care unii locatari nu au grijă de apartamentele primite de la stat. Am intrat in citeva dintre aceste apartamente (apart. 4 din blocul 19 și apart. 5 din blocul 21 B. ambele din microraionul VI, apartamentele 37. 39 și 40 din blocul 9, microraionul IV), care par a fi locuite de oameni făcuți anume să strice tot pe ce pun mina.în încheierea investigației noastre, tovarășul Ion Frățilă, primarul municipiului Tîrgoviște, ne spunea că pentru a se îmbunătăți radical activitatea în domeniul întreținerii locuințelor, consiliul popular municipal a inițiat in ultima vreme o serie de acțiuni, înscrise intr-un vast program de îmbunătățire a condițiilor ele muncă și de viață ale oamenilor muncii, program adoptat de comitetul județean de partid, între altele, s-a hotărit să fie autorizați meseriași de Ia diferite Întreprinderi din oraș să efectueze și lucrări de reparații. O comisie formată din activiști de stat și obștești inventariază in prezent toate locuințele care necesită reparații urgente și programează riguros execuția acestora. Cazurile grave de neglijență întilnite vor fi supuse dezbaterii publice cu ajutorul unui film documentar care va rula in curind pe ecranele cinematografelor. Măsuri binevenite, care trebuie aplicate neîntîrziat și amplificate potrivit cerințelor stringente pe care le reclamă la ora actuală întreținerea fondului de locuințe al municipiului Tîrgoviște.

Gheorqhe MANEAcorespondentul „Scînteii"
z

Faptele 
sînt clare, 

masurile nu prea în luna aprilie a.c., ziarul nostru a fost sesizat printr-o scrisoare că președintele cooperativei agricole Vîrlezi. județul Galați, ing. Victor Zidaru, comite nereguli și abuzuri, sustrage sistematic produse din avutul unității. Sesizarea a fost trimisă spre soluționare Uniunii .județene a cooperativelor agricole de producție Galați și a fost verificată la fața locului de un colectiv format din activiști de partid și de stat.în răspunsul primit după două luni la redacție se arată că cele semnalate se confirmă. Astfel, în urma cercetărilor efectuate s-a constatat că președintelui C.A.P., V. Zidaru, i se duceau \ zilnic acasă diferite

cantități de lapte din cooperativă, fără să plătească ; el a luat în fiecare an din avutul unității cite doi purcei. a căror contravaloare a trebuit să-i fie imputată ; a scos ilegal grîu din magazie, pe care l-a trimis părinților săi ; a menținut in sectorul zootehnic, la ovine, elemente necinstite, care au păgubit avutul u- nității ; a dat spre cultivare cu pepeni plantația de vie tî- nără, cauzîndu-se astfel o pagubă de a- proape 20 000 lei ; a a- tribuit loturi în folosință, în mod ilegal, unor cetățeni care nu lucrează în C.A.P. S-a constatat, de asemenea, că ing. V. Zidaru nu respecta principiul muncii colective, nu ținea seama de părerile și propunerile cooperatorilor și ale cadrelor tehnice.Faptele sînt clare, iar abuzurile și ile

galitățile comise frizează chiar și legea penală. Motiv pentru cate, in finalul răspunsului se menționează că biroul comitetului comunal de partid a hotărit ca V. Zidaru să fie pus în discuția organizației de partid în vederea sancționării, iar biroul executiv al U.J.C.A.P. va propune destituirea din funcție și punerea sa in discuția adunării generale a membrilor cooperatori. Or. dat fiind faptul că de la sesizare au trecut două luni, era de așteptat ca redacția să fie informată despre măsurile concrete adoptate, în vederea înlăturării și prevenirii unor astfel de abuzuri și ilegalități. pentru crearea unui climat de muncă sănătos în cooperativa respectivă, in consens cu normele legale, cu democrația cooperatistă.

De ce a fost 
necesară 
repetarea 
sesizării ?Eugen Potoapea, zețar la secția ștampile și imprimate din cadrul cooperativei meșteșugărești „Deservirea" din municipiul Cluj-Napoca. relata într-o scrisoare, a- dresată ziarului, că a sesizat unor organe locale de specialitate și U.C.E.C.O.M. nereguli din unitatea in care lucrează în ce privește aplicarea unor tarife, ceea ce a permis încasarea unor drepturi de manoperă superioare celor legal cuvenite. Scrisoarea sa insă nu a fost luată în serios și nu s-au adoptat măsuri de îndreptare.De această dată,. Comitetul județean Cluj al P.C.R., care a soluționat scrisoa

rea, a trimis redacției un răspuns cuprin- zind constatările făcute și măsurile cuvenite. în urma verificărilor efectuate de organele Inspecției financiare teritoriale de stat s-a confirmat faptul că la secția ștampile și imprimate s-au practicat tarife superioare pentru o- perațiunea de multiplicare a unor imprimate, ceea ce a dus la încasarea ilegală a unor sume de bani de la diverși beneficiari — unități de stat și cooperatiste, în acest fel, s-a calculat și s-a plătit in plus drept manoperă suma de 14 449 lei. In consecință, s-a dispus recuperarea a- cestei sume de la cei care au primit banii necuvenit, vărsarea la buget, precum și restituirea către beneficiarii serviciilor prestate a sumelor încasate în plus, sancțio

narea disciplinară a șefului de unitate, L. Lukacs, și a statis- ticianului Z. Lazăr, vi- novați de aplicarea tarifelor majorate ilegal.întrucît răspunderea în această privință revine și conducerii cooperativei „Deservirea", se arată în finalul răspunsului, deoarece nu a exercitat controlul preventiv și nu a verificat normele de producție pentru lucrările executate. urmează ca U.J.C.M. să stabilească măsuri de sancționare a cadrelor de conducere de la respectiva cooperativă.
De pe cîntar 

lipsea 
corectitudineaCa urmare a cercetărilor efectuate pa baza unei sesizări la magazinul alimentar de pe strada Mărgea

nului nr. 54. sectorul 6, a reieșit că șefa de unitate, Maria Salo- mia, a comis grave abateri de Ia normele legale de comerț. în referatul întocmit de Comitetul executiv al Consiliultii popular al municipiului București se menționează că pentru gravele abateri săvîrșite, șefa magazinului a fost sancționată contravențional și i s-a întocmit dosar penal, care urmează să fie definitivat de organele de stat competente, care vor propune și măsurile legale, în funcție de gravitatea faptelor și vinovăția celei în cauză. Totodată, conducerea I.C.L.-Ali- mentara 6, se precizează în răspuns, a hotărit în ședința consiliului oamenilor muncii ca M.S. să fie înlocuită din funcția de gestionară și retrogradată în cea de vin- zătoare.

Spicuiri din răspunsuri• Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R. : Din cercetările efectuate s-a constatat că drumul de acces spre satul Ciceu Corabia, comuna Petru Rareș, este impracticabil. Ca atare, consiliul popular județean a asigurat biroului executiv al Consiliului popular comunal Petru Rareș sumele necesare pentru pietruirea zonelor de drum degradate, în vederea menținerii lor în stare de circulație.® Inspectoratul școlar al județului Argeș : întrucît nu s-a respectat procedura legală la aplicarea măsurii de desfacere a contractului de muncă, s-a dispus reintegrarea în serviciu a Măriei Aldea la Școala generală Rîncăciov- Argeș. '• întreprinderea metalurgică Bacău : Pentru evitarea poluării mediului înconjurător s-a construit un sistem de reținere a prafului rezultat în urma operației de sablare cu nisip, s-au montat carcase și s-au etanșat elementele de lucru pentru a împiedica imprăștierea prafului, s-a montat o carcasă la ventilator, astfel incit zgomotul produs să fie redus la limite normale.• întreprinderea de transporturi auto Maramureș : Analizind cerințele de transport în zona autobazei din Sighetu Marmației s-a stabilit ca, odată cu intrarea în vigoare a noului mers de autobuze, pe traseul Sighet-Rona de Jos-Coștiui să circule o cursă pentru abonați! care lucrează în schimbul al II-lea.
Gheorghe P1RVAN
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De ce intîrzie montarea utilajelor

I

pe platformele industriale Bistrița și Beclean ?Judeful Bistrița-Năsăud cunoaște in acest cincinal o dezvoltare spectaculoasă. Prin intraBea in funcțiune a unui important număr "e capacități de producție, prin sporirea productivității muncii in unitățile existente, județul urmează să depășească in 1980 nivelul de 10 miliarde Iei producție industrială. Amintind aceste lucruri, putem ințelege mai bine importanta pe care o are realizarea la termen a fiecărui obiectiv de investiții prevăzut.Ce relevă ancheta întreprinsă din orașele Bistrița și Beclean ? de „Scinteia" pe șantierele industriale
lor. băilor chimice, bazinelor, schimbătoarelor de căldură etc. Dacă măcar acum furnizorii de utilaje din Bistrița, Craiova, Rîmnicu-Vîlcea, Timișoara, Baia Mare vor recepționa semnalul metalurgiștilor din Beclean și le vor livra utilaje doar subansamble ale procedează în ultima complete, nu acestora, cum vreme, mai

SECȚIA TUBURI DE PRE
SIUNE CU DIAMETRE MARI, aparținînd Fabricii de materiale de construcții Bistrița, avea condiții de punere in funcțiune cu două luni mai devreme decit termenul planificat. adică la 3! decembrie 1978. Ne aflăm in luna finală a semestrului I 1979. dar ea nu a trecut pragul rodajului mecanic din cauza lipsei la montaj a citorva utilaje care nu depășesc valoarea de 500 mii lei. Este vorba despre 8 inele de rulare (cu termen de livrare 31 octombrie 1978 — furnizor I.U.P.S. Alba lulia), 2 pompe hidropneumatice (furnizor I.U.P.S. Suceava) si 2 filtre cu saci (furnizor I.U.P.S. Iași). Dacă mai a- dăugăm și faptul că nici pînă acum I.C.P.M.C. București nu a întocmit documentația necesară pentru autorizarea podurilor rulante cu care este echipată secția, ne putem da șearna de atenția acordată de forurile de resort situației de la F.M.C. Bistrița, deoarece atit. furnizorii restan- țieri. cit și institutul de cercetări amintit se află în subordinea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție.Din suma de Incertitudini care nla- neacă, asupra începerii fabricației, doar nierderea de nrod”c'io apare limpede. Conform calculului făcut le către directorul fabricii. inginer Gergheny Bella, numai la nivel de 5 luni ea deoăseste 1 milicn lei : ecte vorba de tuburi cu diametru de 1 200 «i 1 500 mm. care se aduc în prezent '’in i^nort.

INTREPRINDFPFA MFTA-

aduc în
const! -LIJRGICĂ BECLEANtuie pentru economia județului Bis- trița-Năsăud nu numai o citadelă industrială inedită, ci și o forță productivă de mare talie. Aceasta pentru că metalurgistii Becleanului trebuie să realizeze cel puțin a zecea parte din producția stabilită județului pentru sfirșitul actualului cincinal. Pe șantierul acestui obiectiv de investiții, constructorii si instalatorii au acționat încă din start cu deosebită tragere de inimă, iar rezultatele au fost pe măsură. Necazurile au început să apară in momentul trecerii la montaj, atunci cînd a intrat pe rol degringolada livrărilor, a promisiunilor fără acoperire făcute de către furnizorii de utilaje care au determinat intîrzierea cu trei luni a demarajului productiv al crimei capacități. cea de sirmă trefilată.— Bazați pe promisiunile furnizorilor, ne declara inginerul-șef al întreprinderii. Iuliu Valea, ne-am stabilit un plan de producție pentru acest an de peste 100 de mii tone sirmă. După cinci luni ne vedem însă obligați să afirmăm că vom produce de aproape patru ori mai puțin. Doresc să menționez că deși sîn- tem un colectiv muncitoresc tînăr,

Pe platforma 
petrochimică 

Midia-Năvodari 

Instalația de distilare » 
atmosferică a intrat
in probe tehnologiceîn suita de premiere productive planificate pe platforma petrochimică Midia-Năvodari, cu citeva zile in urmă au început probele tehnologice la instalația de distilare atmosferică. Pe cea-mai mare platformă petrochimică a tării, care se construiește in acest cincinal pe malul mării, la Midia-Năvodari, s-au aprins faclele — semn distinctiv că la rafinărie, în instalația de distilare atmosferică, ștafeta muncii a fost preluată definitiv din mina constructorilor și a montorilor de către petrochimiști. Evenimentul a fost precedat de probele tuturor instalațiilor de apă industrială, apă reciclată, de aburi si energie electrică, a sistemelor de prevenire și stingere a incendiilor, intr-un cuvînt a tuturor utilităților, precum și de aprinderea cuptoarelor. Concepute integral de specialiștii români și executate in totalitate de către unitățile industriei _ noastre constructoare de mașini, instalațiile se situează la cele mai înalte cote de tehnicitate și calitate. în prezent, a fost introdus țițeiul, care este recirculat și încălzit la 105 grade, urmînd ca prin ridicarea treptată a temperaturii în cuptoare să se obțină în zilele următoare benzină, motorină și păcură.„Intrarea în probe tehnologice a instalației de distilare atmosferică din cadrul rafinăriei marchează startul punerii in funcțiune a unui întreg șir de obiective de pe platformă, cum ar fi : instalația de hidrofinare a benzinei, de reformare catalitică, de hidrofinare petrolreactor etc. Pentru finalizarea acestora lucrează acum atit constructorii și montorii. cit și pe- trochimiștii, care preiau din mers locurile de muncă" — ne soune directorul general al Combinatului petrochimic Midia, ing. Constantin Roncea.— în același timp — adaugă ing. Paul Munteanu. directorul general al trustului de construcții chimice — pentru noi evenimentul acesta constituie încă un motiv de mobilizare a tuturor forțelor, astfel Incit noile obiective care urmează să intre în probe să se încadreze în graficul prevăzut. (George Mihăes- cu).

......

Secția tuburi de presiune Bistrița. Una din cele două deschideri ale halei și utilajele, obligate la odihnâ

Ca și trefilatorii,întreprinderea37 mașini de metalurgică Beclean. Pe aceste spații urmează a fi montate trefilat. Sirma pentru trefilat le așteaptă. C 'de altfel

este posibilă clștigarea unei producții In valoare de 250 milioane lei.
SECȚIA DE CABLURI DE 

SEMNALIZARE, aparținînd de Fabrica de produse electrotehnice din cadrul Combinatului industrial pentru construcții de mașini Bistrița, la finele lunii martie 1979 trebuia să producă cu o primă capacitate de 7 000 km cabluri pe an. Nu se poate afirma că la această oră nu produce, numai că o face parțial, adică cu 22 la sută din sarcina stabilită. Din punct de este gata me. Ba dispune hală in suprafață de 1 044 mp, finisată. vopsită, aranjată încă de la 31 decembrie 1978. Această hală este „dătătoare de ton" pentru întreaga secție, deoarece în spațiul său urmează să se realizeze izolarea firului. lucru imposibil din cauza neso- sirii la beneficiar. în mod complet, a trei linii tehnologice din import, cu termen de livrare trimestrul IV 1978. în aceste condiții, firul izolat se obține pe o mașină de capacitate foarte mică. Calculele făcute de șeful secției, inginerul Mircea Budușan, arată că pierderile de producție înregistrate pînă în prezent depășesc 30 milioane lei.
SECȚIA „ACUMULATO

RUL" din cadrul Fabricii de produse electrotehnice, unitate componentă a Combinatului industrial pentru construcții de mașini Bistrița, în luna martie 1978 se găsea din punct de. vedere constructiv în stadii fizice avansate. în unele din spațiile productive se putea trece încă de pe atunci la pregătirea montării utilajelor, deoarece exista un stoc în valoare de peste 19 milioane lei. Din păcate, clădirea se găsește aproape în aceeași situație și în iunie 1979.Conform termenului inițial de punere in funcțiune, secția trebuia să producă la 30 septembrie 1978. Ba mai mult, pină în trimestrul II 1980, producția trebuie să se diversifice prin construirea unei noi hale.— Dacă toate treburile ar fi mers bine, aprecia șeful secției, inginerul Gheorghe Popa, azi la Bistrița se puteau produce acumulatori. In locul celor 18 tone produse finite, noi. cei care formăm colectivul subunității. fabricăm hîrtii.în prezent se fac eforturi pentru ca In septembrie 1979 la Bistrița să se producă totuși acumulatori, dar după tehnologia clasică. Adică se va ajunge tot de unde s-a plecat, evident cu o întîrziere exact de un an

vedere constructiv, secția de o bună bucată de vre- mai mult, edificiul său la primul nivel de o

de zile.noi am reușit, pe capacitățile în funcțiune, să realizăm in unele zile chiar 120 tone sirmă. Oricît ar fi de mare dorința noastră de afirmare, nu putem suplini forța pe care o au cele aproape 1 000 tone utilaje restante din 1978. dintre acestea peste 40 la sută avînd termene de sosire pe șantier în 1977.Din punct de vedere constructiv, spațiile de producție ale trăgătoriei de oțel moale sint gata de la fundații pină Ia acoperiș. Dar ce folos, atîta vreme cit principalii furnizori nu urgentează livrarea mașinilor de trefilat, a infășurătoarelor. băilor de zincare, mașinilor de confecționat sirmă ghimpată și cuie, bobinatoare-

