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Oțel de calitate 
peste prevederi

înaltele răspunderi ale personalului sanitar, ale tuturor 
tartorilor investiți cu atribuții in acest domeniu, 

ale întregii populații pentru transpunerea in viață 
a legii adoptate recent de Marea Adunare Națională

Elaborată din inițiativa și sub în
drumarea directă a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Legea privind asigurarea 
sănătății populației, adoptată recent 
de Marea Adunare Națională, se 
înscrie in ansamblul măsurilor luate 
în ultimul timp de 
conducerea parti
dului și statului 
pentru perfecțio
narea continuă a 
organizării și con
ducerii, 
activități 
mice și 
din patria noas
tră. Consaorind 
principiile de bază 
ale politicii parti
dului și statului 
nostru în dome
niul sănătății pu-, 
blice 
rea și combate
rea 
lor, 
duratei vieții ac
tive și, în gene
ral, a vieții omu
lui, larga accesi
bilitate a întregii 
populații la toate 
formele de asis
tență medicală, 
creșterea unor ge
nerații viguroase
— prima lege a statului nostru socia
list în acest domeniu de prevederile 
căreia beneficiază, practic, toți cetățe
nii tării, fără deosebire de naționali
tate. se constituie intr-o nouă si grăi
toare dovadă a grijii neslăbite a so
cietății noastre .pentru sănătatea și 
bunăstarea omului. îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și de 
trai ale populației de la orașe si sate, 
numărul din ce în ce mai mare de lo
cuințe înzestrate cu confort mo
dern, majorarea retribuțiilor per
sonalului muncitor în acest cinci
nal cu 32 la sută, față de 20 la sută, 
cit se prevăzuse inițial, majorarea 
pensiilor, a alocațiilor pentru copii 
și a ajutoarelor pentru mamele cu 
mai mulți copii, ca și măsurile luate 
pentru protecția muncii și a mediului 
ambiant își găsesc reflectarea in 
întărirea continuă a stării de sănă
tate a poporului — componentă esen
țială a creșterii calității vieții.

Impresionante sint eforturile mate
riale făcute de statul nostru pentru 
extinderea, diversificarea și moder
nizarea rețelei sanitare 
acesteia cu aparatură.

pentru pregătirea și creșterea numă
rului de cadre medico-sanitare, pen
tru dezvoltarea cercetării științifice 
și a producției de medicamente. 
Față de 1950, fondurile alocate de 
stat pentru sănătate sint in 1973 de 
circa 18 ori mai mari. Numai în ac-

normativ a fost supus dezbaterii pu
blice, astfel că la definitivarea și îm
bogățirea lui, comisiile de resort ale 
Marii Adunări Naționale au luat in 
considerare numeroasele propuneri, 
observații și sugestii făcute de 
menii muncii.

întregii 
econo- 
sociale

preveni-
îmbolnăviri- 
prelungirea

Colectivul otelăriei electrice 
din cadrul Combinatului siderur
gic Hunedoara a realizat de la 
începutul anului, peste preve
deri, mai mult de 3 000 tone otel 
aliat si înalt aliat. Întregul spor 
de producție s-a realizat pe sea
ma creșterii productivității mun
cii si a indicilor de utilizare a 
cuptoarelor. In primele sase luni 
din acest an a fost asimilată si 
tehnologia a două noi mărci de 
otel, cu caracteristici fizico-me- 
canice superioare, destinate in
dustriei constructoare de mașini. 
(Sabin Cerbu).

Importante sporuri 
de producție fizică

Un obiectiv major al creației tehnico-științifice

MAȘINI Șl UTILAJE
DE CEA MAI BUNA CALITATE

Oamenii muncii din industria 
județului Vilcea au obținut în 
perioada care a trecut din acest 
an, suplimentar, produse in va
loare de 79,2 milioane lei, care 
se concretizează în 48 milioane 
kWh energie electrică. 3 463 
tone cărbune. 1 326 tone octanol. 
1 614 tone butanol. 2 536 tone te- 
traclorură de carbon. 77 000 tone 
sare in soluție. 4 765 mc bușteni. 
1 185 mc cherestea. 295 tone 
conserve de legume si fructe etc. 
(Ion Standul.

La recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. arăta că 
„silit necesare măsuri hotărite pentru 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, pentru îmbunătățirea calității 
tuturor produselor. Am realizat lu
cruri bune in această privință în fie
care ramură. Dar avem încă rămi- 
neri în urmă în realizarea programu
lui de cercetare, mai cu seamă in 
introducerea in producție a rezulta
telor cercetării, a tehnologiilor mo
derne, a progresului tehnic. Să fa
cem totul pentru 
a lichida această 
răminere în urmă, 
trecînd hotărit la 
activitatea de so
luționare practieă 
a problemelor !“.

Supunind unei 
analize critice re
zultatele obținute 
de institut în ac
tivitatea de proiectare tehnologică, 
precum și ritmul relativ lent în care 
unele soluții tehnologice moderne, de 
înaltă eficiență, pătrund in practica 
industrială, chiar atunci cind se cre
ează capacități de producție noi, am 
ajuns la concluzia că trebuie să pro
movăm metode îmbunătățite de lucru 
în ingineria tehnologică. Mă refer 
îndeosebi la proiectarea integrată, la 
legarea intr-un program unic a în
tregului proces de concepție ingine
rească. Un program care să conțină 
intr-un tot unitar concepția produse
lor noi și a celor supuse modernizării, 
asimilarea metodelor de fabricație 
specifice, organizarea și dotarea teh
nologică a noilor unități productive. 
Experiența pe care am acumulat-o 
în aplicarea acestei metode în cazul 
unor fabrici și secții de fabricație noi, 
sau prevăzute a se moderniza, con
firmă că un astfel de program este 
realist și superior calitativ 
dei obișnuite de a realiza frac- 
ționat, in intervale și în 
diferite, diversele etape ale proiec
tului. De aceea, aprețiez că ge-

neralizarea metodei proiectării inte
grate poate asigura o eficiență eco
nomică ridicată noilor capacități de 
producție, in cadrul cărora să se îm
bine — cum este de altfel firesc, lo
gic — introducerea în fabricație a 
produselor noi sau îmbunătățite, cu 
aplicarea metodelor și tehnologiilor 
moderne, care să confere mașinilor 
și utilajelor o înaltă calitate, para
metri competitivi cu cele mai mo
derne produse similare realizate pe 
plan mondial.

Aplicarea acestei metode necesită

întreprinderi munci de dispecerat, 
administrative, după părerea mea 
inadecvate pregătirii lor. Apreciez 
că prin generalizarea acestei me
tode vor putea fi prevenite multe 
deficiențe, organizatorice și tehni
ce, accelerîndu-se ritmul procese
lor de asimilare a produselor noi, 
mai ales al celor cu numeroase ele
mente de noutate tehnică.

Promovarea acestei concepții uni
tare, integrate, asupra creării siste
melor moderne de producție aduce în 
atenție și altă problemă esențială : 

în ce măsură co
respunde exigen
țelor actuale sis
temul de control 
al calității pro
ducției ? In insti
tut am dezvoltat 
cercetările și a- 
plicațiile privind 
introducerea teh
nologiilor moder- 

calitate, la nivelul

oa- 
Sinteză a realizărilor 

obținute in anii 
construcției socia
liste în îmbună
tățirea continuă a 
condițiilor de 
muncă si viată, 
în dezvoltarea ba
zei materiale si 
înfăptuirea pro
gramelor de ocro
tire a sănătății 
poporului. legea 
stabilește un ca
dru juridic si or
ganizatoric uni
tar. superior, de 
perfecționare a 
întregii activități 
in acest domeniu, 
de cea mai mare 
importantă pen
tru societatea 
noastră. pentru 
întărirea răspun
derii organelor, 
unităților si per
sonalului sanitar 
în îndeplinirea 
sarcinilor ce le 
revin.

Una din prevederile de importanță 
deosebită ale noii legi, consfințită și 
in Constituția țării, este aceea care 
subliniază că stalul român garantează 
dreptul la ocrotirea sănătății și asigu
ră în fapt accesul neîngrădit al tutu
ror cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, rasă, sex sau religie, la a- 
sistența medicală. Legea pune un ac
cent deosebit pe creșterea natalității, 
îmbunătățirea ocrotirii mamei și co
pilului, întărirea familiei, asigurarea ■ 
unor proporții corespunzătoare în 
structura de vîrstă a populației. Toa
te prevederile legii evidențiază,

STATFONDURI ALOCATE DE 
PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

tualul cincinal se prevede construi
rea de noi edificii de sănătate cu 
peste 38 000 de paturi, mai multe decit 
existau in întreaga tară in urmă cu 
40 de ani. Numărul dispensarelor 
medicale teritoriale si de întreprin
dere a ajuns la 5 300. iar al policlini
cilor la peste 430. față de numai 37 
în perioada antebelică. Numărul me
dicilor a sporit la peste 29 000. față 
de 7 600 în 1938. al medicilor stoma
tologi la aproape 6 500. fată de 570, 
iar al personalului sanitar mediu ia 
peste 125 000. față de numai 11 360. 
Ca un corolar firesc al acestor re
marcabile realizări, în condițiile 
menținerii natalității la un nivel 
printre cele mai ridicate din Europa, 
mortalitatea generală s-a redus la 
jumătate față de .trecut, iar cea in
fantilă de aproape 6 ori. în același 
timp, durata medie de viață a cres
cut de ia 42 de ani în perioada ante
belică, la aproape 70 de ani în pre
zent.

Expresie a profundului democra
tism ce caracterizează întreaga poli
tică a partidului și statului nostru, 
timp de trei luni de zile noul

(Continuare în pag. a V-a)

Un nou 
microcalculator

romanesc: 
Felix-MC-8

La întreprinderea de calcula
toare electronice din București 
a început fabricația în serie a 
noului microcalculator românesc 
— Felix-MC-8, rod al colaboră
rii dintre specialiștii Institutului 
politehnic din Capitală și ai uni
tății producătoare. Sistemul de 
calcul al noului aparat a fost 
proiectat și realizat finind cont 
de cele mai noi tehnologii folo
site pe plan mondial. Microcal
culatorul este utilizat în condu
cerea și supravegherea procese
lor industriale, în gestiunea eco
nomică. în medicină, precum și 
in unități de învățămint și cer
cetare științifică. Datorită folo
sirii circuitelor integrate pentru 
microprocesor și memorie, el 
are un grad înalt de siguranță 
în exploatare.

(Agerpres)

Preocupări la Institutul central de 
cercetări pentru construcții de mașini

meto-
locuri

desigur participarea unui număr 
mai mare de specialiști 
tivitatea de pregătire a 
ției. Dar la încheierea 
program, cea mai mare 
acestor cadre ar putea să 
lucreze efectiv în noua unitate 
ductivă ca proiectanți sau tehnologi, 
cunoașterea adincită a proiectelor 
ajutîndu-i să conducă mai bine pro
cesul de producție. Pe baza experien
ței do pînă ---- -  ---- ■ -* —
ii util 
fel de 
dințată, 
pînă acum, 
să lucreze — sub conducerea specia
liștilor din institute — tineri ingineri, 
tehnicieni, maiștri din întreprindere. 
Acționindu-se mai energic în sensul 
întrepătrunderii cercetării cu produc
ția, s-ar crea atît potențialul tehnic ne

cesar desfășurării programelor, cit și o 
legătură mai fluentă între proiectare 
și aplicarea industrială. Totodată, s-ar 
asigura de la bun început utilizarea 
mai rațională a cadrelor tehnice 
tinere, care acum îndeplinesc în multe

la ac- 
fabrica- 
fiecărui 

parte a 
treacă să 

pro-< 
ilogi,

acum, cred că ar 
ca desfășurarea unor ast- 
programe să fie încre- 

în mai mare măsură decit 
echipelor mixte în care

ne de control de
înalt de precizie și rapiditate cerut de 
noile procese de fabricație. Două din
tre lucrările de acest fel realizate în 
institut — sistemul de control pentru 
montaj selectiv de aparate hidraulice 
șl sistemul de control multidimensio
nal pentru osii de cale ferată — a- 
vind caracter de noutate tehnică, cu 
posibilități de extindere și in alte do
menii, au fost premiate la concursul 
de creație tehnico-științifică pri
lejuit de Festivalul național „Cîn- 
tarea României". Colectivul institutu
lui este angajat în crearea și a al
tor lucrări, destinate în special ridi
cării nivelului calitativ al componen
telor pentru autovehicule — amorti- 
zoare, servodirecții, cutii de viteză 
s.a. — la care se pot evidenția de pe

Inq. Ion CR1ȘAN
director general al Institutului 
central de cercetâri 
pentru construcții de mașini

(Continuare în pag. a II-a)

E VREMEA GRÎULUI și a muncii in schimburi prelungite la seceriș!