Bistrița au fost convocațicu citva timp, Iautilaje cu mari obligații față de beneficiarii peste 20 de de investițiiTn urmă furnizori de . .din județ. Cu acest prilej a fost stabilit un amplu program de asigurare cu prioritate a utilajelor aferente punerilor în funcțiune din acest an, program care trebuie materializat în practică cit mai urgent. Aceasta deoarece se constată că unii dintre acești furnizori au început într-adevăr livrările, dar nu ale utilajelor complete, ci ale unor părți din ele. Trebuie să se înțeleagă că Bistrița are nevoie de utilaje aflate in bună stare de funcționare, corespunzătoare din punct de vedere calitativ, pentru a putea fi montate rapid, rodate intr-un interval scurt, capabile să producă la parametrii nominali. Apelul de față se adresează principalilor furnizori, adică unităților din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Metalurgice, ca și centralelor din subordine.
Gheorqhe CRIȘANcorespondentul „Scînteii" Fotografii : Alexandru Andron

în toată țara se desfășoară de zor lucrările de întreținere a culturilor, lată un aspect de muncă surprins de obiectivul aparatului de fotografiat la C.A.P. Furculești, județul Teleorman Foto : S. Cristian
Pentru oamenii deciși să obțină recolte bune

ZILELE LUNGI DE VARA
SINT, TOTUȘI, FOARTE SCURTE!Deși ziua e lungă, timpul nu le ajunge lucrătorilor din agricultura Bărăganului ialomițean, deoarece volumul lucrărilor este foarte mare, iar urgențele se țin lanț. Pornind de la acest deziderat, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit măsuri concrete pentru realizarea la timp și în bune condiții a prași- lelor mecanice și manuale. S-au fixat vitezele medii zilnice ce trebuie realizate la fiecare din aceste lucrări. Ca urmare, intr-o zi se prășesc mecanic 15 000—17 000 hectare, iar manual 9 000—10 000 hectare. La sfecla de zahăr, prașila a II-a mecanică și manuală s-a încheiat pe întreaga suprafață de 15 000 hectare, iar acum se execută prașila a treia! Pentru a se realiza producții sporite la floarea- soarelui pe cele 56 000 ha. mecanizatorii lucrează efectiv 14—15 ore pe zi. Ei au reușit să facă a treia prașila mecanică pe 10 000 hectare. La porumb s-a încheiat prașila întîi mecanică și manuală pe întreaga suprafață de 180 000 hectare. Prașila a doua mecanică a fost executată pe 120 000 hectare, iar cea manuală — pe 35 000 hectare. De două zile a început prașila a treia mecanică la porumb. Dintre consiliile unice agroindustriale care au reușit un ritm bun la lucrările de întreținere se remarcă cele din Țăndărei, Slobozia. Independența. Grivița, Ciulnița, Cocor?, Movila. Aridrășești, Lehliu și Bogdana. unde prașila a doua mecanică la porumb a fost încheiată, iar cea manuală s-a executat pe 60—70 la sută din suprș.Kțe.In raidul nostru am poposit în

mijlocul cooperatorilor din comuna Nicolae Bălcescu. Echipa condusă de Ene Ion. formată din 29 de oameni și din care în ultimele două săptă- mîni nu a absentat nimeni, lucra de zor pe o solă de porumb, uniform răsărit și viguros dezvoltat. Această formație a obținut anul trecut peste 8 000 kilograme porumb boabe la hectar, iar acum vrea să realizeze, la fiecare hectar, un vagon. învățînd din necazurile anului trecut, cînd
La întreținerea culturilor 
în Bărăganul ialomițean

Ați redus consumul cu un milion metri cubi de gaz metan.
cooperatorii din.Plevna au realizat doar 3 800 kilograme acordă acum o atenție rilor de întreținere și sitatea stabilită, ținînd treaga suprafață este în sistem irigat. Se remarcă pentru calitatea lucrărilor executate echipele conduse de Tudor Moldoveanu și Constantin Simion.Cine du, cu mună. Zilnic, pămîntul. Anul trecut, C.A.P. Grin- du a realizat peste 7 000 kg porumb boabe la hectar, in condiții de neiri- garey iar acum vor să adauge încă o tonă vechiului record. Președintele cooperativei, tovarășul Anghel Mircea Dan, ne spunea că oamenii s-au convins că „nu rarul umple carul" și de aceea respectă cu strictețe densitățile stabilite de specialiști.

la hectar, ei sporită lucră- respectă den- seama că în-
merge în aceste zile la Grin- greu va găsi pe cineva în co- Tot satul s-a mutat în cîmp. 1 000 de sape bat fără răgaz

La întreprinderea agricolă de stat Bordușani, unitate așezată între apele Dunării și Borcei, mecanizatorii muncesc din zori și pînă seara tirziu la întreținerea celor 4 900 hectare porumb, 850 hectare floarea-soarelui, 1 400 hectare soia și 200 hectare fasole. Directorul unității, inginerul Viorel Dragomir. tocmai dădea indicații mecanizatorilor Stamate Badea, Dumitru Mitu. Gheorghe Barbu. Babes Niță, Vasile Răileanu, Oprea Ste- lică și Zamfir Găvaz. care, concomitent cu executarea prașilei mecanice. realizau și fertilizarea fazială Este o lucrare ce aduce un plus de economii atit de timp, dar mai ales de carburanți.Tn Bărăganul ialomițean, tn aceste zile se muncește din plin. Dar sînt unele unități agricole, e drept puține, în care specialiștii nu-și întocmesc programul de activitate zilnic cu spirit gospodăresc și din această cauză nu pot acorda asistența necesară formațiilor aflate la prășit. De aici, unele neconcordante privind respectarea densităților, iar buruienile. în loc să fie tăiate, sînt acoperite cu pămînt. O notă discordantă cu munca desfășurată de membrii C.A.P. Mihail Kogălniceanu o creează ing. Alexandru Mârgineanu. care mai mult stă în comună sau prin Slobozia decît în cîmp, în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor, unde trebuie să acorde îndrumarea necesară privind calitatea prașilei și păstrarea densităților. Este necesar ca în toate unitățile agricole să fie grăbite lucrările de întreținere a culturilor, astfel incit să poată fi încheiate pînă la declanșarea secerișului..
Mihat V1ȘOIUcorespondentul „ScînteiiExplicați-ne, cum ați reușit?Fabrica de produse ceramice „Mureșeni" din Tirgu Mureș realizează anual peste o sută de milioane de cărămizi și alte materiale de construcție. Sint, produse de primă importantă pentru șantiere. Fabricarea lor s-a realizat multă vreme cu consumuri mari de combustibili. Unitatea consuma anual circa 21 milioane metri • cubi gaz metan și 2 300 tone huilă energetică spălată. Anul trecut,. aici s-a conturat o valoroasă experiență care a dus la reducerea cantității de combustibil înglobate în materialele de construcții. în acest fel, numai în primele cinci luni ale anului a fost economisit peste un milion de metri cubi gaz metan și peste 300 tone huilă energetică spălată. Aceste cantităti sînt suficiente pentru realizarea unei producții suplimentare de circa 5 milioane bucăți cărămizi.Cum s-a acționat pentru a reduce consumul de combustibil ?— Colectivul nostru a identificat două căi principale — preciza inginerul Solymosi Francisc, directorul unității : utilizarea deșeurilor

industriale din sectoarele minier, petrochimic și metalurgic, ca înlocuitori parțiali ai gazului metan și huilei energetice spălate și perfecționarea unor tehnologii. S-a avut în vedere că există mari cantități de resurse secundare cum sint șistul
avantaj : economisirea unor materiale mari consumatoare de energie. Un exemplu : consumul de energie , înglobat in fabricarea cimentuluieste de 165—225 kilograme c.c./tona de produse. Or, prin utilizarea, în procent de numai 15 la sută a ce

Scurtă convorbire la fabrica de produse 
ceramice „Mureșeni" - Tg. Mureș

cărbunos, filtrat în Valea Jiului, cocsul de gudron, de calitatea a Il-a, smoala de cocs și deșeurile de cauciuc. neutilizabile. Furnizori: Combinatul minier Valea Jiului, Rafinăria Cimpina și Combinatul siderurgic Galați. în acest fel, consumul de gaz metan a scăzut în primele luni de ta 85.5 kilograme c.c./tona de produs finit la 75.4 kilograme.— înțelegem că. procedînd astfel, benefieiați și de alte avantaje.— Utilizarea pe scară largă a acestor deșeuri a avut aici și alt

nușii de termocentrală și a zgurii de furnal expandată, cu consum de circa 37 de ori mai mic — in fabricarea granulitului și a blocurilor din beton cu agregate ușoare — au fost economisite, în 5 luni, 180 tone ciment.— Ce ne puteți spune despre calitatea materialelor obținute 1— La început, utilizarea acestor resurse secundare a fost privită cu reținere. Dar rezultatele au fost unanim apreciate : prin utilizarea șisturile carbonifere, a altor mate-

riale, siune duse, . _ __________ _____De aici, punctul de plecare al unui alt experiment : creșterea volumului golurilor din interiorul cărămizilor. Această operație a dus — în condițiile reducerea greutății lor. Consecința : revizuirea tehnologiei vizînd timpul de uscare a importante cantităti de combustibil. Este vorba, în principal, de recuperarea căldurii din zona de răcire a cuptoarelor.însumînd toate măsurile aplicate la fabrica de produse ceramice „Mureșeni" din Tirgu Mureș, specialiștii unității apreciază că numai pe seama utilizării resurselor secundare, normele de consum au fost diminuate cu 7 la sută : dintr-o cantitate de 1 000 metri cubi gaz metan se produc azi cărămizi și blocuri ceramice in valoare de peste 5 000 lei. față de 4 000 lei în anii precedenti.

crește rezistența la compre- a cărămizilor, a celorlalte pro- reducindu-se absorbția de apă.
măririi rezistentei lași ardere și economisirea

Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii'

La întreprinderea „Tractorul" Brașov

Cu planul

îndeplinitîn întîmpinărea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., 6 mari întreprinderi industriale din județul Harghita anunță realizarea prevederilor planului de producție pe primul semestru al anului, iar alte 8 întreprinderi prelimina realizarea acestor sarcini cu 8—10 zile înainte de termen. Sînt de evidențiat rezultatele constructorilor de mașini de la întreprinderea de matrite și piese din fontă Odor- heiu Secuiesc, întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi-ferate Miercurea Ciuc, întreprinderea de utilaje și piese de schimb Gheorgheni. ale minerilor de la salina „Praid". tricotorilor și țesătorilor de la întreprinderile de tricotaje și filatură a linii pieptănate Miercurea Ciuc. care, datorită avansului cîștigat, livrează economiei naționale mari cantități de produse obținute suplimentar în valoare de peste 50 milioane lei. (I. D. Kiss)

Economisiți, economisiți, economisiți!(Urmare din pag. I)se din punct de vedere tehnico- economic și care se bazează, îndeosebi. pe materii prime indigene. Rezervele in această direcție sînt deosebit de mari. Există, de pildă, situații în care pentru a importa o tonă de mașini și utilaje, la valoare egală, exportăm 2—3 tone de asemenea produse. Or, așa cum se in- tîmplă pe piața externă, nimeni nu plătește metalul, alte materiale incorporate in plus în produsul respectiv. De aceea, trebuie să realizăm produse nu numai cu performanțe tehnico-calitative superioare, ci și cu consumuri mai mici de materii prime și combustibili, numai astfel produsele respective fiind competitive atit din punct de vedere tehnic, cit și economic.Promovarea tehnologiilor noi, moderne. Să ne referim. în acest sens, la cîteva tejinologii de actualitate pentru economisirea resurselor energetice : în metalurgie, bunăoară, se impune revederea concentivă a fluxurilor tehnologice, eliminîndu-se procesele de răcire și reîncălzire repetată a metalului : în construcțiile de mașini trebuie reexaminate, cu precădere, procesele tehnologice în sectoarele calde, asigurîndu-se încărcarea cuptoarelor Ia capacitatea maximă, precum și recuperarea căldurii ; in chimie se impune simpli-

ficarea proceselor de producție la îngrășăminte, pesticide și la alte produse, renunțîndu-se la procedeele de prelucrare excesivă, de uscare și ambalare ; în industria materialelor de construcție, de asemenea, se cuvine restabilit locul unor produse tradiționale. cum sînt cărămizile, mai puțin consumatoare de energie, în ce privește metalul — și ne referim îndeosebi la sarcina de creștere a coeficientului de utilizare a acestuia, care nu este îndeplinită — principalele acțiuni in domeniul tehnologiilor vizează extinderea turnării și forjării de precizie, a extrudări la rece, a utilizării pieselor din pulberi sintetizate, a laminatelor la toleranțe negative.Recuperarea integrală a resurselor materiale și energetice secundare și valorificarea lor superioară in producție este, de asemenea, o problemă vitală pentru economia noastră care are resurse primare limitate. Este adevărat că s-au făcut progrese însemnate în această privință, dar rezervele de valorificare și reciclare a materialelor ’și energiei secundare sînt încă departe de a fi epuizate. Putem arăta aici că în țara noastră se recuperează doar 42 la sută din resursele de oțel, în vreme ce într-o, serie de țări dezvoltate industrial se ajunge pînă la 52—63 la sută ; recondiționăm numai 9 la sută din uleiurile minerale uzate, iar alte țări au ajuns pînă la 43—50 la sută ;

reintroducem în fabricație numai 21 la sută din resturile de hirtie, față de 40—60 la sută cit s-a ajuns in unele țări. în aceiași termeni se pune și problema valorificării resurselor energetice • secundare, domeniu în care mai sînt încă multe de făcut în industria chimică. în metalurgie, in construcțiile de mașini și în industria materialelor de construcție. Calculele arată că prin înfăptuirea riguroasă a programelor de colectare, reciclare și valorificare a materialelor și energiei secundare se pot economisi în acest an materii prime noi în valoare de aproape un miliard lei.Pretutindeni, în fiecare întreprindere, organizațiile de ‘ partid sînt chemate să organizeze acțiuni politice și educative menite să dezvolte spiritul gospodăresc a! colectivului, să determine afirmarea puternică a inițiativelor și răspunderii muncitorești în utilizarea cu maximă chibzuință a resurselor materiale și energetice, aceasta avînd o însemnătate vitală pentru dezvoltarea țării. Ca proprietari. producători și beneficiari ai rezultatelor muncii, a tot ceea ce înfăptuiesc, oamenii muncii sînt deplin interesați să acționeze perseverent pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, adueîndu-și pe această cale o contribuție tot mai mare la sporirea avuției societății si la progresul economico-social mai accelerat al țării.

Deși mai veche, preocuparea constructorilor de tractoare din Brașov pentru colectarea, regenerarea și predarea uleiurilor u- zate a cîștigat în amploare în ultimul timp.— Putem afirma că la ora actuală reușim să recuperăm aproape în întregime uleiurile uzate rezultate din procesul de fabricație — ne-a declarat inginerul Gheorghe Chiuj- dea, șeful serviciului energetic. Măsurile luate — crearea unei rețele de decantoare gravitaționale și amenajarea a 4 stații de regenerare — ne-au permis să închidem canalele prin care o bună parte din aceste uleiuri ajungeau pînă nu de mult la propriu în apele reziduale ce deversau în Valea mișului. Pe lingă se Ti- pa-

guba înregistrată prin pierderea lor, infestau și apele acestui pîrîu care se varsă în OltAmenajarea unor de- cantoare noi pe lingă cele existente și executarea a încă două stații de regenerat ulei, dintre care una automatizată. concepută și executată in uzină, au creat condiții ca uleiurile de rodat motoare, provenite de la bancurile de rodaj, ca și uleiurile de transfor matoare, să poată fi regenerate în totalitate în uzină și deci sa fie reintroduse în circuitul productiv, la parametrii inițiali. Restul după unui re a ților pediază întreprindeiii de regenerare a uleiurilor uzate din Rimni-
uleiurilor uzate, ce sînt supuse proces de reține- apei și impurită- mecanice, se ex-

cu Sărat, Însoțite de certificat de calitate.Din datele furnizate de inginera Liana Bălan, din cadrul serviciului energetic, rezultă că pe primele 5 luni din acest an în uzină s-au regenerat și refolosit 120 000 kg uleiuri uzate, iar la întreprinderea din Rm. Sărat s-au expediat peste 250 000 kg. Pinii la finele anului, acestor cantități li se vor adăuga încă 150 000 kg uleiuri regenerate și 450 000 kg uleiuri expediate intreprinderii din Rm. Sărat.Se impune ca experiența constructorilor de tractoare in acest domeniu să fie cunoscută și însușită și de alte colective de muncă.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii"

A început plantarea
porumbului(Urmare din pag. I)unde sint în cultură 900 hectare cu orz, formația de mijloace mecanice cuprinde patru combine „Gloria" prevăzute cu colectoare de paie, patru discuri A 1800 și patru discuri GD 4, o mașină de administrat îngrășăminte chimice și șase mașini de plantat. Cu aceste mijloace, toate lucrările se desfășoară in flux continuu : după recoltarea orzului și transportul paielor, terenul se pregătește cu discurile de mare capacitate și apoi cu discurile obișnuite după încorporarea îngrășămintelor chimice. Urmează apoi plantatul propriu-zis cu mașinile și irigarea răsadului plantat. „După întreaga suprafață de orz. ne spune tovarășa ing. Ioana Cristuinea, președintele cooperativei agricole din Vadăstrița, vom planta porumb în cultură dublă prin răsad din hibrid dublu 225. Pentru aceasta avem la

dispoziție 23 de răsadul necesar, diții. în prima

I

s

mașini de plantat, toate celelalte con- zi am plantat deja primele 18 hectare". Se lucrează tens și Ia cooperativele agricole șina Nouă, Vădastra și Urzica același consiliu agroindustrial, sprijinul mecanizatorilor de aici sosit 56 combine de la S.M.A. Recea, Alunișu, Vlaici și Găvănești. Se urmărește ca ritmul recoltării, al celorlalte lucrări să fie superior celui planificat.A început recoltarea orzului și plantarea răsadului de porumb și la cooperativele agricole Stoienești,Stefan cel Mare, Potelu, Bălănesti, Osica de Sus și altele. în județul Olt au fost deja plantate aproape 400 hectare de teren. Cele peste 300 de mașini fabricate pe plan local asigură extinderea culturii duble prin răsad pe mii de care acum este cultivat cu păioase.

in- Vi- din în au

hectare de teren,
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EDUCAREA ÎN SPIRITUL
DRAGOSTEI DE PATRIE

Omagiu lui Emine seu

Calitatea umană 
a poezieiSă remarcăm mai întîi cu satisfacție că recitalurile atestă o selecție dirijată de cultul valorilor, de cerința unei largi răspindiri a creațiilor reprezentative capabile să-l' educe pe spectator în spiritul misiunii generale a creației și creatorilor. Recitalurile ascultate în a- ceastă etapă finală aduc pe scenă frumoase versuri ale poeților români, maghiari, germani și de alte naționalități inspirate din dragostea de țară, din clocotul vieții și muncii de azi, din bogatul fond de sensibilitate al contemporanilor noștri.Actrița Larisa Stase-Mureșan de la Teatrul de stat din Arad a Înțeles că o explorare a adîncurilor universului poetic al lui Marin So- rescu este o aventură temerară, dar cu atit mai pasionantă. Selecția versurilor, pe o continuitate interioară, pe o curgere cînd lină, cînd abruptă, de cascadă, ne-a relevat (și ne-a revelat) o poezie cu vădite surse, resurse și valențe dramatice-teatrale. Colajul este alcătuit cu discernămînt și aderență la spiritul poeziei. Actrița are capacitatea de a modela în fața noastră, cu o elaborată spontaneitate, harta lumii dinăuntrul nostru, min- gilnd și strîngînd lîngă inimă un glob terestru și ceresc, un buchet de flori de cîmp, mînuind o pană cu care trage linia neagră în ceasul socotelii din urmă. O hartă colorată, dar avînd încă spații albe, cu un relief mai mult vulcanic decit lin. In concepția și modalitățile complexe de abordare ale actriței, in curgerea acestui vast monolog- dialog, în care eul liric se întrepătrunde cu eul dramatic, am descoperit, iarăși și iarăși, surprinși și totuși recunoscînd-o, acea coloană vertebrală a parabolei, care leagă luciditatea de trăirea ardentă, înțelepciunea de șăgălnicia copilărească, detașarea ironică de clipa entuziasmului, forța vitală de cenușa tristeții.Actrița ne-a confirmat că Marin Sorescu este un poet-dramaturg si un dramaturg-poet. Că verbul poetic animă faptul cotidian cu flacăra evenimentului unic, că marile întrebări nu sînt neapărat patetice, nici marile răspunsuri — neapărat retorice. Ni s-a dez-văluit (in sensul literal) dimensiunea complexă umanistă — a poeziei lui Sorescu : planetele roiesc, sînt la în- demîna noastră, sfera este expresia aspirației spre perfecțiune, s-a descoperit pe teritoriul ființei noastre o amforă în formă de inimă, sunetele sufletului pot fi mai neliniștitoare decît acelea ale trupului.Calmă și zbuciumată, ironică și caldă, întotdeauna firească, simplă, cu o economie de mijloace ce asigură echilibrul întregului, Larișa Stase-Mureșan ne face complici în explorarea sa.

Ioana MÂRGINEANU

De la poet 
la public„Cinstit vorbind" este poate o traducere prea directă a titlului unui recital de poezii, conceput, pus în scenă și susținut de unul singur de actorul timișorean Mătray Lăszlo. doar în compania unui chitarist, Bulyovszky Lorand (actor amator, pe vremea studenției, al grupului bine cunoscut „Thalia", condus de mai bine de zece ani de același Mătray Lăszld). Pentru că, evocind amintirea talentatului poet Szilâgyi Domokos, dispărut cu cîți- va ani in urmă in plină maturitate poetică, actorul recitator a înțeles de fapt să închege o convorbire di

■ ■■»■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ® ■ ■ ■ ■ ■ BBBBBBCinematografia noastră socialistă a împlinit nu de mult trei decenii de activitate, trei decenii de continue si laborioase prefaceri menite să ridice mai sus ștacheta calității acestei populare arte, să-i întărească forța de penetrație în conștiința publică. prestigiul national si internațional. Cu răbdare si . trudă, din magma acumulărilor succesive s-au cristalizat succesiv și opere de referință. s-au consolidat tendințe si linii directorii : din efervescenta căutărilor s-au înălțat și personalități, s-au afirmat stiluri distincte. în această evoluție, ultimii patru ani au marcat un sensibil progres, sporind contribuția specifică a artei filmului la amplul context al vieții culturale din România.Cum este firesc, un loc preponderent in cinematografia noastră îl deține filmul de actualitate, primul „beneficiar" al diversificării tematice prilejuită și de creșterea cantitativă a producției. Ajunsă la vîrsta maturității. cinematografia noastră trebuie însă discutată astăzi exclusiv în ter- meni de eficientă culturală, politică si educativă. Pe deplin convinși că rostul artistului este de a fi „o conștiință modelatoare de conștiințe", majoritatea cineaștilor noștri au răspuns matur si responsabil înaltelor sarcini trasate de conducerea superioară de partid, realizind o serie de filme meritorii : „Cursa" (Mircea Danieliuc), „Zile fierbinți" (Sergiu Nicolaescu). ,.Filip cel bun" (Dan Pița), „Ilustrate cu flori de cîmp" (Andrei Blaier), „Mere roșii" (Alexandru Tatos), „Trecătoarele iubiri" (Malvina Urșianu), „De bună voie și nesilit de nimeni" (Maria Callas Di- nescu), „Septembrie" (Timotei Ursu), „Iarba verde de acasă" (Stere Guleaj și altele, au adus o undă de suflu nou. mai proaspăt, prlntr-o abordare mai dinamică a actualității, prin franchețea dezbaterii, prin dorința de a folosi ecranul ca pe o oglindă a vremurilor noastre, in care spectatorii să se poată privi si intra în dialog cu imaginea răsfrîntâ. Din rîndul filmelor politice substanțiale, care oferă o oglindă mai complexă a realităților românești, face desigur parte „Clipa", o creație arătînd indicele maturității de care, cu eforturi susținute, este capabilă cinematografia noastră. Asemenea filme vorbesc adesea simplu și emoționant despre oameni obișnuiți, oameni ai zilelor noastre, făuritori ai socialis

rectă de la suflet la suflet, reali- zind circuitul poet-public, întregind aria comunicărilor reciproce și prețuind opera altor poeți contemporani, români și maghiari, de la septuagenarul poet timișorean Anavi Adâm, prin Marin Sorescu, pină ia Kenez Ferenc. Și dacă poezia lui Szilâgyi Domokos capătă accente deosebite în tot cursul recitalului, aceasta se intimplă numai pentru a face o legătură și mai vie cu poezia altor contemporani, purtătorii aceluiași mesaj de conștiință umană. Fără îndoială, Mătray Lăszlo a dat dovadă astfel și de o putere de pătrundere în creația unor poeți,
Pe scenele teatrelor, 

în etapa finală a 
Festivalului național 

„CÎNTAREA ROMÂNIEI*

• Frumoasa și bestia : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Vom mal vorbi la vară : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• In ochii tăi e Întreaga lume 1 
TIMPURI NOI — 14; 16; 18; 20.
• Severino : SCALA — 14,30:
16,30; 18,30; 20,30, FESTIVAL — 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, FEROVIAR
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16.15; 18,30;
20,30, CAPITOL — 14; 16,15; 18,30; 
20,45, la grădină — 21. modern
— 0; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.15.
• O dramă la vlnătoare : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Crăiasa zăpezii — 9.30; 11,30;
13,30; 15; 16,30; Brațele Afrodltei
— 18; 20 : DOINA
• Un trecător în ploaie : LUCEA
FĂRUL — 14; 16,15; 18,30; 20,30,
BUCUREȘTI — 14; 18; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15.
• Înarmat șl foarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20.
• Vacanță tragică : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Lanțul amintirilor : GRTVITA
— 9; 11.45; 14.30; 17,30; 20.30.
• Un om în loden : BUZEȘTI — 
15,30; 17,30; 20, la grădină — 21.
• Napoli se revoltă : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Falansterul : BUCEGI — 16; 19.
• Dansul tobelor : GIULEȘTI — 
9; 12; 16; 10, MIORIȚA — 9: 12; 
16; 19.
• Mihai Viteazul: LIRA —16; 19. 
e Praf sub soare : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20.
• Air Force — 11,45, Popescu X
în control — 14; 16.15, Cristian
năstrușnicul — 18,30; 20,80 : CINE
MATECA
0 Vestul sălbatic : MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Clipa : PACEA — 15; 18.30.
0 Cum se trezește o prințesă : 
FERENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Evadarea : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
0 Să prinzi o stea căzătoare : 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20, GRADINA PARC HOTEL
— 21,15.
0 Vlad Tepeș : VIITORUL — 16;
19.
0 Inocentul : VOLGA — 9; 11,30; 
14,30; 17; 19,30.
0 Expresul de Buftea : POPULAR
— 16; 18; 20.
0 Fortăreața invizibilă : MUNCA
— 16; 18: 29.
0 Rodeo : GLORIA — 9; 11,15;
13.30: 15,45; 18; 20,15.
0 Vis de ianuarie : COSMOS — 
15; 17.30; 20.
0 A fost regăsită compania a 7-a: 
AURORA — 9; 11,15: 13.30: 15,45; 
18: 20, la grădină — 21, GRADINA 
BUCEGI — 21,15.
0 Al cincilea anotimp : FLACĂRA
— 16; 18; 20.
e Viața merge înainte : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, la 
grădină — 21,
0 Ciocolată cu alune : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
0 Șeriful din Tennessee : GRĂ
DINA FLACĂRA — 21.
0 Nea Mărin miliardar : GRĂDI
NA FESTIVAL — 21.
0 inspectorul Harry : GRĂDINA 
LIRA — 20,45, GRĂDINA TOMIS 
— 21.
0 Aurul lui Mackenna : GRĂDI
NA TITAN — 21.

care îi sînt aproape, alegînd textele cele mai adecvate personalității sale actoricești, aceste texte căpătind astfel un veritabil interpret multilateral, ca sonoritate, gestică și putere de convingere. Actor de o subtilă inteligență, Mătray dispune și de o experiență scenică de un deceniu și jumătate, ceea ce la un loc i-au asigurat o performantă excepțională in acest gen, cu o trăire interioară care nu a lăsat indiferent publicul spectator.Cinci actori ai secției maghiare a Teatrului de Nord din Satu Mare s-au angajat la un spectacol-recital oarecum unic, mai ales prin originalitatea lui. Intr-adevăr, folosind un însemnat ciclu de versuri, „Moștenirea lui Ben Hepburn" al binecunoscutului poet Meliusz 16- zsef, scris cu multe decenii în urmă, în anii tinereții sale (cind clocotul său revoluționar și-a găsit expresia intr-un strigăt de solidaritate și de revoltă față de soarta negrilor din Statele Unite), actorii au realizat pe de o parte un act literar, pe de altă parte au legat cu fire incandescente, într-o unitate vie, tot ce reprezintă mesaj de luptă și de umanitate în creația poetului, de la începuturi și pină astăzi. în regia lui Parăszka Miklos, actorii lui Bar- tls Ildiko, Fiilop Zoltăn, Kocsis Antal și Szdlyes Ferenc. împreună cu același Parăszka Miklos și-au distribuit astfel vocile și emoțiile ca acest mesaj să devină pătrunzător și actual, reliefind în mod adecvat personalitatea unui poet, de numele căruia s-au legat totdeauna experiențe și forme noi, indrăznețe. Nu poate să lipsească din această scurtă cronică mențiunea că a- companiamentul muzical a fost asigurat de Fornwald Lăszlo, care a reușit să dea o reușită prelucrare unor melodii vechi de Josâ Singer, scrise tot cu decenii in urmă pentru ciclul Ben Hepburn, rămase necunoscute pină azi.
Kacsir MARIA

Creații ale gemului 
artistic popularActrița Ildiko Jarcsek-Zamfirescu de la Teatrul german de stat din Timișoara a susținut la Casa de cultură „Friedrich Schiller" din Capitală, in cadrul fazei pe țară a celei de-a Il-a ediții a Festivalului 

mului, despre succesele, eroismul cotidian. dar si despre greșelile și necazurile lor. fără să mistifice, nesfiin- du-se să nună degetul ne rană acolo unde mentalități învechite sau alunecarea pe căi greșite se cuvin prompt semnalate. Trebuie să menționăm că. după opinia noastră, ancorarea curajoasă și pasionată in realitatea fierbinte a epocii noastre 
Potențialul educativ 

al filmului de actualitate
s-a făcut simtită îndeosebi la cineaștii debutanți sau mai recent afirmați care, pășind pe urmele celor mai buni dintre înaintașii și colegii lor consacrați. au dovedit în tratarea tematicii inspirată din actualitate un energic refuz al banalului, al rutinei și un la fel de energic refuz al spectaculosului gratuit, al senzaționalului.Privit in ansamblu, cîștigul celor mai semnificative filme de actualitate din ultimii ani rezidă în adevărul lor de viată, in veridicitatea psi- hologiilor atent sondate, in firescul limbajului folosit de personaje, în sinceritatea tonului, in emoția pe care au izbutit să o comunice spectatorilor. în artă, pentru a fi eficient, discursul etic și ideologic nu se poate lipsi de suportul discursului estetic. Așa cum remarca secretarul general al partidului în 1974 la întilnirea cu conducerea Asociației cineaștilor, „și o idee bună, dacă e prezentată într-o formă plictisitoare, poate avea citeodată o influentă mai rea decît dacă n-ar fi prezentată deloc. Pe lingă conținutul de idei care trebuie să stea permanent in atenția noastră, este necesar să avem in vedere că filmul iși are legile lui artistice". Din păcate însă, un procent incă destul de mare de filme de actualitate mai tind să uite acest lucru. Nu totdeauna cineaștii izbutesc să facă trecerea de la particular la general, să sudeze sfera vieții intime a eroilor cu sfera activității profesionale, să transfigureze materialul oferit de viață în structuri capabile să ofere o analiză in termeni estetici a fenome

național „Cintarea României", un recital de poezie cu valoare de simbol. Cum ar fi putut această mesageră a artei dramatice din singurul oraș de pe continent (dacă nu chiar din lume), care reunește sub același acoperiș trei instituții teatrale de stat ce se adresează publicului în cele trei limbi vorbite de locuitorii români, maghiari și germani ai meleagurilor bănățene, cum ar fi putut această actriță timișoreană să exprime mai convingător mesajul solidarității dintotdeauna, al stimei reciproce și al comunității în idealuri și aspirații a tuturor fiilor acestui pămint, decît recitind in 

cele trei limbi creații ale geniului popular, ivite din legătura intimă cu glia strămoșească și vorbind despre viața acestor oameni, care au avut de înfruntat aceleași greutăți, au nutrit aceleași vise și au dus aceeași luptă împotriva urgiilor soartei și care, astăzi, construiesc împreună o nouă societate ?Repertoriul pe care și l-a ales Ildiko Jarcsek-Zamfirescu cuprinde două balade populare germane din Banat consemnate în ultimii ani cu ocazia unei ample acțiuni de culegere și valorificare a folclorului populației șvăbești (inițiată de ziarul de limbă germană „Neuer Weg"), o piesă din tezaurul poeziei populare românești (balada „Voi- chița", versiunea consemnată în satul bănățean Tîncova) și o versiune în limba maghiară a legendei despre Meșterul Manole, legată de ridicarea cetății Devei și consemnată prin părțile Odorheiului. Am admirat paleta largă de nuanțe expresive în modulațiile vocii și in gesturile actriței timișorene, prin care a reușit să dea glas celor mai diferite stări sufletești și sentimente, de la revolta bărbătească împotriva asupritorilor la seninătate, de la candoarea feminină la tragismul jertfei supreme și al morții.