și înzestrarea 
perfecționată,

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Un om a cărui meserie

Cu ani in urmă am 
scris despre Petre Bu
leci citeva rinduri. 
Timpul nu le-a dez
mințit. Le reiau cu sa
tisfacție : „Meseria lui 
este noul. Nu noul o- 
cazional. ci noul per
manent. Nu de dragul 
noului cu orice preț, ci 
de dragul omului. Pre
țuiește numai valoarea 
faptei. Uneori — impe
tuos. împotriva acelo
ra care academizează 
nimicuri. Modest. Toa
te documentele care 
ies din atelierul lui sint 
încheiate — inevitabil 
— cu următoarea pro
punere : „Pe o plăcuță 
se va grava SANAB 
(adică Șantierul na
val Brăila) si anul". 
Chiar si atunci cind 
totul sau aproape to
tul dintr-un Droiect îi 
aparține. Citez citeva 
asemenea ..plăcute", la 
vremea 
noutăți 
industria 
mânească : biga nava
lă de 5 tone forță, 
dispozitive electro
magnetice autoporta- 
bile, asamblări elas
tice conice...

Am în fată 
diu : ..Sistem 
de Droiectare 
chetă cu module prin 
analiza valorii". Con
ține paisprezece pa
gini. Subliniez „prin 
analiza valorii", in- 
trucit șantierul brăi- 
lean a fost pri
mul care a aolicat a- 
ceastă metodă. Autor : 
Petre Buleci si 
lectivul SANAB. 
trei ani în urmă, 
cesta era un simplu

gînd. Acum, gîndul a- 
cela a devenit faptă 
si... plutește De mări
le și oceanele lumii. 
Cargoul ..Sucevița"
este prima navă ro
mânească construită 
după această metodă. 
(Au mai modulizat și 
alții nave, dar nu ..prin 
analiza valorii"). A- 
plicarea ei a permis 
obținerea unor rezul-

respectivă 
absolute in 

navală ro-

un stu- 
modular 
ne ma-

co-
Cu 
a-

tate verificate : la un 
cargou de 4 500 tdw 
s-a redus greutatea to
tală cu treizeci de tone 
de tablă si țevi, o tonă 
de electrozi, manope
ra de execuție cu a- 
proximativ douăzeci 
de mii de ore. iar cen
trul de greutate al na
vei — faot extrem de 
important privind sta
bilitatea — a coborit 
cu zece centimetri 1 
Seria avantaielor este 
insă mult mai mare...

Bineînțeles că Petre 
Buleci n-a acționat 
singur, un vapor este 
fapta a sute de oa
meni. Ca să propui al
tora o metodă de lu
cru eficientă trebuie 
să ai tu însuti o ast
fel de metodă. Meto
da lui Buleci ? „Cred

că principala realizare 
este colectivul". Și-a 
ales oameni după gra
dul... frămintărilor 
creatoare. Toți foarte 
tineri și dospind de 
idei. Inginerii Victor 
Trifan si Vasile Dat- 
cu. inginerul stagiar 
Doru Stoenescu. teh
nicienii Viorica Che- 
tan si Ion Minculescu. 
muncitorii Costică 
Burlacu si Stan Ar- 
deleanu. Aceștia . sint 
principalii colaboratori 
ai performantei. ■ Bu
leci. omul-ferment. i-a 
ales după metode care 
unora le-au provocat 
cascade de ris. altora 
animozități. multora 
bătaie de cap supli
mentară. ..Nu bariere
le tehnice ne-au sîcîit. 
ci cele psihologice". 
S-a folosit de analo
gia personală („Tie îti 
vine ușor să lucrezi 
așa ?"), de analogia 
poetică (..Caută-mi o 
metaforă pentru ope
rația asta !“) si chiar 
de analogia ..ipotetic- 
sîcîitoare" („Dar dacă 
nu există o singură so
luție ?“).

Au fost sprijiniți de 
comitetul de partid. 
I-a sprijinit Registrul 
Naval Român. împo
triva creiereior încle
iate. împotriva ges
turilor „prudente". îm
potriva vorbelor pie
zișe, uneori nocive. Și 
au învins. Pentru că 
ghidul și fapta lor sint 
gind si faptă din gin- 
dul si fapta Partidu
lui Comunist Român.

Mircea BUNEA
Desen de T. ISPAS

în toată cîmpia de sud a țării se lucrează intens la recoltarea griului, lată o amplă concentrare de forțe in lanurile județului Buzău. (în pagina a Iii-a, relatări ale corespondenților noștri din 
județele Constanța, lași, Dolj,’ Timiș și Vaslui) Foto ■ At papadiuc
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— ...Da. Turceni este cea 

mai mare termocentrală a 
țării : proiectată pentru un 
potențial de 2 640 MW. în 
prima etapă va avea o pu
tere instalată de 1 320 MW, 
în patru blocuri energetice, 
a cite 330 MW, dintre care 
cel dinții a început, dumi
nică, în cadrul probelor teh
nologice, să „pulseze" pri
mii kilowați-oră in siste
mul energetic național. 
Pentru amploarea obiecti
vului rețineți și volumul de 
lucrări — numai cel din 
prima etapă : 2,7 milioane 
metri cubi săpături, 2,5 mi
lioane mc umpluturi, 500 000 
mc betoane simple și ar
mate, 700 000 mc cofraje...

Panglica șoselei de pe 
malul Jiului se strecoară 
prin sate care ne privesc 
din ferestrele mari ale ca
selor noi. Toate au antene 
de televizor și cireși copți 
în curți. Case de oameni 
muncitori.

Și arătindu-mi priveliș
tea înnoită a Turcenilor, 
inginerul Ștefan Covaliu, 
directorul grupului de șan
tiere construcții industriale, 
care înalță termocentrala, 
adaugă :

— Constructorul lasă în 
urmă nu doar cutare sau 
cutare obiectiv industrial, 
ci mult mai mult. Și poate 
tocmai acest „mult mai 
mult" dă adevărata măsură 
a vocației 
sate de o 
Nu lucie,' 
Neagră. I 
cauza straturilor negre 
lignit, care uneori se stre-

coară din adincuri pînă la 
suprafață. Gorjenii plecau 
odinioară prin țară după 
muncă. Acum, datorită con
dițiilor create prin politica 
de industrializare socialistă, 
s-au întors pe meleagurile

gadă Petre Șerban, prezent 
Ia mai toate termocentrale
le, incepind încă din zorii 
electrificării, de la Ovidiu 
II... Intr-adevăr, construc
torii. de termocentrale își 
au o adevărată „școală" a

Alexandru, Marin, Hristea, 
Puiu.

—Fată de termocentrala 
la care am lucrat inainte 
— ne spune cel mai vîrstnic 
din frați — deosebirea con
stă nu numai in volumul

LA TURCENI
S-a aprins o nouă stea

energetică
al

Turbogeneratorul nr. 1, de 330 MW, 
celei mai mari termocentrale din țara noastră 

la ora probelor și a primilor kilowați

Au de lucru din

sale. Aici au fost 
sărăcie neagră, 
ca-n alte părți, 
se spunea așa din 

de •

natale, 
plin !

Peste 
satele 
Turceni. Dulgheri, fierar- 
betoniști, electricieni, ope
ratori. Au învățat meserie 
de la cei din „nucleul de 
bază", care au în palmares 
experiența muncii la alte 
termocentrale : de la „pro
fesori" ca maistrul Gheor- 
ghe Udrea sau șeful de bri-

1 200 de oameni 
jiene lucrează

din 
la

lor. Cu „examene" din ce în 
ce mai exigente, absolvite 
odată cu metamorfozarea 
cărbunelui și apei in kilo- 
wați-oră. Aici, la Turceni. 
șeful șantierului cazane- 
montaj, Nicolae Minzărescu, 
îmi vorbea de „școala de la 
Ișalnița", absolvită de circa 
600 de oameni veniți 
agricultură. Multi din 
află acum la Turceni. 
tre aceștia, cei 4 frați

din
ei se 
Prin- 
Enc :

cazanelor de abur, cu mult 
mai mari aici, la Turceni, 
ci mai ales în noua calitate 
a muncii noastre. Aici, 
practic, întregul utilaj — de 
o deosebită complexitate — 
este produs în țara noastră. 
Executarea ireproșabilă a 
lucrărilor a devenit pentru 
noi toți, din prima zi de 
șantier pînă azi, la darea in 
funcțiune, o chestiune de 
mindrie patriotică.

Știindu-se cotele de 
gență stabilite la acest 
portant obiectiv, nu 
mirat nimeni, de pildă, 
t.unci .cind directorul- 
fierului energomontaj Tur
ceni, Adrian Ștefănescu, a 
ținut să participe personal 
la examenele școlii de cali
ficare a tinerilor in meseria 
de sudor. La care unii can
didați nu au reușit. „Nu 
pentru că n-ar fi avut a- 
piicație — ține să precizeze 
directorul. Sau că n-am a- 
vea nevoie de sudori. Ba, 
dimpotrivă, ne frige buza, 
cum se spune. Dar, în con
dițiile Turcenilor, o lucrare 
de sudură a necesitat și ne
cesită multă, foarte multă 
gindire, cunoștințe teore
tice, măiestrie. Căci de ca
litatea ireproșabilă a fiecă
rei execuții, chiar dacă este 
vorba numai de un singur 
centimetru, depinde soarta 
celor peste 45 000 de suduri, 
cit numără cazanul de abur, 
funcționarea sa ireproșa
bilă.

...Privit de sus, de la 
Înălțimea primului grup 
termoenergetic, intrat zilele 
acestea în probe tehnologi- 

. ce, interiorul termocentra
lei pare un uriaș crater in 
care se încrucișează, se su
prapun, se interconectează 
intr-o savantă ordine co
loși de metal sau aparate 
minuscule. Fiecare purtind 
marca unor mari uzine ale 
țârii, rod al gindirii tehni-

Laurentiu DUȚĂ
(Continuare în pag. a IV-a)

Livrări suplimentare 
la export

Industria județului Prahova a ob
ținut în perioada care a trecut din 
acest an succese deosebite in inde- 
plinirea planului la export, livrind 
partenerilor externi, suplimentar, 
produse in valoare de circa 170 mi
lioane lei-valută. De menționat că, 
datorită efortului continuu pentru ri
dicarea calității si diversificarea pro
ducției, unitățile economice din ju
deț, in special cele din industria 
constructoare, de mașini și chimică', 
și-au sporit considerabil numărul 
partenerilor externi, produsele fiind 
solicitate de firme 
țări.

din peste 70 de

economii 
electrică

însemnate 
de energie
Energeticienii hidrocentralei „Por

țile de fier" au economisit de la în
ceputul anului, la consumul propriu, 
peste 1 000 000 kWh energie electrică, 
însemnate economii au obținut și 
alte unități din județul Mehedinți. 
Mai exact, cantitatea de energie e- 
lectrică economisită la nivelul jude
țului este echivalentă cu necesarul de 
consum al județului pe timp de 17 
zile.