Colectivul de dansuri al ansamblului artistic „Rapsodia românâ"
nului social și uman abordat. Un anumit spirit de rutină s-a instalat și la casele de film, o anumită tocire a spiritului novator, ceea ce se reflectă negativ și asupra funcției educative. asupra mesajului percutant oe care această artă îl poate transmite spectatorului. Mai intră încă în producție și scenarii schematice, bazate pe conflicte anemice, periferice. Re

ticenta nejustificată fată de drama- turgiile axate pe situații mai dramatice si înlocuirea lor prin scenarii fără conflict real, fără miză, ca si încredințarea unor teme importante unor scenariști cu slabă calificare, ori unor regizori aflați încă în căutarea timbrului propriu. determină apariția prea multor filme mediocre, primite cu egală și justificată răceală de către public si critică. „Un zim- bet pentru mai tîrziu". „Tată de duminică", „Gustul și culoarea fericirii", și lista e departe de a fi exhaustivă, au izbutit, e adevărat, ca după o in- delungată și fortată menținere pe afiș să întrunească un coeficient de frecventă acceptabil, deși acest lucru
teatre

• Teatrul Național București (sala 
mică) : A treia țeapă — 19,30, (sala 
Atelier) : Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu* * 
(Ateneul Român) : Concert de 
concerte. Dirijor : Mircea Basarab 
— 20.
• Teatrul Național Craiova (sala 
Studio a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra“) : Recital Tudor Gheor- 
ghe — 18.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19.30.

Demn de reținut este si acompaniamentul discret la chitară al tinărului muzician Costel Elade din orchestra Teatrului german de stat din Timișoara, acordat perfect la mesajul textelor și la intențiile recitatoarei și folosind in mod inspirat material muzical din folclorul românesc, maghiar și german.
Emmerich REICHRATH 

„In lume 
nu-s mai multe 

Românii"Inspirat, după cum arată genericul, „din trecutul istoric, din tezaurul folcloric al țării noastre și din prezentul luminos al patriei", spectacolul ansamblului „Rapsodia română" a dezvăluit un suport lite- rar-muzical de o certă valoare.Am reținut, astfel, poemul muzi- cal-coregrafic „Dacii" (scenariul și regia Th. Vasilescu, artist emerit) — poem ce impresionează prin vigoare, prin expresivitatea dramatică, prin inspirata muzică semnală de compozitorul FI. Comișel. De asemenea, tabloul folcloric „Cînt și joc pe-ntinsul țării", interesant prin diversitatea figurilor, varietatea costumelor și robustețea muzicii. S-au bucurat de un frumos succes soliștii vocali : Ștefania Rareș (foarte convingătoare), Gh. Turda (cu glasul său remarcabil), Ioana Cristea, Aneta Stan.Cit despre dansatori — aceștia s-au întrecut pe sine executînd cu precizie și aparent, fără efort, figuri extrem de dificile într-un epuizant maraton al dansurilor. Se cuvine să menționăm aici aportul merituos al dirijorului Ionel Budișteanu și al orchestrei la realizarea unui acompaniament viguros.Se poate afirma că membrii ansamblului știu să abordeze, cu profesionalism, poemul vocal-simfonic, medalionul poetic-muzical, poemul coregrafic. Un colectiv compus dintr-un cor omogen, bine pregătit de Anatol Goreaev-Soro- ceanu, soliști vocali de talie internațională, un grup vocal-in- strumental — „Rapsodia", cu intervenții artistice convingătoare, actori ce știu să recite nuanțat versuri pătrunse de un puternic suflu patriotic.„In lume nu-s mai multe Românii" s-a dovedit a fi spectacolul unui colectiv bine sudat sub îndrumarea competentă a regizorului Petru Mihail.

dovedește mai curînd dragostea publicului nostru pentru filmul autohton. încrederea investită de el în regizori. O încredere la care nu se răspunde întotdeauna cum se cuvine. De altfel, succesul unui film nu poate și nu trebuie cintărit numai in funcție de cifra de incasări '— deși a- ceasta iși are importanța ei — problemă cu atit mai valabilă în cazul comediilor, polițistelor și al celorlalte pelicule cu caracter de larg divertisment. Pe teritoriul așa-nu- mitului film de divertisment spiritul de exigență al producătorilor și spiritul de autoexigență al unor cineaști și-a luat citeodată vacantă, o vacantă plătită cu prețul unor „Serenadă pentru etajul XII" sau „Fair-Play". Ar mai fi de adăugat că deși se simte lipsa unor „satire bune, mult apreciate de public și care, citeodată. pot fi mai eficiente decît un film ce seamănă cu un referat despre felul cum trebuie acționat intr-un domeniu sau intr-altul". casele de filme au pus in circulație și viziuni mai edulcorate asupra realității, eliminînd uneori aproape total satira și ghimpele umorului.Arta noastră cinematografică dispune de un imens potential educativ neexplorat si nefructificat încă in totalitatea lui. Impactul ideologic și etic al peliculelor românești este direct proporțional cu autenticitatea subiectelor dezbătute, cu fiorul pe care reușesc ele să îl transmită. Trăim vremuri curajoase și arta filmului nu xare dreptul să rămină mai prejos decît realitatea.
Manuela CERNAT

• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul dramatic Galați (la sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra*  din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Rugăciune pentru un disc 
jockey — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Pe un picior de plai —
18,30.
• Teatrul „Fantasio" Constanta 
(in sala Operei Române) : Primă
vara dansului (balet) —■ 19.
• Teatrul „Țăndărică*  : Recita
luri susținute de teatrele de pă
puși din Timișoara, Brașov, Bo
toșani și Teatrul „Țăndărică" — 
9. Fagul cu frunza Iată — spec
tacol susținut de Teatrul de pă
puși Galați — 13.
o Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cine aiurează nu oftează — 19,30. 

Astăzi, îa Ipotești 

Redeschiderea 
casei-muzeu 

a „Luceafărului" 
poeziei 

româneștiIn Ipoteștii-Botoșanilor, astăzi. In fapt de seară, un eveniment de referință al vieții spirituale românești: redeschiderea casei-muzeu Mihai Eminescu in cadrul unei festivități pe care organizatorii o doresc a se ridica la înălțimea personalității celui de la moartea căruia se împlinesc in acest 15 iunie nouă decenii. Este un act de aleasă cinstire din partea conducerii superioare a partidului și statului nostru de a se fi ho- tărit reconstituirea casei copilăriei „Luceafărului" poeziei românești, așa cum a fost ea în realitate, așa cum l-a adăpostit ani de-a rîndul pe poet. Aici, în această casă, pe aceste meleaguri românești, va fi deprins poetul glasul sublim al naturii, viața celor mulți.Casa din Ipotești, așa cum a existat în timpul vieții poetului, a fost dărîmată în anul 1924, fapt ce a stîr- nit un val de proteste din partea celor de bună credință. S-a refăcut apoi, pe la sfirșitul celui de-al patrulea deceniu al veacului, o altă casă a cărei arhitectură era mult prea de- parțe de realitate și care avea să fie dărîmată la începutul anului trecut. Pe baza unei fotografii de epocă descoperite recent, arhitecții Cornel Dumitrescu și Virgil Polizu, de la Institutul „Ion Mincu" din București, au realizat proiectul de construcție care respectă întocmai arhitectura și structura adevăratei case a părinților poetului. în timpul lucrărilor de reconstruire a fost descoperită temelia vechii case, pe care, după consolidare, s-a realizat noul edificiu. Interiorul, mobilat cu piese reconstituite, propune vizitatorilor biroul căminarului Eminovici, așa cum arăta in timpul copilăriei poetului, dormitorul și salonul de primire ale familiei, fotografii, documente și manuscrise de epocă repunînd in valoare ambianta „casei bătrinești". S-au reconstituit, totodată, mormintele părinților poetului, ale fraților înhumați in imediata vecinătate a casei copilăriei.Redeschiderea casei-muzeu va avea loc în cadrul celei de-a Vl-a ediții a „Zilelor Mihai Eminescu" organizate incepînd de astăzi (15 iunie) și pină în ziua de 17 iunie, inclusiv, la Ipotești și Botoșani.Un program de ample manifestări este menit să dea acestor zile substanță intelectuală și. valoare educativă. Desigur, o asemenea manifestare semnifică înalta prețuire de care poetul „Luceafărului" și al „Scrisorilor" se bucură în ochii tuturor generațiilor de cititori, dimensiunea perenă pe care Eminescu o reprezintă în componența sufletului nostru național.
Silvestri A11ENE1corespondentul „Sclnteii”

Copiii noștri iubesc munca
Rezultatele practicii tehnico-productive 

a elevilor din Capitală - în expoziții
In lumea lor, copiii 

noștri sint întotdeauna 
oameni mari. De a- 
ceea, dintre atitea do
rințe specifice virștei, 
nici una poate cu nu-i 
exprimă mai exact și 
nu le luminează mai 
bine chipul decit su
perba ambiție de a ne 
arăta că ei pot fi la 
fel de vrednici și de 
pricepuți, ca și părin
ții lor.

Cine zăbovește prin 
sălile ce găzduiesc în 
aceste zile expozițiile 
organizate în toate 
sectoarele Capitalei cu 
lucrări realizate de 
elevi in cadrul practi
cii tehnico-productive 
sau in cercurile de ac
tivități aplicative va 
găsi, in sprijinul aces
tei concluzii, numeroa
se argumente. De înda
tă ce te-ai decis să te 
oprești in fața standu
rilor încerci senti
mentul că ai pătruns 
intr-un autentic uni
vers al muncii, încăr
cat de fiorul primelor 
căutări și împliniri 
creatoare. De orice 
exponat te-ai apropia 
nu poți să nu vezi mai 
intii în el chipul ce
lui care l-a meșterit, de 
la șoimul abia intrat in 
grupa mare a grădini
ței și pină la liceeanul

in prag de bacalaureat. 
Iar expoziția, în an
samblul său, iți oferă 
posibilitatea de a ur
mări aproape toate 
ipostazele apropierii și 
deprinderii copiilor cu 
munca și rigorile ei, 
pî-nă la însușirea teh
nicilor de bază ale di
verselor meserii, va
lențele muncii ca fac
tor decisiv în pregă
tirea tineretului pen
tru viață. Și roadele 
acestei orientări fer
me a învățămintului 
se vădesc in realizări
le ce poartă „marca" 
fiecărei școli — apa
ratură și instalații 
destinate modernizării 
tehnologiilor didacti
ce, produse de tehni
citate mai ridicată 
prevăzute in contrac
tele de colaborare cu 
întreprinderile patro- 
natoare, creații tehni
co-științifice proprii, 
mărturii ale faptului 
Că fantezia și spiritul 
inovator nu cunosc 
limită de vîrstă.

Am vizitat, rînd pe 
rînd, expozițiile ele
vilor din sectoarele 2, 
3, 4, 6 și 8, am asis
tat la demonstrații 
practice, am urmărit 
dinamica ascendentă a 
producției obținute in 
numeroase unități șco
lare, proiectele lor

Liceul Industrial nr. 15 din Capitald gâzdulește în aceste ziie o expoziție cu luerdri executate de elevi Foto : E. Dichiseanu

Un mare act de cultură
Orice operă impu

nătoare este reflexul 
unei vieți. Intre par
ticularitățile locale și 
cele universale se sta
bilesc ritmiări și legă
turi definitorii. Emi- 
nescu e Shakespeare 
al românilor, opera lui 
reprezentind in mod 
strălucit chipul nostru 
specific de a dialoga 
cu natura, cu istoria 
și universul. La Ipo
tești, astăzi sat-muzeu, 
in cadru naiv de ba
ladă, s-au format, in 
contact cu pădurea și 
oamenii, senzațiile, vo
cabularul inițial („O, mamă, dulce mamă..."), 
fantezia și sentimen
tele copilului de geniu.

De la Ipotești ema
nă fondul prim, tonic, 
surizător, respirind a 
prospețime amintitoa
re de „povești și doine, ghicitori, eresuri...". 
Recunoaștem, in con
fesiunea poetului, am
bianța de la Ipotești.

Drama poetului s-a

„Zilele Mi

repercutat postum și 
asupra fostei case pă
rintești, distrusă, cu 
decenii in urmă, de un 
proprietar inconștient. 
Împrejurimile casei 
păstrau numai un 
paraclis și mormintele 
Eminovicienilor. Cămi
nul care cunoscuse 
freamătul unei familii 
numeroase, curind îm
prăștiată, nu mai pu
tea fi martor al unei 
epoci. Protestelor în
dreptățite împotriva 
distrugătorilor le-a ur
mat, după un număr 
de ani, construirea pe 
vechiul loc a unei alte 
case Eminescu. Fosta 
casă memorială nu se
măna cu cea autenti
că, iar din punct de 
vedere muzeistic nu 
oferea o imagine de 
neuitat despre poetul 
național român.

Conștiința epocii 
noastre este una a 
respectului valorilor. 
Reconstituirea casei 
de la Ipotești in for-

Eminescu11 iUniunea scriitorilor, în colaborare cu Muzeul literaturii române, organizează o suită de manifestări dedicate împlinirii a 90 de ani de la trecerea in eternitate a poetului național.Manifestările debutează astăzi, vineri, 15 iunie, Ora 12, cu o adunare omagială, moment marcat de a- locuțiunea președintelui Uniunii scriitorilor, George Macovescu, urmată de un recital poetic susținut dă prestigioși actori bucureșteni. Tot astăzi, la ora 18,30, Muzeul literaturii ' române găzduiește un simpozion pe marginea publicisticii eminesciene, la care sint invitați să participe: Nicolae Barbu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Șerban Cioculescu, Petru Creția, George Munteanu, D. Murărașu, Al. Oprea, Al. Piru. Cu acest prilej se va deschide o expoziție o- 

pentru anii viitori — 
și am înțeles că, din
colo de toate elemen
tele de bilanț înfăți
șate avem motive să-i 
felicităm pe organiza
tori îndeosebi pentru 
străduința de a atri
bui acestor mani
festări un caracter de 
lucru, oferind tuturor 
celor interesați — de
sigur, in primul rînd, 
școlilor și întreprinde
rilor care le patronea
ză — prilejul unei 
confruntări deschiză
toare de drumuri noi 
în educarea și for
marea prin muncă și 
pentru muncă a ca
drelor de care are ne
voie societatea. Și pri
ma concluzie ce se 
desprinde din tre
cerea în revistă a 
realizărilor de pină a- 
cum nu poate fi alta 
decit aceea că succese
le cele mai importan
te in pregătirea mun
citorilor și specialiști
lor de miine se obțin 
acolo unde toți cei 
ce concură la perfec
ționarea pedagogiei 
muncii știu să pună la 
indemîna copiilor unel
tele necesare împlini
rii vocației și perso
nalității lor creatoare.

D. TIRCOB 

ma originară reprezin
tă un mare act .de cul
tură. Generații de as
tăzi și din viitor 'vor 
trece pe la Muzeul 
Eminescu pentru a a- 
duce omagiul lor aces
tui spirit-sinteză prin 
care, intr-un moment 
al istoriei sale cultu
rale, a vorbit poporul 
român. Obiecte de fa
milie autentice sau re
constituite, cărți, foto
grafii, picturi și rțrai 
ales pagini de manus
cris, reproduse atent, 
sint chemate — îmtr-o 
organizare muzeali 
științifică — să suge
reze un climat fami
lial, un orizont moral 
și o epocă.

Pe harta geografici 
a patriei, Ipoteștii sînt 
un sat ca multe altele. 
Pe harta culturală a 
țării, Ipoteștii mar
chează un loc cu rezo
nanțe unice.

Constantin 
CIOPRAGA

Bucureștiinagială, ilustrare a fondului documentar „M. Eminescu" care se constituie la muzeu.Miine, 16 iunie, la ora 11, membrii cenaclului pionierilor de pe lingă Muzeul literaturii române și Casa centrală a pionierilor, care poartă numele marelui sărbătorit, se vor întilni cu scriitorii partici- panți la Colocviul național de literatură pentru copii în cadrul u- nei manifestări omagiale. Editura „Ion Creangă" va oferi premii celor mai bune creații ale tinerilor condeieri, selectate de un juriu prezidat de acad. Mihai Beniuc. Programul zilei mai include popasul la Casa de cultură „F. Schiller" a expoziției Muzeului literaturii române, consacrată poetului national, după un simbolic periplu pe meleagurile tinereții sale studioase.

cinema
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE Primire la Consiliul de Miniștri

NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit joi dimineață pe Sir Leslie Glass, președintele Băncii anglo-române, cu sediul la Londra, care face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii a avut loc un schimb de vederi în legătură cu

activitatea băncii și au fost examinate modalități de extindere și diversificare a colaborării și cooperării în domeniul relațiilor financiar- bancare.La primire a participat Vasile Vo- loșeniuc, președintele Băncii române de comerț exterior.
Ambasadorul statului Kuweitînmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul ADEL NAJMULDEEN JARRAH a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea Alteței Sale șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, emirul Kuweitului, împreună cu cele mai bune urări ale guvernului și poporului kuweitian pentru șeful statului român, guvernul și poporul României.După ce se exprimă deosebita satisfacție de a fi acreditat în țara noastră și se evocă bunele relații dintre România și Kuweit, in cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasadorul statului Kuweit se spune : „Sînt convins că sub îndrumarea dumneavoastră Înțeleaptă și cu sprijinul colaboratorilor dumneavoastră imi voi putea îndeplini misiunea ce mî-a fost încredințată, de a contribui la adîncirea prieteniei și la dezvoltarea cooperării intre cele două popoare prietene, poporul român și poporul kuweitian".După ce se arată că lumea contemporană este confruntată astăzi cu mari probleme care cer a fi rezolvate, în cuvîntare se subliniază : „Obligația noastră, în calitate de locuitori ai acestei planete, este să acționăm cu curaj și bună-credință față de aceste fenomene și să facem totul pentru a găsi soluții potrivite, bazate pe respectul valorilor nepieritoare umanității și inspirate de litera

spiritul Cartei O.N.U., de rezoluțiile acestei organizații, care își propun realizarea unei păci globale, a cărei bază trebuie să o constituie înțelegerea între națiuni, iar cadrul său trebuie să fie dreptatea".Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru urările ce fost adresate și a transmis, la . dul său, șefului statului Kuweit, rul Jaber Al-Ahmed Al-Sabah. mai cire ta te ten.
In .statului român sint evocate bunele relații prietenești și de colaborare dintre România și Kuweit, vizita întreprinsă în Kuweit în martie 1976 și întilnirile fructuoase avute cu acest prilej, care au marcat un moment de importanță deosebită în evoluția relațiilor dintre cele două țări, în dezvoltarea conlucrării lor in toate domeniile de activitate. în cuvîntare se spune apoi :„Angajată într-un vast program de dezvoltare economică și socială. România este profund interesată in promovarea unei politici de pace și largă colaborare cu toate țările, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neameste-

i-au rîn- emi-cele feri-bune urări de sănătate și personală, de pace și prosperi- pentru poporul kuweitian prie-cuvîntarea de răspuns a șefului

cului în treburile Interne șl avantajului reciproc, ale nerecurgerli la forță și ia amenințarea cu forța. Țara noastră participă activ la viața internațională, la soluționarea, în spiritul păcii și colaborării dintre popoare, a marilor probleme cu care este confruntată omenirea contemporană. Ne-am pronunțat întotdeauna și ne pronunțăm, in modul cei mai ferm, pentru rezolvarea pașnică, pe cale politică, a tuturor problemelor care mai există între unele state, pentru stingerea tuturor focarelor de conflicte și încordare care se mai mențin in diferite regiuni ale planetei noastre. în acest spirit, ne pronunțăm ferm pentru o soluționare politică globală, cît mai rapidă, a conflictului din Orientul Mijlociu".Șeful statului român a urat ambasadorului statului Kuweit succes în misiunea încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu ambasadorul Adel Najmuldeen Jarrah.La solemnitate și convorbiri au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Recepție cu prilejul Zilei naționale
a Marii BritaniiCu prilejul Zilei naționale a Marii Britanii, ambasadorul acestei țări la București, Reginald Louis Seconde, a oferit, joi, o recepție.Au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Nicolae Constantin, viceprim-minis- tru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării. Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Lina Cio- banu, ministrul industirei ușoare, Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Fron-

tulul Unității Socialiste, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, președintele Asociației de prietenie România-Marea Britanie, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
aiîn perioada 11—15 iunie, o delegație de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Heinz Wildenhain, adjunct de șef de secție la C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Mihai

Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane la București.

Tovarășul Paul Niculescu. membru ni Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, s-a intilnit joi cu delegația Republicii Populare Chineze, condusă de tovarășul Geng Biao, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze.în cadrul întrevederii s-a făcut o, informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două partide în domeniul construcției socialiste, precum și probleme externe. Cu acest prilej au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre popoarele român și chinez, dintre cele două partide, relații care se dezvoltă continuu, pe multiple planuri, în spiritul convorbirilor și Înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng.în acest cadru, a fost exprimată dorința comună de a se acționa pentru adîncirea relațiilor multilaterale româno-chineze, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat din partea română tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ștefan Constantinescu, adjunct al ministru-

lui industriei metalurgice, Stan Mă- gureanu, secretar al Consiliului de Miniștri. Gheorghe Nestorescu, secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, iar din partea chineză tovarășii Wu Qintong, șeful Cancelariei Consiliului de Stat, Xu Ci, adjunct al ministrului industriei metalurgice, Song Zhiguang. consilier al ministrului afacerilor externe, alți membri ai delegației Republicii Populare Chineze.Au fost, de asemenea, prezent! Florea Dumitrescu. ambasadorul României in R. P. Chineză, precum și însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze la București. Tien Gln-fen.
★în onoarea oaspeților a fost oferit un dineu. Cu acest prilej, tovarășii Paul Niculescu și Geng Biao au toastat pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie dintre cele două țări, popoare și partide, pentru succesul continuu al construcției socialismului in România și China, in sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng.
★în cursul dimineții, delegația R. P. Chineze a fost oaspete al colectivului întreprinderii de calculatoare electronice din Capitală.Cu prilejul vizitării unei expoziții și al unora din principalele hale ale întreprinderii, oaspeții au luat cunoștință de performanțele și diversitatea calculatoarelor realizate aici, de preocupările colectivului unității pentru asimilarea unor noi produse in pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Colocviu național de literatură pentru copii

Înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul AHMED MOHAMED AL-JAMALI a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut și urări cordiale din partea Maiestății Sale sultanul Qabus, împreună cu urări de progres și prosperitate continuă pentru poporul român prieten.După ce se evocă relațiile prietenești dintre cele două țări, in cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasadorul Sultanatului Oman se spune : „Aceste raporturi de prietenie vor avea ca fundament înțelegerea și sinceritatea reciprocă dintre noi în anii ce vor veni. Stabilirea de relații diplomatice între țările noastre va deschide calea unei largi cooperări în diverse domenii — politic, economic și cultural — asigurînd întărirea ei continuă în viitor".în încheierea cuvîntării se spune : „Sper din tot sufletul ca, în timpul mandatului meu, să mă bucur de aprobarea și stima dumneavoastră personală, precum și de sprijin și colaborare din partea guvernului dumneavoastră în eforturile pe care le voi face pentru a-mi îndeplini misiunea în mod satisfăcător, spre bi-

nele și în interesul țărilor noastre prietene".Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul de salut și bunele urări ce i-au fost transmise și a adresat, la rîndul său, șefului statului Oman un cordial salut și cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace poporului omanez prieten.în cuvîntarea de răspuns a președintelui Republicii Socialiste România se spune : „România și Omanul sînt interesate să colaboreze și sâ conlucreze tot mai strîns pentru asigurarea progresului lor economic și social, precum și in interesul promovării politicii de destindere, înțelegere și colaborare intre națiuni.Țara noastră așază cu fermitate la baza întregii sale politici externe principiile respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța. îmi exprim deplina convingere că, pe baza acestor principii, raporturile româno-omaneze

se vor dezvolta continuu, tn toate domeniile de interes comun, in folosul celor două țări și popoare. De asemenea. sînt convins că există numeroase posibilități de dezvoltare a conlucrării dintre România și Oman, atit în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cit și in alte foruri internaționale, pentru soluționarea marilor probleme cu care este confruntată astăzi omenirea, pentru pace și progres social, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte".Președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului omanez succes în misiunea încredințată si l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea înmînării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, într-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Ahmed Mohamed AI-Jamali.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
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PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală • Istoria României. 
România pe arumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și Înaintării 
• Școli și profesii in 
Telecinemateca 
Festivalul național 
României". Reportaj 
interjudețeană Zalău 
Telex
Tenis de cimp : România — R.F.G. 
în „Cupa David" — aspecte din 
primele meciuri de simplu. Trans
misiune drectă de la arena Pro
gresul
Emisiune în limba germană

10,00
11,30

12,90
14,00

spre comunism 
siderurgie

„cin ta rea 
de la faza

16,30
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
18.15 Prim plan : dr. ing. Gheorghe Ml- 

loiu — de la întreprinderea „Nep- 
tun" din Cîmpina

18.35 Film artistic : Blocada — Metro
nomul Leningradului. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor so
vietice

Sl,95 Revista Uterar-artistică TV — Emi
nesciana. Eminescu, poet național 
și universal

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Pagini romantice, interprețl con

temporani
17,10 Blocnotes
17.35 Instantanee de șantier 

de G. Tărnea
17.45 Publicitate
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri.
19,90 Telejurnal
19.15 Radar pionieresc
19.30 Din. filmoteca de 

nil : Mihai — 
comentariul 
Vianu.
Mihail Sadoveanu

20.25 Forum cetățenesc
20.45 Telex
20.50 Studio liric ’79
21.30 Orizont tehnlco-ștUnțltie

Informații utilitare
— reportaj

aur
Eminescu. 

Șl 
Versuri

a televlziu- 
Scenariul, 

lectura : Tudor 
in lectura lui

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

17 și 18 iunie, tn țară : Vreme in ge
neral instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate în vestul șl 
nordul țârii, precum șl tn zonele de 
deal șl de munte, unde vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de averse, 
Însoțite de descărcări electrice. în rest, 
averse izolate. Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatura 
tn scădere ușoară In nordul țării. Mi
nimele vor ii cuprinse între 8 și 18 
grade, mai coborîte în estul Transil
vaniei, iar maximele între 18 și 28 de 
grade, mal ridicate în sud-est. Izolat, 
grindină. In București : Vreme ușor 
instabilă ; cerul schimbător. Ploaie sub 
formă de aversă, vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

• LASERUL DETEC
TEAZĂ DEFECTELE CON
STRUCȚIILOR RUTIERE. Cercetătorii de la laboratorul olografic al Institutului din Moscova pentru ingineri in transporturi au creat un aparat cu laser care permite, în numai citeva .secunde, stabilirea gradului de degradare a șoselelor, tunelurilor și a altor construcții rutiere. Diagnosticarea timpurie a unor astfel de procese este deosebit de importantă. De obicei, pentru asemenea scopuri se folosește metoda înregistrărilor fotografice șl compararea clișeelor luate la intervale de cîteva luni.

Delegația parlamentară indiană, condusă de K. S. Hegde, președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit joi după-amiază Capitala.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.Â.N., Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară a M.A.N., Margareta Hauser, secretar al M.A.N.Erau prezenți Asok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București, membri ai ambasadei.
★Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye, a fost joi oaspetele municipiului Brașov. în cursul dimineții, oaspetele a vizitat întreprinderea de tractoare, citeva noi cartiere și obiective turistice.în cursul vizitei, ministrul malian a fost însoțit de Eugen Nicula, vice-

președinte al consiliului popular municipal. *Joi dimineață, nava-școală „Wilhelm Pieck" și nava „Otto von Ge- rike", din Republica Democrată Germană, care au efectuat o vizită în portul Constanța, au părăsit apele teritoriale românești. Pe timpul cind s-au aflat în ■ țara noastră, membrii echipajelor celor două nave au vizitat monumente istorice și obiective cultural-turistice din municipiul Constanța și de pe litoralul românesc .al Mării Negre.

Joi au început în Capitală lucrările Colocviului național de literatură pentru copii, organizat de U- niunea scriitorilor în colaborare cu Asociația scriitorilor din Capitală.înscris in suita de acțiuni menite să marcheze „Anul internațional al copilului", colocviul reunește scriitori, critici, redactori de edituri și ai unor publicații de specialitate, cadre didactice.Cuvintul de deschidere a fost rostit de George Macovescu. președintele Uniunii scriitorilor. A vorbit apoi Constantin Boștină. președintele Consiliului Național al Or-

ganizației Pionierilor. în continuare, au prezentat referate și coreferate scriitorii Mircea Sintimbreanu, Fodor Sandor și Edy Hauser. Vorbitorii au subliniat rolul și însemnătatea acestei prime reuniuni naționale consacrate literaturii pentru copii, literatură menită să contribuie la formarea și educarea celei mai tinere generații a țării. Au fost relevate, totodată, orientările actuale ale literaturii pentru cei mici, ale activității de editare a acesteia în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare. (Agerpres)
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS: „Cupa Davis“ 

România - R. F. Germania
• Formațiile și ordinea meciurilor • Azi, primele
• in a doua partidă de simpluAstăzi, de la ora 14, pe terenurile clubului sportiv „Progresul" din Capitală incepe meciul de tenis dintre echipele României și R. F. Germania, contind pentru „Cupa Davis" (sferturile de finală ale grupei B, zona europeană). întilnirea se anunță deosebit de echilibrată. In prima zi vor avea loc două partide de simplu. Sîmbătă, de la ora 15, se dispută proba de dublu, iar duminică, cu începere de la ora 14, se vor desfășura ultimele două meciuri de simplu. Arbitru principal al intîlnirli a fost desemnat italianul Carlo Martini.

meciuri 
Năstaseloc trage-— reîiitilnire cu IlieJoi, în Capitală a avut rea la sorți pentru stabilirea partidelor din cadrul meciului de tenis România — R. F. Germania. Astăzi au locî în ordine, următoarele întîlniri : Dumitru Hărădău — Max Wtinschig și Ilie Năstase — Peter Elter. Conform regulamentului, in proba de dublu ; alcătuirea perechilor va fi anunțată cu o oră înaintea întilnirii. Duminică, în ultima zi, au loc partidele : Dumitru Hărădău — P. Elter și Ilie Năstase — M. Wtinschig.

FOTBAL: S-au tras la sorți meciurile 
semifinale ale „Cupei României"Ieri a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele „Cupei României" la fotbal, populară competiție care se desfășoară in, cadrul larg al „Daciadei".Primul a ieșit din urnă numele performerei etapei sferturilor de finală — echipa brașoveană Steagul roșu — care a eliminat pe Universitatea Craiova, deținătoarea trofeului in precedenta ediție. Steagul roșu

★
IUGOSLAVIA — ITALIA 4—1După cum s-a mai anunțat, la Zagreb, într-un meci amical de fotbal, echipa Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 4—1 (2—1) selecționata Italiei. Peste 25 000 de spectatori au urmărit in nocturnă acest joc, care a scos în evidentă excelenta formă a jucătorului Susici, autorul a trei goluri, înscrise în minutele 28, 36 și 66. Cel de-al patrulea punct al învingătorilor a fost realizat de Zaici în minutul 88. Unicul gol al oaspeților a fost marcat în minutul 25 de Rossi.