(Agerpres)

în toate întreprinderile — 
acțiuni concrete, imediate 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de recenta plenară 

a C.C. al P.C.R. !
IN PAGINA A Ill-A
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Părinții Amaliei LSrincz 
satul Valea Seacă (Alba) 
fost surprinși cind au citit 
plicul adus de poștaș 
întreprinderii „Metalul 
din Cluj-Napoca. „Te pomenești 
C-o fi făcut ceva rău fata noas
tră. Si doar am crescut-o cum 
se cuvine". După citeva clipe 
de ezitare, au deschis plicul și 
au citit : „Consiliul oamenilor 
muncii si Comitetul U.T.C. din 
întreprinderea -Metalul roșu» 
vă aduc și pe această cale sin
cere mulțumiri pentru educația 
Sănătoasă pe care i-ați dat-o 
fiicei dv„ pentru modul exem
plar de conduită și comportare 
in întreprindere și societate. Vă 
mulțumim!“. Amalia Lorincz 
este strungăriță Si se numără 
printre fruntașii întreprinderii. 
Părinții tuturor acestor fruntași 
— citeva sute de tineri la nu
măr — au primit astfel de 
plicuri aducătoare de bucurii. 
Pentru părinți, pentru copii.

din 
au 
pe 

antetul 
roșu"

I
I
I
I
I
I

I
I
I

Inedit voiaj 
de nuntă
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„în dubla calitate de cores
pondent voluntar și de membru 
al cercului de speologie -Piatra 
Craiului» 
ne scrie __ ____
istorisesc azi una din cele mai 
originale călătorii de nuntă. In 
orice caz, pe la noi, pină acum, 
este unică. Un mare animator 
și îndrăgostit al peșterilor din 
zonă (la. descoperirea și amena
jarea cărora participă cu entu
ziasm), pe nume Stefan Sain, 
și-a căsătorit fiica, profesoară, 
cu un inginer originar din Bi
hor. După o petrecere Cu voie 
bună — ca la nuntă ! — a doua 
zi de dimineață, la propunerea 
socrului mic, alaiul nunții a por
nit intr-o originală călătorie pe 
Valea Iezerului, la lacul glaciar 
de la 2 000 metri înălțime. Și 
unde nu zici că frumusețea și 
aerul pădurii si al muntelui i-au 
înviorat pe nuntași, astfel că 
n-au mai simțit oboseala, în 
fruntea lor situîndu-se, întru 
cinstea lui, 
70 de ani, 
pensionar".

din Cîmpulung — 
loan Dobrescu — vă

socrul mare, om de 
fost muncitor, azi
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I
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Mai cu moț 
decît toți

— Dacă af poftă de bomboa
ne, atunci să te înveți de pe 
acuma cu treaba și să faci bine 
să te duci singur la cooperativă 
și să-ți cumperi, că de-acum 
ești băiat mare — i-a spus 
mama lui Ovidiu Moț.

Ovidiu Moț, o mogildeață de 
om în vîrstă de 6 anișori, s-a 
îndreptat voinicește spre coope
rativă. A intrat înăuntru, a dat 
binețe — cum ii stă bine omu
lui cu... 6 ani de-acasă — a ce
rut bomboane, a plătit si a dat 
să plece. Deodată, în pragul 
ușii, a zărit un ghemotoc de 
bani. L-a ridicat si l~a dus ime
diat la „nenea gestionarul". Teo
dor Lung, al cooperativei de 
consum din Mișca — Arad. Nici 
n-a apucat bine gestionarul să-i 
răsplătească gestul cu ceva dul
ce, că a și sosit păgubașa, o bă- 
trînică văduvă, foc de necăjită. 
Nu mică i-a fost bucuria aflin- 
du-și banii găsiți de micuțul 
Moț, despre care se spune acum 

luică „printre pustii de seama 
este cel mai cu moț".

I Cine
I plătește ?

i
I
I
i
I
I

Corespondentul nostru volun
tar din Bocșa, muncitorul lăcă
tuș loan Rotărescu, ne istori
sește un caz tipic de neglijență 
condamnabilă, care s-a soldat 
cu importante pagube materiale. 
Tractoriștii dc la S.M.A. Ram- 
na au stropit pomii de pe raza 
localității cu substanțe chimice 
împotriva dăunătorilor. Pină 
aici, toate bune și la locul lor. 
Numai că năzdrăvanii tractoriști 
au ținut ca fapta lor să se des
fășoare în mare taină, de vre
me ce n-au spus nimănui nici 
un cuvînt de avertizare. Așa se 
face că lui Ion Draghia i-au 
pierit două vaci, lui loan Sto- 
ian una, iar altor cetățeni vreo 
15 oi. Întrebarea e: cine plă
tește ?
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ACTUALITATEA IN MUNCA DE PROPAGANDĂ

A face cit mai bine înțelese si exemplar aplicate 
măsurile de accentuare a autnconducerii muncitorești

însemnări din întreprinderi ale județului Alba
Cel ce pășește în aceste Zile pe 

poarta oricărei întreprinderi consta
tă cu ușurință că măsurile ce au fost 
inițiate de partid pentru perfecțio
narea mecanismului economico-fi
nanciar. pentru accentuarea autocon- ■ 
ducerii muncitorești și a autogestio- 
nării unităților economico-sociale se 
află în centrul preocupărilor colecti
velor muncitorești. Oamenii sînt dor
nici să acționeze cu energie pentru 
aplicarea acestor măsuri, care, după 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.. trebuie să se generalizeze 
în întreaga economie începînd din 
1979, răstimpul pînă la sfirșitul aces
tui an trebuind să fie o perioadă de 
tranziție. Toate acestea impun ca 
munca politico-educativă să fie con
centrată acum cu precădere spre ex
plicarea lor pe înțelesul tuturor și 
mat ales spre conturarea căilor con
crete, a modalităților practice de ac
țiune in fiecare unitate economică. 
Răspund prompt si eficient acestui 
important comandament social or
ganele Si organizațiile de partid ? 
Iată subiectul unei investigații între
prinse în unități din județul Alba.

Am reținut, din discuția purtată 
cu tovarășul loan Stoica, secretar 
al comitetului județean de partid, 
că activul și aparatul de partid, ca
drele de conducere, lectorii și pro
pagandiștii — adică toți acei care 
au sarcina de a populariza noile 
măsuri In unitățile economice — 
au fost cuprinși tntr-un sistem 
de studiere aprofundată a aces
tora. S-au organizat, astfel, ex
puneri, dezbateri, consultații, răs
punsuri la întrebări, la susține
rea cărora au fost antrenate ca
dre cu munci de răspundere, a- 
Vînd o temeinică pregătire economi- 
co-financiară, de la direcțiile de 
statistică și financiară, de la banca 
națională etc. Au fost explicate 
pe larg noțiunile de producție netă, 
producție fizică, beneficiu, autocon- 
ducere muncitorească, s-a stăruit 
asupra rolului noilor indicatori în 
întărirea răspunderii fiecărui colec
tiv muncitoresc.

In același scop, secția de propa
gandă a comitetului județean de 
partid a editat un documentar, ce 
cuprinde, pe lingă definiții ale unor

termeni și noțiuni economice, nu
meroase grafice, calcule economice, 
atrăgînd atenția asupra căilor și 
mijloacelor de sporire a eficienței 
economice și a productivității mun
cii, asupra însemnătății creșterii ea- ' 
lității produselor și valorificării su
perioare a resurselor materiale.

Un al doilea fapt ee merită subli
niat îl reprezintă gama largă a mij
loacelor de influențare politică uti
lizate. Astfel, la întreprinderea 
metalurgică din Aiud, pe ordinea de 
zi a mai multor adunări generale 
de partid au fost înscrise dezbateri 
privitoare la importanța instituirii

pra concluziilor acestei experi
mentări cu întregul colectiv munci
toresc. „Am adus în atenția oame
nilor — ne spune tovarășul Nicolae 
Sabău, 
bleme economice 
partid — citeva 
trecuți, cind în 
rilor noastre am 
producția fizică; deși valoric plantil 
era îndeplinit, structura sortimen
tală stabilită prin plan — deci pro
duse de mare utilitate, dar cu va
loare mai mică și pe care partene
rii noștri, economia națională le aș
teptau — nu erau realizate".

secretar adjunct cu pro- 
al comitetului de 
exemple din anii 
executarea planu- 
avut restanțe la

• Importanța lucrurilor „mărunte1* in realizarea pro 
ducției nete • Pe baza unor grafice simple 
teri cu concluzii valoroase • „Ce înseamnă concret 

a asigura o calitate superioară ?“

noilor Indicatori. La organizația nr. 
20 s-a stăruit mai ales asupra 
cerinței utilizării mai eficiente a 
importantelor fonduri fixe cu care 
este dotată moderna secție mecani
că II — ne spunea tovarășul Cenar 
loan, activist al comitetului jude
țean de partid. Comuniștii care au 
luat cuvîntul s-au referit la faptul 
că unele mașini nu sînt întreținute 
corespunzător, că reparațiile nu sînt 
întotdeauna de cea mai bună calitate, 
că pentru producerea unor piese se 
consumă cantități prea mari de me
tal ; s-a evidențiat astfel că toate 
aceste aspecte aparent „mărunte" au 
consecințe deloc neglijabile asupra 
valorii producției nete. S-a insistat și 
asupra faptului că nu toți tinerii au 
o pregătire profesională corespunză
toare, aici aflindu-se sursa unor pro
duse de o calitate necorespunzătoare; 
în context s-a cerut ca fiecare mem- 

. bru de partid să se ocupe sistematic 
de ridicarea calificării a 2—3 tineri.

La întreprinderea de produse re
fractare din Alba Iulia, în care s-a 
experimentat de cîțiva ani indicato
rul producție netă, 
partid a 
zării unor

O „poartă"

repede și cit mai bine un vo- 
sporit de servicii. Acesta este, 
altfel, principalul obiectiv 

întrecerii pe care o des- 
colectivul întreprinde-

Pe arterele de asfalt ale tării ru
lează spre litoral sute de autoca
mioane, autobuze și alte autovehi
cule ale întreprinderii_de..itaDSBPrf 
auto Constanta încărcate cu mărfuri 
și pasageri, pentru a asigura cit 
mai 
lum 
de 
al
fășoară 
rii. In primul semestru al acestui 
an lucrătorii ei au raportat înde
plinirea înainte de termen a pla
nului la transportul de mărfuri și 
călători, precum și depășirea veni
turilor planificate din aceste activi
tăți. Totodată, în primele sase luni 
ale anului prevederile planului au 
fost depășite cu 9 236 000 tone-km 
mărfuri transportate, realizîndu-se 
venituri suplimentare în valoare de 
9 363 000 lei.

Autogara Constanța este conside
rată, pe bună dreptate, o poartă 
spre mare, aidoma portului și sta
ției de cale ferată. Această 
poartă dobîndește un interes deo
sebit în sezonul estival. In afara 
curselor de pasageri permanente 
între localitățile din cadrul județu
lui, precum șl a celor interjudețene 
spre Tulcea și Galați. In timpul ve-

dezba

Ceea ce merită a fi evidențiat aici 
este faptul că dezbaterea s-a spriji
nit pe materiale ilustrative, con
crete, foarte sugestive. In prezenta
rea indicatorului „producția fizică" 
s-a apelat astfel la un grafic foarte 
simplu, dar foarte grăitor, din care 
rezultă cit de mult poate spori pro
ducția fizică într-o anumită perioadă 
de timp dacă fiecare muncitor face 
eforturi pentru creșterea calității 
producției. Tot pe baza unui gra
fic simplu a fost prezentată struc
tura cheltuielilor de producție și 
fiecare și-a putut da seama că tre
buie valorificate, cu maximă grijă, 
materiile prime de bază, ca și cele 
auxiliare.

La întreprinderea de accesorii

pentru mașlni-unelte din Blaj în- 
tîlnim o foarte vie propagandă vi
zuală. Un panou intitulat „Minutul 
acuză" prezintă numele celor care 
dau produse necorespunzătoare, pe 
cei ce nu îngrijesc corespunzător u- 
tilajele etc. Și, dimpotrivă, pe un alt 
panou — „Minutul felicită" — sint 
prezentați fruntașii.

Cu toate aceste aspecte pozitive, 
nu se poate trece cu vederea fap
tul că mai sînt încă nu puține or
ganizații care au considerat încheia
tă munca politică pentru cunoașterea 
aprofundată a noilor măsuri odată 
cu discutarea lor intr-o adunare de 
grupă sindicală : or, așa cum a re
zultat, bunăoară. la cooperativa 
„Constructorul" din Alba Iulia. în
semnătatea acestor măsuri, sarcinile 
concrete ce revin fiecăruia la locul 
său de muncă în vederea aplicării lor 
nu erau suficient cunoscute.

Ni s-au părut încă puține și să
race acțiunile politico-educative 
pentru cadrele tehnice, acțiuni me
nite să contribuie la stimularea efor
turilor acestora in vederea depistării 
tuturor resurselor de creștere a efi
cientei economice.

...Din Însemnătatea deosebită a mă
surilor privind perfecționarea meca
nismului economico-financiar și au- 
toconducerea muncitorească de
curge, în chip firesc, cerința ca toate 
pirghiile muncii de propagandă să 
fie folosite pentru ca fiecare colectiv 
muncitoresc să înțeleagă că sporirea 
forței economice a țării și, implicit, 
a veniturilor proprii depinde în bună 
măsură de propriile eforturi pentru 
a produce mai eficient, mai compe
titiv, mai durabil.

Sllviu ACHIM 
Ștefan D1NICA

Cuvîntul
cititorilor,

CUVÎNTUL
OAMENILOR

MUNCII
Pădurea anului I

Ing. Ștefan Hantăr. șeful Oco
lului silvic Agăș, județul Bacău :

Antrenați în acțiunile de trans
punere în viață a programului de 
dezvoltare în perspectivă a fondu
lui forestier, pină in anul 2010, sil
vicultorii din cadrul ocolului nostru 
sînt preocupați' ca fiecare me
tru pătrat adecvat împăduririlor să 
fie plantat cu puieți. Din suprafața 
de 2 000 ha teren destinat in acest 
an împăduririlor, apârținînd Inspec
toratului silvic al județului Bacău, 
504 ha au revenit ocolului nostru. 
De curînd s-a încheiat campa
nia de plantare a puieților de răși-

noase pe întreaga suprafață. De 
menționat că materialul săditor a 
fost asigurat din producție proprie.

în primăvara acestui an s-au scos 
din pepinierele noastre peste 2 500 000 
bucăți puieți de molid, brad, pin, 
larice. folosiți atît pentru nevoile 
ocolului nostru, cit și ale pădurilor 
comunale de pe raza județului.

Prin introducerea în producție a 
suprafeței de 504 ha, pădurile oco
lului silvic Agăș se înmulțesc can
titativ și calitativ, întrucit s-au 
plantat și se vor planta numai spe
cii cu valoare economică ridicată.

Cine nu protejează Timpa ?

comitetul de 
luat inițiativa organi- 
ample dezbateri asu-

mârii
rii au fost puse în circulație auto
buze care pleacă zilnic din Manga
lia ’prin Constanța spre' următoarele 
orașe : Sinaia, Ploiești, Tîrgoviște, 
București, Pitești, Cîmpulung. 
asemenea, tot în 
au fost introduse 
naționale. I.T.A. 
portul turiștilor 
obiective turistice 
Constanța. în acest scop s-au or
ganizat în fiecare zi curse spre 
monumentul de la Adamclisi, spre 
Cetatea Histria, Cheile Dobrogei, 
Capidava și Nuntași Băi. în zilele 
de sîmbătă și duminică aceste tra- 
'see sînt suplimentate cu cîte o 
cursă sau două.

Să adăugăm la toate acestea fap
tul că harnicii lucrători de la I.T.A. 
Constanța participă direct la ma
rea bătălie a strîngerii recoltelor 
de cereale, fructe și legume, trans- 
portîndu-le operativ din cîmp spre 
bazele de recepție, spre magazinele 
de aprovizionare a populației și u- 
nitățile de alimentație publică.

Cea mal recentă dovadă a hăr
niciei acestui colectiv o constituie 
conferirea „Ordinului Muncii" clasa 
a Il-a pentru realizările deosebi
te din anul 1977 în întrecerea pe 
țară. (George Mihăiescu). ..

De 
această perioadă 
curse auto inter- 
asigură și trans- 
spre principalele 

din județul

Vasile Crișan, Brașov :
Despre necesitatea unor mă

suri energice menite să prote
jeze Timpa — monument al na
turii de mare importanță turistică 
și științifică — s-a mai scris în 
presă. Ce-i drept, unele măsuri au 
fost luate în acest sens. La soli
citarea organelor locale, studenți 
și cadre didactice din cadrul Fa
cultății de silvicultură din Brașov 
au executat, în decursul ani
lor 1976—1977, importante lucrări 
de amenajare și înfrumusețare a 
Ttmpei.

Numai că o bună parte din ce 
s-a realizat s-a stricat. Cine urcă 
sau coboară serpentinele Tîmpei 
poate lesne observa cum cea mai 
mare parte a puieților plantați au 
fost căleați în picioare și distruși, 
cum pereții de susținere a potecilor 
sint și ei amenințați cu surparea, 
cum începe să se contureze tot mai 
pregnant un proces de formare a

grohotișului. Și. toate acestea, dato
rită faptului că unii cetățeni, în 
special tineri, nu folosesc la urcare 
sau la coborîre traseele de acces 
existente pe Tîmpa, ci urcă sau 
coboară la întîmplare. antrenind 
după ei mase de pămint și pietriș, 
rupînd sau distrugind. pur si sim
plu. arborii tineri. La fel si pe ver
santul sudic — unde se construiește 
un drum de acces rutier de cățre 
constructorii restaurantului „Pano
ramic". Și aici, datorită neglijenței 
acestora, s-a declanșat un rapid și 
periculos proces de eroziune.

Pentru a înlătura acest neajuns 
consider necesar să se desfă
șoare o activitate susținută de edu
cație cetățenească în școlile de 
toate gradele, in căminele de ne- 
famillști, in întreprinderi, în insti
tuții și să se intervină cu exigența 
cuvenită pentru tragerea la răs
pundere a celor care nu folosesc 
traseele existente și distrug plan
tațiile și spațiile verzi.

Viața culturală a satului —

COVASNA Un nou și modern complex sanatorial
importan-Covasna este cea mai 

tă stațiune balneară a județului cu 
același nume. Ea dispune de peste 
1 500 izvoare de apă minerală a- 
vînd debite ce ajung la 500 000 li
tri in 24 de ore, prezentînd o mare 
varietate din punct de vedere al 
compoziției fizico-chimice (ape car- 
bogazoase. bicarbonatate. cloruroso- 
dice. iodobromurate, feruginoase, 
arsenicale sau ușor sulfuroase). Bo
gatele emanații de bioxid de car
bon sînt răspîndite în întreaga 
zonă a stațiunii.

Alături de cunoscutul spital car
diologie. ajuns la o capacitate de 
610 locuri, s-au ridicat, în ultimii 
ani. două hoteluri balneare aparti- 
nînd O.J.T. și un complex al 
U.N.C.A.Pj La începutul acestei 
veri a fost dat In folosință hotelul 
sanatorial al U.G.S.R. Această nouă 
„uzină de sănătate" — spunea to
varășul Becsek Anton, directorul 
celui mai mare si mai nou obiec
tiv sanatorial din Covasna — dis
pune de 500 de locuri de 
Baza sa de tratament 
printre altele. 25 de

băi calde cu apă minerală, un ba
zin cu apă minerală acoperit, o mo
fetă — factor terapeutic specific 
Covasnei, ușor radioactiv, folosit 
în balneoterapia modernă pentru 
tratarea multor boli cardiovascula
re ale aparatului locomotor, a tul
burărilor metabolice și ale sistemu
lui nervos. în ginecologie si derma
tologie. Există de asemeni secții de 
hidroterapie si de electroterapie. 
Modernul complex, dotat cu apara
tura necesară efectuării celor mai 
diverse analize si tratamente, dis- 
punind de un personal bine califi
cat. asigură condiții dintre cele mai 
bune tratării afecțiunilor cardio
vasculare si ale sistemului nervos 
periferic.

Notăm în final că se prevede ca 
pînă în anul 1980 capacitatea de 
cazare în unitățile balneare, sana- 
toriale si de tratament să se ridi
ce la 3 500-4 000 de locuri, ceea ce 
înseamnă o dublare a actualei ca
pacități. (TOmori Găza).

mereu mai vie,
Gh. Marin, Școala generală din 

comuna Mintiu Gherlei, județul 
Cluj :

Locuitorii comunei noastre, ve
che așezare transilvăneană, situată 
de o parte și de alta a riului So
meșul Mic, între orașele Gherla și 
Dej, s-au remarcat nu numai prin 
hărnicia și faptele lor de muncă, 
prin realizări importante pe tărî- 
mul edilitar-gospodăresc, ci și 
printr-o bogată activitate cultu- 
ral-educativă. In prezent, In co
mună există un larg activ cultural 
din rîndul căruia s-au alcătuit un 
cor ce și-a cîștigat un mare pres-

mai atrăgătoare
tigiu, o echipă de teațru, fanfara, 
brigada de agitație din ! Salatiu, 
echipa de dansuri și fluierași din 
satul Bunești, formația de teatru 
din Pădureni etc. Pe scenele case
lor de cultură din Gherla. Bunești, 
Salatiu, Pădureni, Bonț, Săcă- 
laia, precum și in satele Sînmăr- 
ghita și Mica au putut fi astfel 
prezentate reușite programe artis
tice cu un repertoriu bogat. Func
ționează, de asemenea, o brigadă 
științifică formată din profesori, in
gineri, medici, care a prezentat să
tenilor informări pe diverse teme.

Pe scurt, din scrisori

cazare, 
cuprinde, 

vane pentru
In fotografie : complexul balnear 

al U.G.S.R. din Covasna.

• 0 stradă uitată ?stra- 
da Presei, din cartierul bucureș- 
tean Pajura, are o lungime 
de 200, de metri. Deși în zonă 
s-au construit blocuri moderne, deci 
și străzi asfaltate, această străduță 
nu a fost modernizată, rămînînd tot 
pietruită cum a fost cu ani în 
urmă. In prezent însă, pavajul s-a 
stricat, strada este plină de gropi, 

pe vreme ploioasă cu greu 
poate circula din cauza noroiu

lui. (D. Ciurea, strada Presei, sec
torul 8, București).

• Semnal din Lun
ca Bîrzavei. Cetățenii din : 
cartierul reșițean Lunca Bîrzavei 
solicită, și pe această cale, conduce
rii ■ întreprinderii de salubritate din 
localitate să ia măsuri pentru ridi
carea operativă a gunoiului mena
jer din locurile de depozitare — si 
nu cum se procedează în prezent. 
(Nicolae Brincuș, muncitor, Reșița). ,

DIVERSIFICAREA ȘI RENTABILITATEA ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

misiune
Miliția județului Prahova că

tre miliția județului Constanța : 
„Vă informăm că a pornit spre 
litoral un cunoscut și recidivist 
hoț de buzunare din Cîmpina, 
pe nume Ioan Valeria, cu sem
nalmentele..." Potrivit ordinului 
primit, elevul sergent Gheorghe 
Palade l-a „luat în primire" pe 
Ioan Valeria de cum a pășit in 
gara Constanța. Nu l-a mai 
slăbit din ochi nici o clipă, ți- 
nindu-se după el ca o umbră, 
loan Valeriu își freca mlinile, 
văzind atita lume pe litoral : „O 
să am de lucru, nu glumă". In
tr-adevăr, el venise nu la odih
nă sau tratament, ci să 
ze“, adică să dea iama prin 
zunarele oamenilor. Ceea ce 
și întimplat la numai Citeva 
de la cOboritea din tren, 
troleibuzul 43. In timp ce 
cerca să sustragă din buzuna
rul unui cetățean Un 
economii și suma de 
a fost prins de mină 
sergent, care nu i-a 
drumul pină la miliție.