își va încerca puterile în compania echipei Steaua București. Cealaltă semifinală este pur bucureșteană : Dinamo — Sportul studențesc.Ambele partide semifinale se vor juca miercuri, 27 iunie, pe terenuri neutre. în cazul meciului Dinamo — Sportul studențesc, „terenul neutru" n-ar putea fi cel de la stadionul „23 August", astăzi complet refăcut 1
■icComentatorii agențiilor internaționale de presă subliniază că tinăra echipă a Iugoslaviei, după un start timid, a jucat excelent, dominînd tegoric formația italiană.

AUSTRIA — ANGLIA 4—3Peste 30 000 de spectatori au mărit la Viena meciul amical fotbal dintre echipele Austriei Angliei. Fotbaliștii austrieci auținut victoria cu scorul de 4—3 (3—1) prin punctele marcate de Pezzey (2) și Welzl (2). Pentru oaspeți au înscris Keegan, Coppell și Wilkins.

ca-
ur- deob-

GIMNASTICĂ: Noi succese 
ale unor tinere sportiveTînSra gimnastă româncă Anca Chiș continuă seria succeselor. Evo- luind în concursul pe aparate din turneul internațional de la Orleans, Anca Chiș a obținut victoria, la 3 din cele 4 aparate, lăsînd din nou o excelentă impresie publicului spectator. Anca Chiș a realizat 19,475 puncte la sărituri, 19,550 puncte la bîrnă și 19,600 puncte la sol.A doua sportivă româncă care a

participat la această întrecere, Rodi- ca Dunca, s-a clasat pe locul 2—3 la sărituri și bîrnă. La „paralele", Anca Chiș s-a clasat pe locul doi după Zhu Zheng (R.P. Chineză).După cum se știe, în prima zi a concursului de Ia Orleans. Anca Chiș s-a dovedit cea mai bună, cucerind primul loc la individual compus cu 39,20 puncte.

În cîteva rînduri• Cu prilejul unui concurs internațional de atletism desfășurat la Dresda, Ruth Fuchs (R.D. Germană) a corectat recordul mondial in proba de aruncare a suliței, realizind 69,52 m. Vechiul record era de 69.32 m și a- parținea atletei americane Kathy Schmidt. Un rezultat excelent a fost înregistrat în proba masculină de săritură in lungime, ciștigată de Lutz Dombrowski (R.D. Germană) cu 8,29 m (nou record al R.D. Germane). Proba feminină de 800 m plat a revenit sportivei Anita Weiss (R.D. Germană) cu l’59”l/10, urmată de Fița Lovin (România) — l'59”9/10.• La Torino au continuat meciurile campionatului european masculin de baschet. Rezultate tehnice înregistrate în turneul final (1—6) : Iugoslavia — Cehoslovacia 97—79 (50—34); Italia — Israel 90—78 (43—42). Pentru locurile 7—12, echipa Poloniei a - întrecut cu 110—84 (53—38) echipa Belgiei ; Franța a dispus cu 78—74 (40—34) de echipa Greciei.O în turneul feminin de șah de la Novi Sad, după 12 runde se menține !<deră Nana Aleksandria (U.R.S.S.), cu 9,5 puncte (1), urmată de Dana Nuțu (România) — 9 puncte, Veroczi (Ungaria) — 9 puncte, Erenska (Polonia) — 8 puncte (1), Lia Bogdan — 7,5 puncte, Cejici (Iugoslavia) — 7 puncte etc.în runda a 12-a, Dana Nuțu a învins-o. cu piesele negre, pe Ranc, in timp ce Lia Bogdan, tot cu piesele negre, a remizat cu VerOczi.
★Marele maestru iugoslav Raiko- vici, cu 6,5 puncte , din 10 runde, conduce în turneul de șah de la Sme- derevska Palanka, in vreme ce marele maestru român Victor Ciocil- tea, care în runda a 10-a a remizat cu Jansa, se află pe locul 10, cu 3 puncte.• Zilele acestea la Oradea, în cadrul competiției naționale „Daclada", s-au încheiat întrecerile „Cupei Primăverii", organizate de Asociația sportivă Voința din localitate. La cele 12 ramuri de sport au luat startul peste 700 de participanți, angajați ai u- nităților prestatoare de servicii din județul Bihor. Pe locurile întîi s-au clasat : la fotbal — Constructorul, la tenis de masă, orientare turistică și handbal băieți — Electrometal, iar la handbal fete, cele mai bune echipe s-au dovedit cele ale cooperatorilor de la Tricotextil și Cootex. Trofeul „Voința" a fost cucerit de cooperativa Cootex, urmată "în clasament de Electrometal, Constructorul și Lemnul.

Alături de Teatrul Național, Teatrul de păpuși și filarmonica „Oltenia", o nouă și prestigioasă instituție — Teatrul Liric — vine să îmbogățească viața cultural-artistică a Doljului. înființat in aceste zile, Teatrul Liric va prezenta pentru început spectacole de operă, operetă și balet, urmind ca in perioada următoare să includă în repertoriu și spectacole de estradă. De menționat că în acest ap la Craiova s-a înființat și „Studioul de teatru și poezie pentru tineret", care a prezentat deja o serie de spectacole sub genericul „Muică, sîntem neam de piatră". (Nicolae Băbălău).

La 15 iunie, elevii claselor I—VIII încheie cursurile. După serbările de sfîrșit de an, care se vor desfășura la 19 iunie, ei vor intra în vacanță. Peste citeva zile — la 20 iunie — își vor lua rămas bun de la colegi și profesori elevii din clasa a XII-a. între 23 și 26 iunie, ei vor da probe scrise pentru disciplinele de studiu înscrise în programa de bacalaureat, iar în perioada 26—30 iunie, candidate vor susține, după cum precizea-

încheie anul școlarză Ministerul Educației și învăță- mintului, lucrările cu caracter practic. La 30 iunie vor încheia cursurile elevii claselor a X-a. între 9—14 iulie, ei vor avea posibilitatea să participe la concursul de admitere pentru treapta a Il-a liceală sau pentru școlile profesionale. î iulie se vor desfășura sfîrșit de an școlar ale învățămintul liceal.
Agenție TAROM la Ploieștiîn scopul satisfacerii cerințelor populației din Ploiești — centru puternic industrial, de unde numeroși oameni se deplasează în toate colțurile țării și peste hotare — aici s-a deschis, zilele trecute, o agenție TAROM. Ea funcționează în holul hotelului „Prahova" din municipiul Ploiești. De aici solicitanții pot primi orice informație în legătură cu călătoriile pe calea aerului și pot procura bilete pentru cursele TAROM din țară

merit

în ziua de 15 i serbările de elevilor din(Agerpres)
,1 .ÎL.L. ’ i Ie sînt asigurate, de asemenea, toate condițiile necesare deplasării directe Ia aeroporturile din Băneasa și Otopeni, fără a mai trece prin București, centru foarte aglomerat.în perspectivă, compania TAROM se gindește să înființeze o agenție similară și la Sinaia, important centru turistic intern și internațional de pe Valea Prahovei (Constantin Căpraru)

și străinătate. Acestora

Un mit al cercurilor militariste infirmat de viață

• Se destramă mitul așa-ziselor „efecte pozitive" ale cheltuieli
lor militare asupra economiei • Creșterea bugetelor 
reduce posibilitățile de plasare a forței productive • 
miliard de dolari transferat din industria militară în 

civilă ar crea 14 000 noi locuri de muncă

militare 
Fiecare 

industria

• DESENE ÎN TREI 
DIMENSIUNI p°‘ reali- zate de proiectanți cu ajutorul aparaturii numite „Systrid". Ea constă dintr-un ecran asemănător celui de televiziune, o claviatură și un tablou de coduri, branșate toate la un ordinator. Desenată cu creionul electronic pe ecran, orice piesă — fie că e vorba de o elice, un fuzelaj de elicopter sau de întregul a- parat de zbor — va putea fi studiată sub toate unghiurile. Sistemul operează o adevărată revoluție în proiectare, întrucît implică o mare economie de timp și spațiu (planșe). în plus, toate schițele și toate ideile grafice introduse in memoria

mașinii pot fi aduse sau șterse de pe ecran în orice moment. De concepție franceză, „Systrid" conferă inginerului proiectant o mare libertate de acțiune, posibilitatea de a fructifica eficient imaginația sa creatoare.
• A ȘAPTEA ARTĂ 

MAI APROAPE DE VIA
TĂ. într-o filatură din sudul S.U.A., o tînără muncitoare a- junge la conștiința acutelor probleme sociale care preocupă masele largi. în pofida greutăților și persecuțiilor, inclusiv închisoarea, ea devine inițiatoa- rea unei greve, în urma căreia muncitoarele din filatură dobîn-

„Poate avea cursa înarmărilor un efect pozitiv asupra economiei 7“ Iată care sint răspunsurile pe care le dă la această întrebare un amiral american la pensie, Gene La Rocque, de la Centrul de informare pentru apărare, din Washington : economia S.U.A. a cunoscut un declin de fiecare dată cînd au fost sporite cheltuielile militare. Dacă in prezent industriașii americani sint pe cale de a pierde din eficacitatea și competitivitatea lor pe piața mondială, aceasta se datorează și faptului că însemnate talente, eforturi de cercetare și capitaluri au fost sustrase de la destinația lor inițială, pentru a fi consacrate industriei constructoare de armament. Cheltuielile militare, în calitatea lor de „stimulent" economic, reprezintă, în fapt, o enormă risipă : deși sînt apreciate drept sursă de noi locuri de muncă, ele se numără printre cele mai puțin eficiente dintre toate cheltuielile. Bugetele masive ale Pentagonului constituie, de altfel, una din principalele cauze ale enormelor deficite federale. Mina de lucru, mijloacele și furniturile folosite în scopuri militare ar putea fi utilizate pentru sporirea bunurilor și serviciilor de care beneficiază consumatorii americani...Afirmațiile amiralului La Rocque constituie numai una din fisurile provocate în ultimul timp unuia din miturile timpurilor moderne — acela

desc dreptul de a se organiza in sindicate. Realizat de regizorul Martin Ritt (autorul filmului „Paravanul", care a rulat și pe ecranele noastre și care demasca persecuția artiștilor progresiști de la Hollywood), această peliculă, intitulată „Norma Rae“, după numele tinerei muncitoare, este semnificativă pentru orientarea unor creatori de filme din cinematografia nord-ame- ricană pe linia unei mâî mari apropieri de viață, de realitățile sociale. Interpreta rolului titular, actrița Sally Field, care realizează o creație de neuitat, a primit premiul de in

terpretare feminină la recentul festival de la Cannes.
• „MAXIMUM SU

PER 15—40" kâ rafinăria Modrița, din R.S.F. Iugoslavia, a fost produs un nou tip de ulei pentru motoare. Purtînd numele de „Maximum Super 15—40", noul tip de ulei conține aditive care asigură o durată de folosire mult mai lungă decit cele obișnuite, ceea ce face posibilă schimbarea lui la fiecare 30 000 kilometri parcurși, în loc de 10 000 kilometri. în plus, noul

consacratepotrivit căruia cheltuielile sectorului militar ar fi binefăcătoare pentru economie. Mitul a luat naștere prin 1941, cind milioane de oameni fără slujbă au intrat in rindu- rile armatei ori s-au dus să lucreze în uzinele de armament. Majoritatea americanilor au ajuns astfel să creadă că al doilea război mondial a fost cel care a pus capăt depresiunii economice. De fapt, nu războiul a pus capăt recesiunii. „Am fi putut să 
refacem sistemul nostru feroviar, să 
îmbunătățim condițiile de locuit, să 
construim școli și spitale noi de care 
aveam atita nevoie. In orice sector, 
o cantitate atit de mare de fonduri 
asigurînd locuri de muncă pentru 
milioane de persoane ar fi avut ace
lași efect asupra economiei" — se poate citi și într-un raport al Uniunii americane pentru o nouă politică externă și militară.Profesorul Bruce Russett, de la Universitatea din Yale, a intreprins un studiu care arată cum și-ar folosi banii cetățenii americani dacă nu i-ar vărsa ca impozite destinate să susțină Pentagonul. Potrivit ac.estui studiu. pentru fiecare miliard de dolari destinat Pentagonului. contribuabilii ar opta pentru următoarele destinații ; 187 milioane de dolari în sectorul serviciilor ; 163 — produselor de folosință îndelungată ; 128 — consumului public la nivelul statului sau Ia nivel local ; 114 — comunicațiilor ; 110 — producției de bunuri de

ulei facilitează startul motorului în condiții de temperatură scăzută Și duce Ia o economie de combustibil de 2—10 la sută.
• ÎN CĂUTAREA AR

BORELUI GENEALOGIC. Astfel a denumit revista franceză „Le Point" noul „hobby" dezlănțuit in occident de genealogii de ocazie, care răscolesc arhivele primăriilor pentru a reconstitui propriul arbore genealogic. Calculul e simplu : fiecare om are doi părinți, patru bunici ș.a.m.d. întrucît numărul ascendenților se dublează la fiecare generație, orice persoană născută in 1950, de pildă, are 512 strămoși care au văzut lumina zilei începînd de prin anul

consum; 97 — exporturilor; 71unor produse perisabile; 68 — structurilor comunale ; 48 — achizițiilor civile federale ; 25 — importurilor.Cercetătorii consideră că 60 la sută din americani trăiesc in state care pierd locuri de muncă de fiecare dată cind sporește bugetul militar. Toate marile Americii, in lifornia, mai gă locuri de supra pieței plan național un deficit net de 107 000 locuri de muncă. în schimb, pentru fiecare miliard de dolari transferați din industria militară către industria civilă s-ar putea crea 14 000 noi locuri de muncă. Două mari sindicate repre- zentînd în S.U.A. grosul celor care sint angajați într-o muncă legată de forțele armate apreciază că revine guvernului o mare responsabilitate in planificarea și orientarea trecerii din sectorul militar in cel nemilitar. Sindicatul unit al muncitorilor din industria constructoare de automobile a prezentat un plan de transformare a uzinelor militare, prin care se propune depunerea unei părți a profiturilor realizate de către întreprinzători de pe urma unui proiect militar într-un fond care să fie utilizat pentru convertirea societăților către o producție civilă.Problema reconvertirii nu se pune atit în termeni tehnici, cît in termeni politici. Fiecare miliard de dolari consacrat invățămintului creează cu 30 000 locuri de muncă mai multe decit, dacă este cheltuit pentru înarmare. Acest lucru este valabil și dacă sumele respective ar fi transferate pentru locuințe, sănătate, transporturi sau orice alt sector de necesitate publică.
1650. Identificarea lor nu este, deloc, o treabă simplă. Așa, de exemplu, un funcționar de bancă din Antile, pornit în căutarea înaintașilor, a parcurs 50 000 krn, a expediat 6 000 scrisori, a vizitat peste 150 cimitire, a întocmit peste 1 700 de fișe și a cheltuit peste 30 000 franci francezi pe hirtie, timbre și traduceri. Rezultatul : și-a identificat strămoșii pînă în anul 1649, Iar numele — Tribouillard — pină in anul 1 200. Vanitate, pasiune sau și una și alta ?