Prima zi pe litoral, primul 
eșec al lui l.V. Prima misiune 
șl prima reușită a viitorului ca
dru de miliție.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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La recenta Consfătuire pe țară a 
oamenilor muncii din comerțul so
cialist, secretarul general al partidu
lui a subliniat, între altele, necesita
tea dezvoltării și perfecționării acti
vității alimentației publice ;și a in
dicat măsurile care trebuie luate 
pentru a ridica și acest sector la 
nivelul cerințelor tot mai mari ale 
cetățenilor.

Pornind de la necesitatea diversi
ficării sortimentelor culinare, am 
întreprins un raid-anchetă care a 
cuprins aproape toate cele 30 de 
restaurante ale întreprinderii de ali
mentație publică „Cotroceni" din 
sectorul 7 al Capitalei. încă de la 
primul local în care am intrat — 
„Codrii Cosminului" — am înțeles 
o dată în plus ce înseamnă pentru 
populație și. în același timp, pentru 
beneficiile întreprinderii un local de 
consum bine chivernisit, unde la 
orice oră responsabilii, care lucrea
ză de multe ori cot la cot cu cei
lalți oameni din echipă, iți pot 
oferi, la alegere, citeva zeci de fe
luri de mîncare : platouri mici cit 
palma cu ciuperci, cu o lingură de 
tocană de legume cu roșii. ardei, 
castraveți, fasole, ouă umplute cu 
cașcaval, verdeață, brinză, rulade de 
legume, mazăre sote, chiftele de ciu
perci, sarmale bucovinești. Speciali
tatea casei : ciorbă de cartofi și borș 
de sfeclă. Bucătăria localului e o fa
brică de mîncăruri tradiționale ro
mânești, în care sînt rațional folo
site legumele, carnea și lactatele.

Unul dintre cei doi responsabili, 
Ștefan Bădulescu, ne demonstra, cu 
creionul în mînă, cit de economicos 
e pentru populație să consume mîn
căruri ca acelea amintite și cît de 
rentabil e pentru unitate să le vîndă. 
Acest mic local de cartier vinde 
zilnic în valoare de 30—35 mii lei, 
rentabilitatea lui față de media pe 
țară e uneori aproape dublă,- iar 
ponderea în totalul vinzărilor o de
țin preparatele culinare.

Daria restaurantul din imediata ve
cinătate a pieței „Ilie Pintilie" indo
lența șefului de unitate (Radu Floren
tin) întrece orice așteptări. Aflind că 
acest local din piață vinde zilnic 200 
kg de came, ne-am Închipuit că lo

calul vinde cel puțin tot atîtea le
gume, ouă, brînzeturi, pește. Cind 
colo, responsabilul ne informează că 
în ziua aceea toridă de iulie cum
părase de la piață, adică de alături, 
șase kg de roșii, două de ardei, două 
de ceapă... Nici cit să facă garnituri 
liliputane măcar la 10 kg de came. 
Nici o supă, nici o ciorbă, nici o to

El are afacerile lui cu grătarul fără 
garnitură, cu mîncarea grasă fără 
salată. E drept, o asemenea menta
litate obtuză e, tntr-o anumită mă
sură, încurajată chiar de I.A.P.L. 
„Cotroceni", de conducerea acestei 
întreprinderi, de directorul ei, de 
șefii serviciului planificare și comer
cial. Ei înșiși n-au o idee, măcar

fectiv, pentru a cunoaște nemijlocit 
ce doresc consumatorii.

Sortimentul sărăcăcios de prepa
rate culinare atîrnă ca o ghiulea 
în balanța desfacerii de mărfuri, di
minuează beneficiile întreprinderii și 
face ca unele localuri de alimentație 
să vîndă cu prioritate băuturi în loc 
de alimente. Un exemplu clar în a-

La „Monte Carlo", unde se ciștigă... din pagubă
• De ce ignoră unii responsabili din comerț concluziile 

științifice privind alimentația rațională?
• Un meniu care atacă și punga și sănătatea: un coș 

de legume „garnitură66 la un camion de carne
• Comerț adevărat se face în halat de ospătar, nu cu 

mînecuțe de funcționar

cană de legume, nici un fel de brîn
zeturi.

Un studiu efectuat de Centrul da 
boli de nutriție și metabolism din 
București, pe o perioadă de 10 ani, 
pe un lot de populație din Capitală, 
a demonstrat convingător că numai 
prin modificarea alimentației, prin 
diversificarea ei s-a ajuns la scăde
rea colesterolului și a trigliceridelor 
la mai mult de 3/4 din numărul per
soanelor analizate și prin aceasta la 
scăderea infarctului miocardic de 4 
ori față de un lot martor și cu 
peste 35 la sută a cazurilor noi de 
îmbolnăviri de inimă.

Dar ce-1 interesează pe... Radu de 
la bufetul pieței ce spun medicii ?

vagă, despre ceea ce fac în unități 
unii dintre cei puși să răspundă de 
destinele localurilor. Nu cunosc nici 
pe departe cantitatea de legume, 
paste făinoase, pește, ouă, lapte, 
fructe ș.a.m.d. care se comerciali
zează prin localuri și, prin urmare, 
n-au mișcat un deget pentru a de
termina diversificarea sortimentului 
culinar. Dar ceea Ce surprinde și mai 
mult este că, deși șefii de servicii și 
conducerea întreprinderii au neglijat 
pînă acum aceste aspecte de bază ale 
localurilor din subordine, nu se gin- 
dese nici de-acum încolo să ia pe 
viu „pulsul" localurilor, Bă sondeze 
cererea, să îmbrace din cind în cind 
halatele de ospătar și să lucreze e-

ceastă privință ni l-a Oferit resta
urantul „Rapid" din Giulești. Cu o 
lună in urmă, localul respectiv a 
înregistrat un record in materie : 
din totalul desfacerilor, doar a șasea 
parte au reprezentat-o mincărurile. 
Responsabilul acestei „bombe" — Ion 
Popa — nici nu se gîndea să ia însă 
măsuri pentru redresarea situației.

In raidul nostru ne-am oprit pen
tru moment și la un restaurant lu
xos, amplasat in mijlocul Cișmigiu- 
lui: „Monte Carlo". Ne-am uitat la 
el din toate unghiurile posibile, din 
interior și din exterior, i-am gustat 
preparatele (care se asemănau ca 
picăturile de apă cu cele pe care 
le găsești și la bufetele de pe la col

turile străzilor), dar tot n-am Înțeles 
de ce i-a zis intreprinderea acestui 
local amplasat pe malul Cișmigiului 
tocmai... „Monte Carlo". Problema 
principală e insă alta: păcat de mi- | 
lioanele investite in el, deoarece | 
chiar acum, in puterea verii, cind j 
te-ai aștepta să meargă strună. | 
„Monte Carlo", prost gospodărit și | 
aprovizionat, are cea mai precară i 
situație economică din București, in- 
registrind, lungi perioade, la fiecare 
sută de lei cheltuită, 33 lei... pier
dere. L-am întrebat pe unul dintre 
responsabili: „Cum a ajuns unitatea 
intr-o astfel de situație?" Ni s-au 
adus o mulțime de argumente: că 
s-au' cheltuit prea mulți bani -eu 
construcția (ceea ce e foarte ade
vărat — n.n.), că cheltuielile de re
gie sint mari, că o mulțime de uti
laje. pentru care, de asemenea. S-au 
cheltuit bani, nu funcționează. Dar 
colectivul de aici, conducerea în
treprinderii ce au făcut pentru 
a găsi soluții de redresare a 
situației, pentru a atrage publicul, 
pentru mărirea desfacerilor de măr
furi și rentabilizarea localului? Nimic. 
Desigur că, în acest caz, ar trebui 
acționat cu toată fermitatea în spi
ritul unei concluzii clare desprinse 
din Consfătuirea pe țară a oame
nilor muncii din comerțul socia
list, și anume că nu se mai poate 
admite funcționarea nici unei Uni
tăți care nu desfășoară 0 activi
tate rentabilă.

De prisos să mai repetăm impor
tanța pe care o are alimentația pu
blică, faptul că la acest sector de 
servire apelează zilnic milioane de 
oameni. In Capitală, ca și in în
treaga tară, există suficientă expe
riență pozitivă, există unități de a- 
limentație publică în care oamenii 
găsesc o gamă largă de preparate 
culinare, semipreparate, băuturi ră
coritoare, dulciuri. Asemenea unități 
sînt foarte rentabile. E insă nevoie, 
fără întirziere, ca această experiență 
să fie extinsă peste tot de consiliile 
populare, de direcțiile și întreprin
derile comerciale. Cu cît mai repede, 
cu atit mai bine.

Gh. GRAURE

MAȘINI SI UTILAJE 
DE CEA MAI BUNA CALITATE 
(Urmare din pag. I)
acum importante avantaje tehnice și 
economice privind creșterea produc
tivității muncii, efectuarea controlu
lui in tact cu producția. Cu toate 
acestea, nivelul preocupărilor in 
institutele de profil și in între
prinderi e incâ redus. In proiec
te nu șînt totdeauna bine definite 
cerințele de calitate, iar in ateliere 
predomină incă metode convenționale 
de verificare a acesteia, ceea ce ex
plică existenta unui personal nume
ros și eficiența redusă a intervenției 
lui. Nivelul dotării tehnologice pentru 
control este, în multe cazuri,, sub ni
velul dotării pentru executarea ope
rațiilor propriu-zise. Lipsesc fonduri, 
nu există cadre pricepute ? Exemplul 
uzinelor fruntașe infirmă această 
ipoteză. Din acest punct de vedere 
este criticabilă atitudinea acelor con
duceri de întreprinderi care nu înțe
leg că o tehnologie bună de control 
al calității presupune o mică și ra
țională cheltuială azi pentru a pre
veni mari cheltuieli miine.

Cred că odată cu trecerea la apli
carea principiului autoconducerii 
muncitorești și autogestionării econo- 
mico-financiare, cind fiecare între
prindere va trebui să-și asigu
re realizarea producției la un ni
vel calitativ superior, inalt, recon
siderarea atitudinii la care mă refer 
se impune de la sine. Această situa
ție s-ar îmbunătăți dacă la elabora
rea proiectelor de dezvoltări de 
noi capacități de producție se 
va acorda atenția cuvenită și do
tării cu standuri de probe și echipa
mente de control. In acest sens, în 
studiile de dezvoltare pe grupe de 
produse, in perioada' 1981—1985. de 
care ne-am ocupat în cadrul institu
tului central, problema dotării cu 
mijloace de verificare a calității este 
tratată cu mai multă atenție. Este urt 
domeniu in care inventivitatea, crea
tivitatea tehnică a tuturor specialiști
lor din cercetare și producție se pot 
manifesta într-o largă și viguroâsă 
acțiune în vederea realizării de ma
șini și utilaje cu înalte performanțe.
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în toate întreprinderile—acțiuni concrete, imediate pentru
I

.....: • - .-Sy

înfăptuirea sarcinilor stabilite de recenta Plenară a C. C. al P. C. R.! A

°c*ZXr£?SĂ SCURTĂM DURATA LUCRĂRILOR. 
TOATE OBIECTIVELE - LA TIMP ÎN FUNCȚIUNE!

Potrivit prevederilor de pion, zeci de obiective și capacități impor 
țante — din industria chimicâ, metalurgie, industria construcțiilor de 
mașini, economia forestieră și industria materialelor de construcții — 
urmeazâ sâ intre peste puțin timp în funcțiune. Respectarea cu stric
tețe a datelor planificate de punere în funcțiune — sarcină fundamen
tală în domeniul investițiilor, subliniată cu tărie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — necesită o ener
gică concentrare de forțe în vederea terminării neîntirziate a lucră
rilor de construcții și montai și pregătirii temeinice a condițiilor 
tehnice și organizatorice ce premerg momentul inaugural.

lată de ce, toți cei angajați în procesul de realizare a investi
țiilor — constructori și montori, furnizori de utilaje, proiectanți și 
beneficiari — au datoria să acționeze cu toată hotărirea 
și, printr-o colaborare strînsă șl permanentă, să dea întreaga 
măsură a capacității lor. într-adevăr, pe șantiere mai sint de rezol
vat numeroase probleme privind asigurarea tuturor utilajelor, proiec
telor și materialelor necesare, completarea efectivelor de lucrători 
și aplicarea imediată a măsurilor corespunzătoare pentru atingerea 
unui ritm susținut de muncă. Important este ca potențialul construc
torilor, montorilor, al colectivelor din unitățile beneficiare să fie pu
ternic mobilizat de organele și organizațiile de partid și pus în slujba 
obiectivului major urmărit — și onume ca printr-o activitate bine 
organizată, rodnică, să se intensifice ritmul tuturor lucrărilor.

Beneficiarii — în haine 
de constructori

Roade ale bunei conlucrări pe șantierul 
Combinatului de îngrășăminte chimice din Bacău
Zile de .,virf“, de 

maximă intensitate pe 
șantierul Combinatu
lui de îngrășăminte 
chimice din Bacău. La 
fabricile de amoniac 
și acid sulfuric au 
fost începute probele 
tehnologice, iar la cele 
de acid fosforic și de 
diamoniu fosfat mon
tajul utilajelor s-a în
cheiat. Intr-un stadiu 
avansat se află și in
stalațiile pentru fabri
carea fluorurei de a- 
luminiu și criolltei. La 
obținerea acestor reali
zări demne de remar
cat, alături de con
structori și montori, 
consemnăm prezența 
activă a beneficiarului 
de investiții, cafe a 
muncit cu o dirzenie 
și o tenacitate cel pu
țin egală cu aceea 
a celorlalți factori. 
Peste 400 de oa
meni — maiștri, lăcă
tuși. montori, macara
gii, electricieni din ca
drul unității benefi
ciare ■— au îmbrăcat 
,.haine de constructor ‘, 
unii întărind echipele 
de constructori și mon
tori, alții alcătuind 
brigăzi speciale, care 
execută singure o sea
mă de lucrări și obiec
tive. De pildă, cei 
20 de electricieni con
duși de inginerul 
Gheorghe Mierlușcă, 
care au preluat toate 
lucrările de conexiuni 
și interblocări pe tur- 
bopompe, precum și 
iluminatul de siguran
ță de la fabrica de acid

sulfuric. Peste 100 de 
oameni de diferite pro
fesii lucrează, in mo
mentul de față, îm
preună cu constructorii, 
la montarea traseelor 
tehnologice cauciucale 
de la fabrica de acid 
sulfuric si la tancul 
de amoniac de 22 000 
mc. In sfirșit, nu
meroși alți muncitori 
contribuie la efectua
rea operațiilor de au
tomatizare. la verifi
carea și reglarea dife
ritelor utilaje.

Consemnind cu sa
tisfacție aportul hotă- 
ritor, in aceste clipe, 
pentru intensificarea 
ritmului lucrărilor — 
al muncitorilor din 
combinat — am crezut 
că participarea lor se 
oprește in acest punct. 
Dar nu ! Pe nu
meroși lucrători i-am 
găsit preocupați de 
punerea mașinilor, in
stalațiilor și utilajelor 
in stare de funcționa
re. Energiei cu care 
lucrează, la toate 
punctele de lucru, i 
s-a mai adăugat in a- 
cest caz incă un atri
but : spiritul de iniția
tivă. Dar să lăsăm 
faptele să vorbească. 
La fabrica de amo
niac, conform tehno- 
nologiei din proiect, 
urmau să fie efectuate 
suflările pe traseul 
tehnologic. Lucrare de 
durată. Ca să cîștige 
timp, specialiștii din 
cadrul combinatului 
au conceput și efec
tuat, sub conducerea

inginerului Mihai Gri- 
goriu, șeful fabricii, 
mai întii o spălare 
chimică a acestor tra
see. Efectul : durata 
suflărilor a fost re
dusă cu aproape două 
luni șl jumătate față 
de prevederile din pro
iect, iar economia de 
combustibil s-a ridicat 
la circa 6 milioane lei. 
La fabrica de diamo
niu fosfat, pentru ve
rificarea sistemelor de 
funcționare — la pro
punerea inginerului 
Emil Pinzaru, șeful 
fabricii — s-a adus 
materie primă din altă 
localitate și s-au efec
tuat probele tehnolo
gice. Ca urmare, au 
putut fi depistate și 
remediate din vreme 
toate defecțiunile, iar 
la ora actuală fabrica 
poate începe produc
ția in condiții optime.

— Oamenilor le pla
ce să muncească pen
tru viitorul lor com
binat, ne mărturisea 
tovarășul director Mi
hai Cocan. Din februa
rie. cind a fost lansată 
inițiativa participării 
la executarea lucrări
lor. oamenii noștri au 
efectuat pe șantier 
75 000 ore/om. E puțin 
lucru ? Desigur, nu. 
Și ne mândrim că am 
pus și noi umărul, se
rios, la treabă. Era de 
datoria noastră.

Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

„Vom termina montajul liniei ăe formare cu o lună înainte ăe termen" — s-au angajat, pe șantierul Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc, muncitorii conduși de Cornel Brănescu

Îi desparte un gard... și
Combinatul de articole tehnice din 

cauciuc si Tăbăcăria minerală Jilava. 
Două întreprinderi vecine, în incinta 
cărora «e desfășoară, de mai multă 
vreme, ample lucrări de extindere a 
capacităților de producție. Antre
prenorul general al celor două lu
crări : Trustul de construcții indus
triale și agrozootehnice București.

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc munca rodnică a con
structorilor si montorilor din primul 
semestru a condus la depășirea sub
stanțială a planului pe această peri
oadă cu peste 45 milioane lei la lu
crările de investiții. Depășirea valo
rică are un corespondent exact in 
stadiile fizice realizate. Halele de 
producție sint închise, fundațiile uti
lajelor si pardoselile sint in mare 
parte executate. La cele două secții 
noi — de articble tehnice si benzi 
cu inserție metalică, care au ca ter
men de intrare in funcțiune1 sfirsitul 
anului, avansul ciștigat este de o 
lună. După cum ne-a informat ingi
nerul Dan Mazilu. șef de serviciu 
in combinat, stadiul asigurării cu 
utilaje tehnologice, precum și mobi
lizarea constructorilor, asigură pre
misele pentru sporirea acestui avans 
de timp la 50 de zile.

La Tăbăcăria minerală, beneficiarul' 
are mari restante in realizarea pla
nului de investiții pe primul semes
tru. în această perioadă planul de 
investiții nu a fost îndeplinit decit în 
proporție de 56 la sută, aceasta dato- 
rindji-se in special intirzierilor in 
contractarea utilajelor tehnologice, 
atît din țară, cit si din import. Situa
ția realizării lucrărilor de construc- 
ții-montaj este mai bună, dar pla
nul nu este îndeplinit integral nici la 
această poziție. Deși cele două capa
cități de producție au termene de 
punere in funcțiune in luna octom
brie — o serie de lucrări care con
diționează aceasta sint mult rămase 
in urmă: rețeaua de alimentare cu 
abur, stația de epurare, gospodăria 
de apă. canalul tehnic, statia de com- 
presoare si centrala termică. Surprin
zător. în fata acestei situații, tova
rășul Hie Nicola, șeful de lot care 
coordonează investițiile din cele două 
unităti. nu pare convins că pe șan

tierul de la tăbăcăria minerală ar 
exista restante. Dimpotrivă, se de
clară mulțumit de ritmul in care a- 
vansează lucrările.

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc singura „problemă" o 
constituie fructificarea avansului 
cîstigat în execuția celor două noi 
capacități productive. Constructorii 
dispun de toate condițiile necesare 
înfăptuirii acestui obiectiv major :

Două șantiere vecine, 
același constructor, 

dar rezultate 
mult diferite

efectivele de constructori sint dimen
sionate corespunzător, majoritatea 
utilajelor au fost livrate pe șantier, 
iar montajul se derulează cu rapidi
tate. Important este ca acum să se 
pună un accent deosebit pe organiza
rea rațională a lucrărilor in schim
buri prelungite, astfel incit perspec
tiva următoarelor zile de muncă să 
fie bine definită, iar fiecărei forma
ții si fiecărui muncitor să-i fie în
credințate sarcini precise. La Tă
băcăria minerală bătălia pentru 
recuperarea restanțelor impune o 
maximă concentrare a forței de mun
că și utilajelor de care dispun con
structorii la punctele de lucru legate 
nemijlocit de intrarea in producție a 
investiției. Din experiența acumula
tă oină acum pe acest șantier, carac
terizat prin condiții de lucru dificile, 
trebuie bine înțeles că practica ..mun
cii in salturi", a retragerii unor for
mații de lucru si trimiterii lor pe 
alte șantiere trebuie definitiv curma
tă. Singura modalitate de acțiune : 
întărirea disciplinei, folosirea din 
plin a fiecărei ore si zile de activitate 
corelată cu organizarea temeinică a 
lucrărilor.

Dar finalizarea noilor capacități 
mai este condiționată de receptivita
tea si promptitudinea unor furnizori 
de utilaje restantieri. Prin interme- 

J

cîteva luni
diul „Scînteii", oamenii muncii din 
unitatea beneficiară apelează la a- 
ceste colective de a acționa hotărît 
pentru recuperarea răminerilor în 
urmă. Să-i amintim :

1. întreprinderea „Electrometal" din 
Cluj-Napoca, datoare de 6 luni cu 
livrarea a 26 bucăți armături metalice 
pentru butoaiele de cenuserit si tă
băcit piei și recipientii aferenți.

2. întreprinderea „Islaz" Alexan
dria trebuie să livreze două uscă- 
toare solicitate la montaj în acesta 
zile.

3. întreprinderea mecanică de uti
laj minier din orașul Dr. Petru Groza 
pentru contractarea neintirziată a 
două electrostivuitoare cu furcă re- 
tractabilă.

în concluzie, ne cele două șantiere 
vecine, același constructor nu a a- 
bordat cu egală răspundere sarcinile. 
Rezultatele diferite sint evidente : la 
combinat lucrările se află în avans, 
la „Tăbăcărie" s-au acumulat res
tante. Modelul de bună organizare 
este la indemina constructorilor de 
la tăbăcărie si poate fi preluat pri
vind doar peste gard. în șantierul 
vecin.

Dan CONSTANTIN
Foto : E. Dichiseanu

ASA DA
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• DEPĂȘIND CU 6 LA SUTA PRODUCTIVITATEA MUNCII 
PLANIFICATA, în cursul primului semestru lucrătorii de pe 
șantierul Combinatului de utilaj greu din Craiova au reușit să 
realizeze aproape 80 la sută din volumul de lucrări prevăzut pen
tru întregul an. Dar cel mai important succes al constructorilor 
și montorilor constă în recenta punere in funcțiune, cu mult înainte 
de termen, a primelor capacități de producție.

• UN TRIMESTRU C1ȘTIGAT Ia atingerea parametrilor pro
iectați de la noua instalație pentru acid H, de la întreprinderea 
„Colorom“-Codlea. Performanța se datorează, in egală măsură, 
executării de către constructori a unor lucrări ireproșabile sub 
aspectul calității, precum și însușirii temeinice de către benefi
ciarul de investiții a tehnologiei de fabricație.

• 1200 APARTAMENTE PREDATE ÎNAINTE DE TERMEN. 
Autorii acestei realizări de prestigiu, constructorii de locuințe su
ceveni, au reușit. în ultimul timp, să monteze zilnic — prin gene
ralizarea lucrului în- acord global, întărirea disciplinei în muncă 
și organizarea unui puternic poligon de prefabricate — 15 apar
tamente.

• CU TREI LUNI MAI DEVREME va intra în funcțiune hala 
de utilaj tehnologic pentru sectoare calde din cadrul Combinatu
lui' de utilaj greu din Cluj-Napoca. Urmărind cu perseverență 
creșterea gradului de industrializare a lucrărilor și folosirea unor 
soluții constructive de înalt randament, constructorii execută în 
avans față de grafice și alte obiective, printre care turnătoria de 
tontă și hala de mecano-sudură.