• TREN CU SUS
PENSIE MAGNETICĂ. Pe un poligon experimental din apropierea orașului Hiuga din insula Kiusiu, în Japonia a

state industriale ale afară de Texas și Ca- mult pierd decit ciști- muncă. Consecințele a- muncii reprezintă pe

avut loc recent testarea noului vagon destinat trenului cu suspensie magnetică. în 1982 se va Încheia in Japonia construcția liniei Tokio—Osaka, pe care vor circula trenuri cu suspensie magnetică. Specialiștii japonezi afirmă că aceste trenuri vor a- tinge viteza de 500 de kilometri pe oră.
• TELEFOANE IN 

JUNGLĂ. Pentru prima data în istoria sultanatului Brunei — protectorat britanic din sud-estul Asiei — locuitorii din pădurijB ecuatorială vor putea comunic# intre ei prin intermediul telefo nului. Ineditul noilor telefoane îl constituie sursa lor de alimentare : bateriile solare.
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Contribuția României la formarea 
de cadre calificate pentru țările 

în curs de dezvoltare
Cuvîntarea reprezentantului țârii noastre i

la Conferința internațională a muncii
GENEVA 14 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor Unite din Ge

neva continuă lucrările celei de-a 65-a sesiuni a Conferinței interna
ționale a muncii — reuniune anuală a Organizației Internaționale a
Muncii (O.I.M.).Luînd cuvîntul în plenara conferinței, Aneta Spornic, adjunct al ministrului muncii, a subliniat necesitatea dezvoltării învățămîntului și formării cadrelor naționale pentru țările în curs de dezvoltare. în acest sens, vorbitoarea a arătat că în România studiază peste 15 000 tineri, majoritatea provenind din țările in curs de dezvoltare. în același timp, aproximativ 15 000 specialiști români contribuie la formarea cadrelor naționale in țările in curs de dezvoltare, participînd la construirea în comun a unor obiective economice, industriale și agricole.România se pronunță pentru aplicarea programelor stabilite in vederea eliminării decalajelor și eradicării subdezvoltării, programe ce necesită

NICARAGUA

Puternică ofensivă a forțelor sandiniste
nMANAGUA 14 (Agerpres). — Un comunicat al Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) a; nunță că mișcarea de rezistență populară armată din Nicaragua controlează zone întinse din estul, centrul și sudul țării.în cadrul unei operațiuni fulger au fost, de asemenea, ocupate de către detașamentele F.S.L.N. localitățile Dipilto și Jalapa, din departamentul Nueva Segovia, iar la San Francisco, din nordul țării, mișcarea de rezistentă populară armată a trecut la reorganizarea vieții social- economice și introducerea unui sis- tem eficient de aprovizionare a populației cu alimente și apă.La Matagalpa. Condega. Ocotal, Jinotega și Esteli se dau lupte puternice în preajma garnizoanelor locale, singurele poziții care încă se mai află în mîna trupelor somo- ziste.Pe frontul de sud, detașamentele F.S.L.N. s-au regrupat în vederea unei acțiuni de anvergură urmărind extinderea controlului asupra întregului departament Rivas.în capitala țării, Managua, luptele de stradă continuă cu în

Măsuri de economisire a energiei
U.R.S.S. Comitetul Central al 

P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărîre cu 
privire la asigurarea economiei na
ționale și a populației cu combus
tibil, energie electrică și calorică in 
perioada toamnă-iarnă 1979/1980.

Hotărirea trasează ca sarcină mi
nisterelor și departamentelor unio
nale, consiliilor de miniștri din re
publici asigurarea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan pe anul 
In curs la extracția, producerea și 
transportul combustibilului, stoca
rea de rezerve corespunzătoare la 
centralele electrice, întreprinderi 
industriale și organizații economice, 
precum și sporirea neîntreruptă a 
resurselor de combustibil și ener
getice și de alte surse de materii 
prime necesare dezvoltării dinamice 
a economiei țării in perioada 
toamnă-iarnă 1979/1980.

Potrivit hotărîrii, ministerele și 
departamentele unionale, organele 
guvernamentale din republicile uni
onale, conducătorii organizațiilor 
economice și întreprinderilor au 
sarcina să asigure elaborarea și în
făptuirea de măsuri pentru econo
misirea combustibilului, energiei 
electrice și termice, produselor pe
troliere, organizarea unui control 
riguros asupra folosirii raționale a 
acestora ; crearea in centralele ter
moelectrice și întreprinderi indus
triale, in unități feroviare și de na
vigație a unor rezerve din toate ca
tegoriile de combustibil.

De cîteva săptămînl, multe din locurile avioanelor care circulă pe rutele Washington — Tokio — Bruxelles sînt ocupate de reprezentanți guvernamentali sau ai diverselor firme și companii din Statele Unite, Japonia șl țările vest- europene — antrenați în complicatele dezbateri privind implicațiile crizei economice mondiale asupra relațiilor dintre statele respective, relații care se constituie intr-un ghem tot mai încîlcit de contradicții. După recenta vizită a premierului nipon, Masayoshi Ohi- ra, în Statele Unite, a delegațiilor Congresului și firmelor americane la Tokio și Bruxelles (unde se află sediul C.E.E.), a urmat o veritabilă „invazie" a reprezentanților companiilor nipone In Europa occidentală, succedată de turneul unor reprezentanți ai țărilor vest-europene in capitalele S.U.A. și Japoniei. în paralel, la Tokio s-a desfășurat, cu participarea a peste 150 de oameni de știință, economiști și industriași, o amplă reuniune, care a avut două teme de bază: pe de o parte, dezechilibrele balanțelor de plăți și instabilitatea de pe piețele monetare occidentale, iar pe de alta, politica industrială și noile evoluții economice și energetice pe plan internațional. în fine, la Washington au avut loc lucrările celei de-a doua reuniuni pregătitoare a întîlnirii șefilor de stat și de guvern din principalele țări capitaliste.Și toate acestea nu reprezintă de- cît un modest „cuvint înainte" la voluminosul dosar al contradicțiilor interoccidentale, care abia urmează să fie dezbătut la viitoarea reuniune la nivel înalt, din luna iunie, care se va desfășura în capitala niponă cu participarea celor șapte state occidentale industrializate (S.U.A., Japonia, R.F.G., Franța, Marea Brita- nie, Italia și Canada).
„Nimic nou sub soare" scrie „NEW YORK TIMES", comentînd izbucnirea, cu o forță sporită, a contradicțiilor dintre principalele țări capitaliste, contradicții care, potrivit zia

Importante ronduri, care, partial, ar putea fi obținute prin reducerea cheltuielilor militare. Țara noastră, a continuat vorbitoarea, se pronunță în favoarea unor măsuri concrete pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmarea generală, în primul rînd la dezarmarea nucleară. Economiile realizate astfel ar putea constitui o parte importantă a unui fond de dezvoltare, pus cu prioritate la dispoziția țărilor în curs de dezvoltare. Totodată, renunțarea de către statele dezvoltate la măsurile comerciale protecționiste și la practicile discriminatorii în comerțul internațional, Ia racolarea cadrelor calificate din țările slab dezvoltate ar favoriza creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea economico-socială a acestor țări.

verșunare. Insurgenții dețin controlul asupra cartierelor Monsenior Lezcano și Altagracia, iar în sectoarele 12 și 13 au luat cu asalt sediile poliției locale. De joi dimineața, F.S.L.N. deține, de asemenea, sub control clădirea Ministerului Muncii, respingînd cu succes atacurile succesive ale trupelor guvernamentale. Se mai dau lupte puternice și în zona de sud a orașului, la Loma de Tiscapa, unde se află „buncherul" dictatorului Somoza, ca și în preajma hotelului „Intercontinental" și a sediului Ambasadei S.U.A. din Managua.
★LIMA. — Peru a propus țărilor membre ale Pactului ANDIN ca forțelor care se opun regimului Anas- tasio Somoza să li se atribuie statutul de „beligeranți" — s-a anunțat oficial la Lima. Președinții Bo- liviei, Columbiei, Ecuadorului, Perului și Venezuelei au declarat recent la Cartagena, cu prilejul reuniunii la nivel înalt a Pactului ANDIN, că situația din Nicaragua reprezintă „o amenințare la adresa păcii din regiune".

JAPONIA. Autoritățile nipone au 
anunțat adoptarea celui de-al trei
lea „pachet" de măsuri vizind eco
nomisirea energiei. Stațiile de ben
zină vor fi închise pentru zilele de 
duminică și de sărbători, iar ilumi
natul cu neon va fi redus. Pe de 
altă parte, guvernul japonez a fă
cut apel la companiile de televiziu
ne să scurteze durata de transmisie 
pe seama programelor din cursul 
nopții. In intenția inițiatorilor lor, 
toate aceste măsuri, cit și cele an
terioare, sint menite să ducă la re
ducerea cu 5 la sută a consumului 
de energie din întreaga țară în 
scopul compensării cheltuielilor su
plimentare pricinuite de scumpirea 
petrolului pe piața mondială. Aceas
tă scumpire afectează considerabil 
bugetul Japoniei, țară care importă 
aproape întreaga cantitate de pe
trol consumată.

„CEI NOUA" DIN PIAȚA CO
MUNĂ. Comisia C.E.E. a adoptat 
miercuri un vast program de eco
nomisire a energiei. El prevede dez
voltarea cu 25 la sută a consumului 
de cărbune și sporirea de la, 60 la 
75 la sută a cantității de electrici
tate produse pe bază de cărbune și 
energie nucleară. Investițiile „celor 
nouă" în acest scop vor atinge 50 
miliarde dolari pe an pînă la sfîr- 
șitul deceniului următor.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
rului, au atins. „limita psihologică". Ca urmare, „persuasiunea priete
nească cedează tot mai mult locul 
confruntărilor directe". „Pericolul — scrie la rîndul său «FRANKFURTER 
RUNDSCHAU*  — constă in faptul 
că odată declanșat mecanismul măsu-, 
rilor și contramăsurilor între parte
nerii occidentali, nimeni nu va mai 
avea posibilitatea să-l oprească". în- tr-adevăr, în ultimii ani, în „triunghiul comercial" Washington-Tokio- Bruxelles aceste confruntări au reiz-. /

Protectîonismul
și „triunghiul contradicțiilor"

bucnit cu regularitate, necesitînd periodic tot felul de reuniuni, inclusiv întîlniri la nivel înalt, pentru găsirea unui „modus vivendi", de natură să mai estompeze disputele. Acum însă aceste dispute, în special între Statele Unite și 'Japonia, pe de o parte, Piața comună și Japonia, pe de altă parte, au atins un asemenea nivel, incit „oficialitățile C.E.E. averti
zează — după cum scrie revista americană «U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT- — că sint gata să recurgă 
la un adevărat război comercial îm
potriva Japoniei". Avertismentele americane au fost tot atît de ferme : „Congresul nu se va da înlături 
de la adoptarea unor măsuri fără 
precedent împotriva mărfurilor Ja
poniei" — a scris „BUSINESS 
WEEK".„Clocotul" resimțit de cîtva timp în relațiile din cadrul „triunghiului comercial" și care a provocat asemenea reacții la Bruxelles și Washington se datorează uriașelor de

Schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Anwar El-Sadat

Președintele Nicolae Ceausescu 
a transmis un mesaj premierului grec 

Constantin CaramanlisCAIRO 14 (Agerpres). — La 13 iunie, Ia Alexandria a fost efectuat un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Anwar El-Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt.Din însărcinarea președintelui Republicii Socialiste România, trimisul personal al șefului statului român, Vasile Pungan, a transmis președintelui Anwar El-Sadat un mesaj de prietenie, împreună cu sincere urări de prosperitate și progres poporului arab egiptean prieten.Mulțumind pentru mesajul primit, președintele Republicii Arabe Egipt a adresat, la rîndul său, președin
CONVORBIRI ECONOMICE ROMSNO-BEIGARESOFIA 14 (Agerpres). — Joi a avut loc la Ruse o întîlnire de lucru între delegația română, condusă de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, și delegația bulgară, condusă de tovarășul Andrei Lukanov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică. Cu acest prilej au fost examinate stadiul lucrărilor de construcție a complexului hidroenergetic de la Turnu Mă- gurele-Nicopole, precum și unele pro
MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 

CONSACRATE ROMÂNIEI
Articol din ziarul „Dnevnik" pe marginea publicării
în Iugoslavia a volumului

BELGRAD. — In legătură cu 
apariția în Iugoslavia a volumului 
„Istoria poporului român", ziarul 
„Dnevnik" din Novi Sad a publicat 
un amplu articol intitulat „Festivi
tate la Matița Srpska. Contribuție 
prețioasă la prietenie". Sint eviden
țiate relațiile de prietenie tradițio
nală dintre popoarele și naționali
tățile iugoslave și poporul român, 
volumul publicat fiind considerat ca 
o nouă contribuție la o mai bună 
cunoaștere și la aprofundarea aces
tei prietenii, care a căpătat noi di
mensiuni in anii construcției socia
liste in cele două țări, in cronica 
lor înscriindu-se ca momente de

★

BONN. — In cadrul „Zilelor, ro
mânești", organizate în orașul vest- 
german Mannheim, a avut loc o 
masă rotundă cu tema „Noua ordi
ne economică internațională". La 
dezbateri au participat ziariștii dr. 
Ilie Șerbănescu, de la revista „Lu
mea", și Nicoară Ionescu, de la 
„Revista economică", prof. Gerhard 
Zeiței, deputat în Bundestag, prof.

Problema petrolului și a inflației —în centrul 
preocupărilor statelor capitaliste industriale

Comunicatul final al Consiliului ministerial al O.C.D.E.PARIS 14 (Agerpres). — La Paris a fost dat publicității comunicatul final al reuniunii ministeriale a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.C.D.E.), care grupează 24 de țări industrializate din lumea capitalistă.în comunicat se relevă că în cazul în care nu se va întreprinde o acțiune eficace pentru a restabili echilibrul pe piața mondială a petrolului, creșterea prețului petrolului ar putea declanșa, ca în perioada 1974—1975, o nouă recesiune și ar putea prejudicia serios economia, în același timp, comunicatul estimează că „reducerea veniturilor reale provocată de creșterea prețului petrolului importat este inevitabilă".

ficite în relațiile economice ale Statelor Unite și celor nouă țări vest- europene membre ale Pieței comune cu Japonia. Astfel, ca urmare a unei ofensive comerciale generalizate, partenerii niponi au obținut în 1978 un excedent de 11,6 miliarde dolari in comerțul cu S.U.A. și de 6,4 miliarde cu Piața comună. „Invazia" produselor nipone a cauzat, atît pe piața americană, cit și pe cea vest- europeană, perturbări serioase, in special în anumite ramuri industria- 

le, cum ar fi cea a oțelului, a textilelor, a automobilelor și electronicii.Este o situație care se datorează, după cum subliniază ziarul „LE 
MONDE", faptului că „tradiționala" concurență între principalele țări capitaliste coincide cu „o criză care 
afectează toate angrenajele econo
mice occidentale". Pe acest fundal, principalele țări capitaliste au recurs la o serie 'de bariere — tarifare și netarifare — încercînd astfel să arunce o parte a greutăților crizei asupra partenerilor comerciali („NEWS
WEEK" definește, pe bună dreptate, protecționismul drept un „efort 
de a exporta dificultățile economice 
interne"). Mai eficace s-au dovedit partenerii niponi, care, profitînd de anumite condiții specifice, inclusiv mîna de lucru mai ieftină, pur și simplu au invadat cu produsele lor piețele occidentale, concurînd la ele acasă monopolurile americane și vest-europene.în aceste condiții, încercările de 

telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, salutări frățești, mulțumiri și recunoștință profundă din partea poporului egiptean pentru activitatea consecventă și constantă a României socialiste de instaurare a unei păci juște și durabile în Orientul Mijlociu.în cursul întrevederii a fost efectuat un schimb de vederi cu privire la evoluția relațiilor dintre România și Egipt, precum și în probleme ale vieții internaționale contemporane de interes comun.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă.
bleme ale colaborării și cooperării în domeniul energeticii, stabilindu-se măsuri concrete pentru îndeplinirea celor convenite între conducătorii de partid și de stat ai României și Bulgariei — tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.La convorbiri au participat tovarășii Gheorghe Cioară, ministrul energiei electrice al României, Nikola To- doriev, ministrul energeticii al Bulgariei, ambasadorul României la Sofia, Petre Duminică, și ambasadorul Bulgariei la București, Petar Danai- lov, specialiști și experți din cele două țări.

„Istoria poporului român"
semnificație deosebită întilnirile și 
convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito.

La lansarea volumului au parti
cipat Nikola Kmezici, președintele 
Consiliului Executiv al Adunării 
Provinciei Socialiste Autonome Voi- 
vodina, și ambasadorul român la 
Belgrad. Nicolae Mihai, precum și 
numeroși reprezentanți ai vieții po
litice și cultural-științifice iugo
slave.

Despre publicarea volumului „Isto
ria poporului român" au informat 
și alte ziare iugoslave.

★

dr. Gerth Kertzfleisch, de la Uni
versitatea Mannheim, oameni de 
știință, reprezentanți ai municipali
tății Mannheim, un numeros public. 

Ziariștii români au prezentat pe 
larg concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la necesitatea 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, care să asigure 
lichidarea subdezvoltării, progresul 
și bunăstarea tuturor popoarelor.