ASA NU
9

• ÎNTÎRZIEREA DOCUMENTAȚIILOR pentru capacitățile cu 
termene apropiate de punere in funcțiune.* printre care rafinăria, 
este la ora actuală problema numărul unu cli care sînt confruntați 
constructorii și montorii. de pe șantierul Combinatului petrochimic 
din Năvodari. Sint vizate Institutul de cercetări și inginerie teh
nologică pentru rafinării (I.C.I.T.P.R.) și Institutul de inginerie teh
nologică și proiectări pentru industria chimică (I.I.T.P.I.C.) din 
București.

• LIPSA ASISTENTEI TEHNICE Șl INDISCIPLINA ÎN MUNCA 
constituie cauzele care au dus pe șantierul noilor capacități ale 
întreprinderii „Vulcan" din Capitală la folosirea necorespunzătoare 
a utilajelor de construcții — buldozere, excavatoare, utilaje tera- 
siere etc. — de către lucrătorii întreprinderii de construcții spe
ciale industriale și montaj (I.C.S.I.M.) din București.

• NELIVRAREA LA TIMP A ELEMENTELOR PREFABRICATE 
este motivul pentru care nu poate fi acoperită hala de 
trasaj de ia Șantierul naval Tulcea. Furnizorul, întreprinderea de 
prefabricate din Buzău, și-a Îndeplinit pină acum numai pe... sfert 
obligațiile.

• FURNIZOR RESTANȚIER — ÎNSUȘI BENEFICIARUL DE 
INVESTIȚII. într-adevăr, terminarea cu rapiditate a halei de me
cano-sudură grea apartinlnd întreprinderii de‘ mașinT grele din 
București este condiționată de livrarea de către Ifepșffeiar.. a unor 
importante cantități de construcții metalice. y Jî 
___ ______________ I _______________

De șase luni, aceste fundații aflate într-una din secțiile de la Tăbăcăria minerală Jilava așteaptă utilajele. De 
șase luni, furnizorul — întreprinderea „Electrometal" din Cluj-Napoca — promite că le va livra... (fotografia 
din stînga). O simplă operație de asamblare și... stația de epurare din cadrul Tăbăcăriei minerale ar putea 

intra în funcțiune. Cine să o facă însă, tovarăși con structori ? (fotografia din dreapta)

E VREMEA GRIULUI
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și a muncii în schimburi 
prelungite la seceriș!

La C A P. „Unirea" din Corabia, județul Olt, recolta bogată de griu strinsă 
de combine este descărcată din mers și transportată la locul de depozitare

CONSTANȚA:

Inițiative care 
randamentul la

Foto : N. Ciorei

în lanurile de griu ale județului 
Constanța „bătălia" secerișului se 
desfășoară pe un front larg. 
Paralel, se eliberează terenul de 
paie și se însămințează cea 
de-a doua cultură. Urmărind pe 
teren desfășurarea acestei bătălii, am 
poposit, la început, pe ogoarele coo
perativei agricole din Cobadin, care 
deține o suprafață de 1 100 hectare 
cu griu. întilnim aici pe Dumitru 
Anghelina, inginerul șef al consiliului 
intercooperatist, care ne-a relatat :

„Noi am fost primii pe județ care 
am început și terminat recoltatul or
zului. Faptul acesta ne-a permis să 
înlăturăm pierderile prin scuturare. 
Ne-am numărat printre primii și la 
redoltatul griului. Am concentrat 
toate forțele in solele care s-âu copt, 
ineît acum se lucrează din plin la 
recoltarea griului de pe cele 3 460 de 
hectare deținute de cele 4 coopera
tive agricole din raza consiliului. 
Pentru a se putea însămînta repede 
culturile succesive. 47 de oameni 
lucrează pe tractoare ; lor li s-au a- 
dăugat mecanicii de întreținere din 
atelierele S.M.A. și 15 dintre cei mai 
buni elevi ai liceului agricol din lo
calitate". Prin măsurile stabili
te de comitetul comunal de 
partid, colaborarea și întrajuto
rarea între unităti a fost ex
tinsă și cu întreprinderea agricolă de 
stat. Astfel, pentru că jumătate din 
suprafața de griu a întreprinderii 
agricole de stat este rezervată pen
tru sămînță și va fi recoltată mai 
tîrziu, 12 combine de la această uni
tate lucrează în prezent pe ogoarele 
cooperativelor.

Pentru a șe evita stațio
narea combinelor, descărcarea aces
tora se face din mers. La fiecare 3 
combine s-a asigurat un tractor cu 
două remorci. Iată și un calcul de 
eficientă a acestei măsuri : dacă fie
care combină ar efectua 15 opriri pe 
zi la descărcat a cite 7 minute, ar 
însemna ca cele 47 combine să 
piardă în total 80 de ore in care 

măresc 
recoltat

se pot recolta cel puțin 50 hectare 
de griu pe zi.

La Ciocirlia de Jos intrăm în raza 
consiliului intercooperatist Castelu. 
Aici, într-o singură zi, cu 15 com
bine ale secției a 6-a, condusă de 
Marin Aurel, s-a recoltat griul de 
pe o solă de 115 hectare. In timp 
scurt, combinele au fost mutate pe 
o altă solă. Mai întii a fost brăzdată 
sola in diagonală de două combine. 
In felul acesta, combinele care merg 
grupate nu mai trebuie să execute 
întoarcerile buclate, care ar însemna 
cel puțin 3 manevre, in care se pierde 
timp. Soluția are ca efect creșterea vi
tezei de Înaintare pină la 10 hectare 
pe zi. fără să se piardă un spic la col
țuri. Din urmă înaintează presele de 
balotat paie și tractoarele care ară. 
Executarea . acestor lucrări în flux 
continuu constituie o tehnologie 
bine pusă Ia punct de către specia
liștii și mecanizatorii S.M.A. Castelu. 
Ca dovadă, pe sola din apropierea 
complexului zootehnic Siminoc, de 
pe care a fost recoltat orzul cu pu
țin timp în urmă, acum se execută 
prașila oarbă la cea de-a doua cul-

IAȘI:

Se impune lichidarea 
decalajelor dintre lucrări
Timpul secerișului culturilor pă- 

ioase a sosit și pe ogoarele județului 
lași. Pregătiți cum se cuvine, cu toate 
combinele și balotierele de paie, cu 
autocamioane și remorci pentru trans
port, cu tractoare pentru a se trece 
imediat la aratul miriștilor și se
mănatul culturilor succesive, meca
nicii și echipele de cooperatori au 
pornit bătălia recoltării. Orzul. de 
exemplu, a fost strins de pe cea mai 

tură de porumb. Directorul S.M.A.. 
ing. Ion Tăma, ne prezintă o situație 
operativă privind mersul lucrărilor : 
în două zile s-au recoltat 700 de hec
tare de griu, ceea ce înseamnă 
aproape 25 la sută din suprafața de 
2 960 hectare ocupată cu această cul
tură. Sint mecanizatori ca Nicolae 
Girbă, care recoltează cite 52 tone 
griu pe zi. Tănase Nichifor — cite 
46 tone, Constantin Berghea — 40 
tone etc. fată de norma de 30 tone. 
Totodată, au fost însămînțate 1000 
hectare cu culturi succesive.

Se lucrează în flux continuu și Ia 
cooperativa agricolă Chirnogeni, cu 
21 combine, 18 prese de 'balotat paie, 
în urma cărora a fost arată și însă- 
mînțată jumătate din suprafața eli
berată. Evidențiem încă o inițiativă 
prețioasă în această campanie : aici, 
combinele nu stau nici măcar 
in timpul mesei de prinz. care se 
servește în cimp. O echipă de re
zervă, din care face parte și președin
tele cooperativei. Marin Ștoleac, ia 
în primire combinele, continuînd re
coltatul.

Asemenea aspecte de muncă-întîl- 
nim in majoritatea unităților agricole 
din județul Constantă. Prin hărnicia 
mecanizatorilor și cooperatorilor, re
colta ajunge în timp scurt din cimp 
în magazii. De altfel, pină in dimi
neața zilei de 11 iulie, in județul Con
stanța griul a fost recoltat pe 35 la 
sută din suprafața de 112 000 hec
tare ocupată cu această cultură.

George MIHĂESCU
corespondentul „Scînteii"

mare parte din suprafață. în condi
țiile climatice din această vară — 
timpul frumos este întrerupt de a- 
verșe de ploaie — se cere ca munca 
la seceriș să fie temeinic organizată. 
Ce se face în această direcție ? Spe
cialiștii controlează în fiecare oră, 
în „ferestrele" dintre ploi., coacerea 
lanurilor și dirijează utilajele unde 
se poate lucra.

Merită evidențiată și întrajutora
rea intre unități. La C.A.P. Pro- 
bota. de exemplu, au fost concentra
te 11 combine „Gloria" aparținind 
S.M.A. Popricani. Cu ajutorul lor 
s-au recoltat cele 150 de hectare cu 
orz intr-un timp foarte scurt. De aici 
au fost mutate la cooperativa agri
colă Victoria și cooperativa agricolă 
Perieni, unde tot grupate au recol
tat orzul, ciștigindu-se timpul pierdut 
din cauza ploilor. La cooperativa a- 
gricolă Lețcani au fost recoltate 15C 
ha cu orz in numai citeva zile. Bine 
este organizată munca și in unitățile 
din consiliile intercooperatiste Movi- 
leni. Trifești, Podu Iloaiei, Răducă- 
neni etc. Situația operativă încheia
tă marți. 11 iulie, la direcția agrico
lă județeană, arată că s-a recoltat 
orzul, pe mai bine de 6 000 hectare 
din cele 8160 ha. Dar cu forțele 
existente care lucrează în ritm sus
ținut. restul lucrării va putea fi în
cheiat in următoarele zile.

Dacă la secerișul orzului se lu
crează în mod organizat, ceea ce 
face ca . lucrările să avanseze de 
la o zi la alta, la transportul pro
ducției la bazele de recepție și al 
baioților de paie de pe miriști, la 
efectuarea arăturilor și semănatul 
culturilor succesive se constată unele 
neajunsuri. De la C.A.P. Probota, de 
exemplu, cinci autocamioane și două 
tractoare cu remorci au efectuat pe 
zi un singur transport de orz la 
baza de recepție. De ce numai atit ? 
Pentru că spațiul de depozitare ne- 
fiind pregătit s-a pierdut mult timp 
la descărcat. Apoi, la cooperativa a- 
gricolă Victoria, mijloacele de trans
port nu s-au prezentat la lucru, iar 
cooperatorii nu au eliberat miriștea 
de balotii de paie, făcînd imposibilă 
executarea arăturilor de către mai 
multi tractoriști rămași în marginea 
tarlalei în așteptare. Din această 
cauză, această unitate nu a livrat 
decit cantități mici de orz la baza 
de recepție, iar arăturile și însămin- 
țarea culturilor succesive abia au 
început. Se impun, așadar, noi mă
suri pentru a se mobiliza toate for
țele pentru ca după recoltatul păioa- 
selor terenul să fie eliberat și insă- 
mînțat cit mai repede cu culturi 
succesive.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii''

Dolj : GRIUL - 55 LA 
SUTĂ DIN SUPRAFAȚĂ RE
COLTATĂ. Prin măsurile sta
bilite de comandamentul jude
țean, printre care redistribuirea 
unui număr de 450 combine din 
nordul și sudul județului și a 140 de 
combine din unitățile care au înche
iat recoltarea păioaselor. mai buna 
organizare a muncii in cimp. a fost 
posibil ca, pină la 11 iulie a.c„ griul 
să fie strins de pe 55 la sută 
din suprafața cultivată. Pină 
acurb. 24 unităti agricole au înche
iat această importantă lucrare. (Ni
colae Băbălău).