Participanții la reuniune au. apreciat că trebuie să fie redusă cererea de petrol pe piața mondială cu a- proximativ 2 milioane de barili pe zi, iar consumatorii să fie stimulați să economisească energia. Comunicatul recomandă țărilor care n-au luat această măsură să ridice la nivelul mondial prețul petrolului produs.Statelor Unite li se recomandă să-și reducă substanțial inflația, sublinlindu-se, tdtodatâ, că pentru stimularea economiei occidentale un rol particular revine R. F. Germania, Japoniei, Elveției, Belgiei, Olandei și Austriei. Celelalte țări sînt, de asemenea, chemate să promoveze o politică de reglementare a cererii, astfel încît să reducă inflația.

ieșire din impas au luat form? unor acorduri bilaterale care converg spre concesii făcute de Japonia în direcția „restrîngerii" exporturilor și „liberalizării" importurilor sale, ca urmare a somațiilor drastice primite din partea partenerilor. Numai că există o temere : dacă acordurile încheiate nu vor fi onorate, cum s-a întâmplat de atîtea ori in ultimii ani ?Și — așa cum recunoaște „FINAN
CIAL TIMES" — majoritatea economiștilor sînt de acord că „este mai 
ușor să presCrii medicamentul decit 
să forțezi pacientul să-l ia" și că mai devreme sau mai tîrziu, din aranjamentele de acum va rezulta 
„o concurență și mai acerbă". Contradicțiile interoccidentale apar și mai vizibile în prezent și ca urmare a faptului că piața mondială s-a îngustat mult, că țările „lumii a treia" nu mai manifestă aceeași docilitate din trecut. „Acum — scrie revista 
-HUMANIST- — nu ni mai putem 
aștepta ca micile țări sărace, care 
niciodată n-au cunoscut prosperita
tea, să ajute Occidentul să rămină 
prosper pe seama lor".Toate aceste evoluții pun, o dată mai mult, în evidență adevărul care începe să-și facă tot mai mult loc, inclusiv în rîndurile unor economiști occidentali, că eforturile se cer îndreptate nu spre acorduri limitate la cîteva țări, care, așa cum s-a văzut pînă acum, sînt lipsite de perspectivă, ci într-o altă direcție, anume in direcția promovării unui comerț internațional larg, liber de orice restricții și discriminări, a extinderii unei colaborări pe baze reciproc avantajoase între toate națiunile. Este, de altfel, una din ideile fundamentale conturate și la recenta sesiune a U.N.C.T.A.D., amplele dezbateri care au avut loc în acest larg for reliefind că beneficiile ce pot, rezulta din realizarea unor schimburi libere de orice bariere sînt incomparabil mai mari decît eventualele avantaje temporare rezultate dintr-o politică protecționistă.

Nicolae PLOPEANU

ATENA 14 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un mesaj personal primului ministru Constantin Caramanlis de către ambasadorul României la Atena, Ion Brad.Mulțumind călduros pentru acest mesaj, premierul elen a rugat să se transmită președintelui Nicolae
Plenara C. C. al P. M. U. P.

• Raportul „Cu privire la situația actuală din agricultură" 
® Convocarea celui de-al Vlll-lea Congres al partidului pentru 

primul trimestru al anului 1980VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La recenta Plenară a C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, prlm-secretar ai C.C. al P.M.U.P., a prezentat raportul „Cu privire la situația actuală din agricultură". Arătînd că Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P., guvernul au elaborat un program de măsuri pentru contracararea consecințelor condițiilor naturale nefavorabile, precum și pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor principale ale agriculturii pe 1979, raportorul a subliniat că, potrivit planului, livrările de produse alimentare pe piața internă urmează să crească în mod considerabil. îndeplinirea acestei sarcini în situația existentă — a spus el — nu este ușoară, dar este posibilă dacă se vor folosi bine și rațional materiile prime agricole. Este necesar să se depună toate eforturile pentru buna organizare a contractărilor și achizițiilor, a depozitării și extinderii prelucrării materiei prime agricole. Producția alimentară rațională și economicoasă, a continuat vorbitorul, trebuie să devină o bază permanentă și trainică în toate verigile economiei naționale și în fiecare gospodărie. Industria, cooperația și .comerțul trebuie să-și facă rezerve corespunzătoare de cartofi, legume și fructe pentru perioada de iarnă și să pregătească condițiile pentru buna lor depozitare.Creșterea calității producției și aprovizionarea pieței cu produse care se bucură de o mare cerere trebuie considerate drept sarcini centrale ale industriei alimentare, a spus raportorul. El a subliniat, totodată, importanță deosebită a furnizării la timp de mijloace de producție pentru agricultură. Industria constructoare de mașini agricole, chimia, construcțiile și alte ramuri ale industriei trebuie să asigure realizarea deplină a livră
Comunicat iugoslavo-cehoslovacBELGRAD 14 (Agerpres). — La Belgrad s-au încheiat convorbirile dintre Veselin Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., și Lubomir Strougal, președintele Guvernului federal al R.S. Cehoslovace, care a efectuat o vizită oficială de prietenie în Iugoslavia. Joi, președintele R.S.F.I.. Iosip Broz Tito, l-a primit pe președintele guvernului cehoslovac.Comunicatul comun, publicat la încheierea vizitei, relevă că părțile

agențiile de presă transmit:
Lucrările Comitetului pen

tru dezarmare, suspendate ia 27 aprilie, au fost reluate ieri, la Geneva. Pe agenda de lucru figurează probleme privind încetarea cursei înarmărilor nucleare și dezarmarea nucleară, acorduri internaționale efective conținînd garanții de securitate pentru statele nenucleare, interzicerea creării unor noi tipuri de arme de distrugere în masă și a unor noi sisteme de asemenea arme, a armelor chimice, a experiențelor nucleare. în cadrul discuțiilor a luat cuvîntul reprezentantul U.R.S.S., Victor Israelian.
Delegația cinematografiei 

române, cont^usa de Marin Stan- ciu, directorul general al „România- film", aflată într-o vizită în Siria, a
MOSCOVA

Expoziție internațională a tehnicii electronice de calculMOSCOVA 14 — Corespondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : La Moscova s-a deschis expoziția internațională specializată „Mijloace ale tehnicii electronice de calcul, mim- calculatoare și aplicațiile lor", unde România este prezentă cu exponate alături de alte șapte țări socialiste — Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., Polonia, Ungaria și U.R.S.S.La festivitatea inaugurală a participat o delegație română condusă de Alexandru Necula, adjunct al ministrului industriei construcțiilor da mașini.In standurile expoziției românești se prezintă o suită de echipamente de calcul în funcțiune, realizate de întreprinderi de specialitate din țara noastră, sisteme ce folosesc ca unitate centrală minicalculatorul „Inde- pendent-100", creație a cercetătorilor Institutului pentru tehnică de calcul
încheierea misiunii navei cosmice 

sovietice „Soiuz-32“
MOSCOVA 14 (Ager

pres). — Nava cosmică 
sovietică „Soiuz-32" și-a 
încheiat zborul spațial, 
anunță agenția T.A.S.S. 
Miercuri, la ora 19,18, 
ora Moscovei, aparatul 
de coborîre al navei a 
aterizat lin la 295 kilo
metri nord-vest de ora
șul Djezkazgan din 
R.S.S. Kazahă.

Vladimir Liahov șt 
Valeri Riumin își con
tinuă activitatea la bor
dul complexului pilotat 
„Saliut-6" — „Soiuz-34“. 
După încheierea progra

mului de zbor prevăzut, 
echipajul se va intoarce 
pe Pămint cu ajutorul 
navei „Soiuz-34“.

Nava cosmică „Soiuz- 
32" a fost plasată pe o 
orbită circumterestră la 
25 februarie, funcționînd 
timp de 109 zile in con
dițiile zborului cosmic. 
Cu ajutorul motoarelor 
acestei nave s-a proce
dat de două ori la corec
tarea traiectoriei de de
plasare a complexului 
orbital pilotat.

„Soiuz-32" a adus pe 
Terra materiale ale ex

Ceaușescu sentimentele sale de profundă stimă și sinceră admirație pentru eforturile făcute de șeful statului român în vederea dezvoltării continue a relațiilor tradiționale de prietenie dintre România și Grecia, pentru statornicirea unui climat de pace, securitate și cooperare în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

rilor planificate de mașini, utilaje, piese de schimb, îngrășăminte și substanțe chimice, precum și de materiale de construcție și de cărbune. Evidențiind necesitatea diminuării fluctuațiilor și a obținerii de recolte stabile, care să satisfacă cerințele de alimente, E. Gierek a arătat că alternativa importului de alimente pentru un popor de 35 milioane de oameni este practic nerealistă, îndeosebi într-un moment în care întreaga lume înregistrează un deficit de produse alimentare. Din anul 1970 — se arată în raport — producția globală în agricultură a sporit cu 28 la sută, Iar producția-marfă — cu 49 la sută. Această creștere a fost obținută, nu în mică măsură, datorită sporirii livrărilor de cereale și furaje din import.Referindu-se la condițiile atmosferice din toamna anului trecut, din primăvara acestui an, precum și din ultimele săptămîni, condiții extrem de nefavorabile pentru producția agricolă, raportorul a subliniat că, în această situație, țara nu a rămas pasivă. în primăvară, agricultura a primit ajutorul necesar sub formă de livrări de semințe și mijloace tehnice. Statul a venit în ajutorul agricultorilor din zonele afectate de inundații. Dar — a arătat el — sînt încă necesare eforturi susținute pentru diminuarea consecințelor pierderilor deja înregistrate și pentru prevenirea apariției altora.Plenara a adoptat o hotărîre care stabilește sarcinile agriculturii poloneze.C.C. al P.M.U.P. a adoptat o hotărîre privind convocarea celui de-al VIII-lea Congres al P.M.U.P. în primul trimestru al anului 1980 și crearea comisiei pentru pregătirea congresului.
au abordat probleme bilaterale șl internaționale de interes comun, evidențiind importanța pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid, din 1980, a reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate șl colaborare în Europa. Subliniind imperativul reglementării problemelor divergente dintre state pe cale pașnică, comunicatul relevă necesitatea creșterii rolului O.N.U. ca factor universal în eforturile pentru menținerea și întărirea păcii în lume.

fost primită de ministrul sirian al culturii și orientării naționale, Najah Attar. Cu prilejul vizitei a fost încheiată o înțelegere de colaborare între cinematografiile din cele două țări, stabilindu-se cadrul pentru realizarea de coproducții cinematografice, organizarea reciprocă de zile ale filmului șl alte acțiuni menite să contribuie la adîncirea și diversificarea relațiilor româno-siriene In acest domeniu.
Problema cipriotă. Refe- rindu-se la noua rundă a negocierilor intercomunitare, programată să Înceapă la 15 iunie, președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, a subliniat că obiectivul guvernului cipriot îl constituie realizarea de progrese în cadrul acestor convorbiri.

din București. „Independent-100" este compatibil cu sistemele de calcul de care dispun celelalte țări socialiste participante la expoziție. Este prezentat, de asemenea, în funcțiune, echipamentul de conducere automatizată a proceselor „Ecarom", realizat pe baza studiilor cercetătorilor Institutului de proiectare pentru automatizări din București.Vizitînd exponatele românești, L.V. Smirnov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care a rostit cuvîntul inaugural la expoziție, alți membri ai guvernului sovietic au apreciat eforturile și reușitele specialiștilor din țara noastră în dezvoltarea producției de calculatoare destinate conducerii automatizate a proceselor de producție, ca și în aplicarea largă a acestora, evidențiind posibilitățile extinderii colaborării reciproc avantajoase.
periențelor efectuate la 
bordul complexului or
bital, precum și elemen
te și blocuri ale apara
turii științifice și echi
pamentului care au func
ționat o vreme îndelun
gată in spațiu și care 
urmează să fie exami
nate de centrele științi
fice și de proiectare.

Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin se simt 
bine, iar sistemele de 
bord ale complexului 
„Saliut-6“ — „Soiuz-34" 
funcționează normal.

ITALIA

Comuniștii se pronunță 
pentru un guvern de 

solidaritate democratică 
Comunicat al Direcțiunii P.C.LROMA 14 (Agerpres). — La Roma a fost dat publicității joi un comunicat după reuniunea Direcțiunii Partidului Comunist Italian consacrată analizării situației' post-electorale din această țară. După cum s-a a- nunțat, în Italia s-au desfășurat alegeri generale anticipate în zilele de 3 și 4 iunie, iar în ziua de 10 iunie — alegeri pentru Parlamentul vest-eu- ropean, organ consultativ al C.E.E.în comunicat se subliniază că P.C.I. este gata să participe la formarea „unui guvern de solidaritate democratică" pentru soluționarea îndelungatei crize politice din țară. Dacă răspunsul celorlalte partide politice la apelul său va fi negativ, atunci P.C.I. va trece în opoziție. Documentul menționează că. dacă P.C.I. va trebui să treacă în opoziție, va face acest lucru într-un spirit constructiv, fără să adopte o atitudine de închistare.în încheiere, documentul lansează un apel al Direcțiunii P.C.I. la unitatea mișcării muncitorești și a stin- gii, în vederea „unei mai vaste unități cu toate forțele populare".
„Reunificarea este 
o problemă care 

interesează pe toți 
coreenii"

Declarația președintelui 
Partidului Nou Democratic 

din Coreea de sudPHENIAN 14 (Agerpres). — în cadrul unei întîlniri cu corespondenții presei străine aflați la Seul, Kim Yong Sam, președintele Partidului Nou Democratic din Coreea de sud, unul din principalele partide de opoziție, a expus punctul său de vedere asupra reunificării patriei, democratizării societății sud-coreene și a altor probleme legate de situația actuală din Coreea de sud — relatează agenția A.C.T.C., citind agenția japoneză Jiji. El a arătat că, în calitate de președinte al unui partid de opoziție, este gata să se întîlnească, oricînd șl în orice Ioc, cu președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și cu alți conducători din Nord, pentru a discuta despre problema reunificării Coreei. Reunificarea, a spus el, este o problemă care interesează pe toți coreenii, ea nu reprezintă o chestiune care poate fi monopolizată de Pak Cijan Hi, actualul șef al autorităților de la Seul.Subliniind că actualul regim de la Seul duce o politică de represalii pe plan politic și de pauperizare a maselor populare, președintele Partidului Nou Democratic a demascat, totodată, acțiunile de falsificare a consultării electorale săvîrșite de partidul de gu- vernămînt și a cerut demisia imediată a acestuia.

Primul ministru al Indiei 
la Varșovia. La lnvitatia lui Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și a lui Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, joi a sosit la Varșovia, într-o vizită oficială de prietenie în Polonia, Morarjl Desai, primul ministru al Republic’’ India.

Noul guvern ghanezva onora toate acordurile internaționale și vă continua actuala politică externă a țării, se arată într-un comunicat al Consiliului revoluționar al forțelor armate, care a preluat recent puterea în Ghana în urma unei lovituri militare de stat. Documentul precizează că Ghana va continua să acorde sprijin moral și material mișcărilor de eliberare națională din Rhodesia, Namibia și Africa de Sud. Relațiile Ghanei cu alte țări vor avea la bază politica de nealiniere, de respectare a prevederilor Cartei O.N.U. și apartenența la Commonwealth — se arată în comunicat.
0 anchetă In le§atură cu livrarea clandestină de arme belgiene către regimul rasist din Rhodesia va fi deschisă în Belgia, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al acestei țări. Informațiile privind livrarea de arme au fost difuzate luni seara în cadrul unei emisiuni a postului britanic de radio și televiziune B.B.C.
Tribunalul din Diisseldorf eare îi judecă pe paznicii lagărului nazist de exterminare de la Maida- nek a decis, la cererea acuzării, arestarea preventivă a patru dintre cel nouă acuzați în curs de judecare. Motivîndu-și ' cererea, procurorul a subliniat că cele patru persoane sînt pasibile de a fi condamnate la închisoare pe viață, ceea ce i-ar putea determina să încerce să se sustragă justiției cu ajutorul unor organizații ale extremei drepte.
Deturnare de avion. Agen- ția Prensa Latina informează că în noaptea de luni spre marți un avion al companiei americane „Delta Airlines", avind 206 persoane la bord, a fost deturnat spre Cuba, în timp ce zbura între New York și Florida. Autorul deturnării, de origine cubanez, fugit din țară în 1969, se află în stare de detenție. Avionul s-a reîntors marți în S.U.A. Agenția Prensa Latina relevă că este prima deturnare a unei aeronave americane către Cuba, după suspendarea, în aprilie 1977, a acordului bilateral privind sechestrarea navelor aeriene și maritime. Ea adaugă că partea cubaneză, în pofida suspendării acordului amintit, a acționat în spiritul acestuia, returnind părții americane avionul companiei „Delta Airlines".
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