Timiș: ÎN SCHIMBURI 
PRELUNGITE. In zonele cerea- 
liere din cimpia timișeană, me
canizatorii lucrează in schimburi 
prelungite la secerișul orzului. Fo
losind fiecare oră bună de lucru, 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Timiș au strins Pină acum 
recolta de orz de pe mai bine de 
90 la sută din suprafața cultivată, 
în 16 unităti agricole de stat si 20 
de consilii intercooperatiste s-a În
cheiat această lucrare. De Juni. în 
județ s-a declanșat din plin recol
tatul griului. (Cezar Ioana).

UN ÎNCEPUT
ogoarele județului
11 iulie, a fost

Vaslui: 
BUN. Pe 
Vaslui, ieri,
reluat secerișul orzului după 
ploile căzute din abundentă in ulti
mele zile, prin trecerea combinelor 
ne acele sole unde pot recolta in 
condiții bune si fără pierderi. în
treprinderile agricole de stat au ex
tins secerișul orzului in toate zo
nele județului, reușind ca iii prezent 
să recolteze aproape 80 la sută din 
plan. De la o zi la alta se măresc 
suprafețele eliberate de orz si in 
cooperativele agricole. Semănatul 
culturilor duble s-a executat în 
județ pe mai mult de 2 500 hectare. 
(Crăciun Lăluci).
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Este, stenică o confrun
tare a obștii prozatorilor 
cu numele noi care vin să 
o îmbogățească, atunci cind 
ele confirmă însuși succe
sul și marea audiență la 
public a genului ca atare.

în acești ani, relația 
scriitorului de proză Cu ci
titorii săi a cunoscut per
formante deosebite, demon- 
strind faptul că trăim o 
epocă dc înflorire catego
rică a romanului românesc. 
Foarte căutat in librării, do
vadă că și-a aflat adre
să și rost social, romanu
lui românesc de astăzi i se 
confirmă faptul că răspun
de cu credință așteptărilor 
cititorului contemporan.

Crescînd de la an la an, 
interesul publicului față de 
proza noastră demonstrea
ză faptul că în virtuțile ei 
se regăsește gustul lui. că 
aria ei tematică îmbrăți
șează și restituie problema
tica specifică existenței în 
acești ani de construcție 
socialistă. Se înregistrează, 
astfel, cereri de tiraje din 
ce în ce mai spectaculoa
se, afirmîndu-se ideea că 
volumele scrise de un larg 
detașament de prozatori 
susțin și pot susține din ce 
în ce maj bine viața edi
torială și de librărie.

O rezultantă firească 
acestei" înfloriri a

anul care a trecut el a 
fost împrospătat la fel de 
viguros cu numele și, mai 
ales, cărțile lui Mircea 
Săndulescu. Dragomir Ho- 
romnea. Fl. N. Năstase, 
Ioan-Dan Nicolescu. Ion 
Blecea. Ioan Radin.

Debuturi elocvente, sub
stanțiale ca aport artistic 
și cu foarte marcate punc
te de vedere asupra filozo
fiei noastre de viață, eie 
nu reprezintă doar speran
țe. ci afirmarea unor noi 
nuvelisti și romancieri au
tentici.

O diversitate de stiluri și 
modalități originale de a- 
bordare a realității. îi ca-

mantica pasiune pentru 
marile fapte de viață la 
Fl. N. Năstase, stilul com
bativ in care face o proză 
de problematică Dragomir 
Horomnea, eleganța unei 
elaborări romanești de sub
stanță la Ioan-Dan Nico
lescu, umorul robust al lui 
Ioan Radin.

Este drept, uneori ambi
ția literară ii domină pe 
acești autentici prozatori 
mai mult decit faptul de 
viață care se cere expri
mat, și livrescul ia locul 
unei pasiuni necesare pen
tru evenimentul contempo
ran. Dar acesta nu este 
numai un defect al lor, ci

Cel care îi citește nu 
poate să nu aștepte plin de 
curiozitate evoluția . lor. 
modul in care un Marius 
Tupan va duce mai depar
te îmbinarea real-fantastic 
din proza sa, cel in care 
își va valorifica inteligența 
in aflarea simbolurilor Mir
cea Săndulescu. minuția a- 
mănuntului cultivat cu pa
siune de Gabriela Ada- 
meșteanu, maturitatea căr
turărească a lui Eugen U- 
ricariu, experiența reporte
ricească a lui Dragomir 
Horomnea și toate cele
lalte virtuți ale mai tine
rilor noștri colegi.

în acest fel, prin „Prin-

Semnificații, valori, responsabilități
Opinii de Corneliu LEU

a 
prozei 

noastre este și maturitatea 
debuturilor din 
vreme, concretizată 
crări deosebit de 
sânte, realizate cu 
gamă de mijloace . 
și reușind, prin valoarea 
lor, să învingă circumspec
ția cititorului față de nu
mele noi. în acest fel, se 
consolidează o dialectică a 
relației autori-cititori, ca
racteristica ej fiind încre
derea și interesul: datori
tă încrederii pe care a că
pătat-o în gen prin 
autorilor consacrați, 
rul se apleacă și 
volumelor de debut, 
torită faptului că 
nu-i

ultima 
. în lu- 

intere- 
o largă 
artistice

cărțile 
citito- 

asupra 
iar da- 
acestea 

înșeală așteptările, 
încrederea și interesul său 
fată de întregul gen 
și mai mult.

într-un asemenea 
text s-a afirmat anii 
cuți un eșalon de roman
cier) in frunte cu Eugen 
Uricariu, Gabriela Ada- 
meșteanu, Mihai Tatulici, 
Petre Anghel, Marius Tu- 
pan, Vasile Sălăjan, iar în

cresc

con- 
tre-;

racterizează pe acești proas
peți colegi ai noștri. întil- 
nești astfel rafinamentul și 
intuiția psihologică în pro
za de analiză scrisă de Ga
briela Adameșteanu, fraza
rea cursivă plină de delicii 
calofile și aptă de a crea 
amplă atmosferă la Eugen 
Uricariu, personaje tinere, 
venind cu problematica 
lor frustă, cu esențiale în
trebări în fața vieții, plă
cut caracteristice vîrstei, la 
Mihai Tatulici, o altă fră- 
mîntare, dură, în procesul 
de formare al unui tînăr 
cu existență baladescă pe 
unul dintre șantierele con
strucției socialiste, în pro
za cu predilecții pentru 
simboluri și pentru mit, pe 
care o scrie Marius Tupan, 
personaje moderne, viguros 

o filozofie 
unor capi- 
de viață.la 
și un fond 
cu subtile

conturate, cu 
densă în fața 
tale experiențe 
Vasile Sălăjan 
grav, matur, 
procedee narative, la Pe
tre Anghel. Acestora li s-a 
adăugat acum modul pa
sionat de a alege eveni
mentele în funcție de niște 
mutații foarte subtile 
psihologia personajelor 
Mircea Săndulescu,

din 
la 

ro

șl o mare calitate : calita
tea de intelectuali ai scri
sului, ceea ce ne îndrep
tățește a aștepta din par
tea lor niște opere însem
nate atunci cînd vor ajun
ge să fie legați cit mai or
ganic și cit mai cetățeneș- 
te de filozofia pe care o 
afirmă construcția socia
listă in evoluția ei.

De fapt atracția pentru 
actualitatea imediată, ten
tația de explorare a ei din 
diverse unghiuri este o ca
racteristică aproape gene
rală a celor citați. E dese
ori prezent personajul tî
năr, acesta confundindu-se 
uneori cu autorul sau fiind 
o dedublare a sa. Persona
jele lor sînt abordate în
tr-o viziune complexă de 
pasionați și inspirați pro
fesioniști ai scrisului pe 
care cititorul îi crede și in 
același timp îi savurează ; 
întîlnim o proză curajoasă, 
manevrînd firi 
confruntate 
neprevăzute, și 
zîndu-se în ansamblu prin- 
tr-un stil deosebit de în
grijit, prin rezonanța unei 
solide formații intelectuale 
— har de mare cîștig pen
tru proza noastră.

dilematice 
cu experiențe 

caracteri-

dețl vulpile" și „Fratele 
nostru Emanuel" de Petre 
Anghel, „Crisalide" de Ma
rius Tupan, „Coborînd din 
Nord-vest" și „Săptămîni 
de dragoste" de Vasile Să
lăjan, „Rug și flacără" de 
Eugen Uricariu, „Drumul 
egal al fiecărei zile" de 
Gabriela Adameșteanu, 
„Ceața" de Mihai Tatulici, 
„Cer cuvîntul" de Drago
mir Horomnea, „Rana 'sta
tuilor" de Ioan-Dan Nico
lescu, „Victorie clandesti
nă" de Mircea Săndulescu, 
romanul nostru contempo
ran se îmbogățește ca gen, 
lărgindu-și aria de cuprin
dere și exprimare, iar pro
za românească in ansam
blul ei se îmbogățește cu 
eșalonul inspirat al 
noi generații.

O caracteristică a 
ror acestor apariții 
spre lauda editurilor și mai 
puțin, din păcate, mult 
mai puțin, a revistelor 
noastre literare, debutul 
editorial și nu cel in pre
să. Faptul ca atare sub
liniază aplecarea atentă, 
grija unor redactori de 
editură față de necunoscu
tul care vine cu mesajul 
său literar și, de cealaltă

unei
tutu- 
este,

parte, o anumită blazare in 
fața acestui fenomen a co
legilor lor din redacțiile 
revistelor.

Este drept însă, presa 
noastră literară susține de
buturile în paginile de cri
tică, analizîndu-le, 
larizindu-le 
du-le.

Ca om și 
care trăiesc 
obștii mele, 
tere.sează înnoirea ei per
petuă eu cit mai multe noi 
talente care să-i lărgească 
afirmarea și. consolidarea 
rostului social, nu pot de- 
cit să-i fiu recunoscător 
unui critic de talia profe
sorului Al. Piru pentru gri
ja cu care se ocupă de 
cărțile tinerilor. Demon- 
strind că prestigiul se poa
te căpăta nu numai ocu- 
pindu-te de scriitori con
sacrați, o generoasă cunu
nă de lauri merită profe
siunea pe care și-o slujesc 
cu credință și 
Laurențiu Ulici, 
Ciobanu. Mircea 
lescu. Valeriu Cristea, Li- 
viu Petrescu, Dan Cristea, 
Doina Uricaru, Cornel Mo- 
raru, Voicu Bugariu, V. F. 
Mihăescu ș.a.

Dar nu numai prin cri
tică, nu numai prin con
semnarea debuturilor, pre
sa literară și cea culturală 
își vor face datoria față de 
noile generații care vin #să 
se afirme. Este necesar ca 
revistele să acorde debu- 
tanților spații mai largi de 
publicare, să-i îndrume cu 
grijă și competență pe ca
lea desăvirșirii artei; să 
nu uităm că publicația pe
riodică, prin sarcinile poli
tice pe care le are. este cea 
care poate exercita coman
da socială, îndrumînd lite
ratura spre temele mari 
ale vremii. Or, in primul 
rind de această îndrumare 
au nevoie cei care 
tează și pentru care 
în reviste ar trebui 
mai generos.

Secția noastră —
Asociației scrii- 
București, care 
rezonantul nu- 
aproape două

popu- 
și încurajin-

ca profesionist 
in mijlocul 

și deci mă in-

talent 
Nicolăe 
Iorgu-

debu- 
spațiul 
să fie
secția

de proză a 
torilor din 
întrunește 
măr 
sute 
tori 
manență de desțelenirea 
tuturor căilor pentru afir
marea deplină a acestui 
fenomen ; debutul cu D 
mare.

de ......... ..
cincizeci de proza- 
se va ocupa în per- 

de

i
I

O remarcabilă creație
muzicală

Interpretarea în pri
mă audiție a oratoriu^ 
lui „Canti per Europa" 
de Theodor Grigoriu. 
in cadrul unui»,concert l
al orchestrei-simfoni-. 
ce a Radioteleviziunii 
române, sub condu
cerea dirijorului Iosif 
Conta, s-a inscris ca 
un eveniment proemi
nent a! vieții muzicale.

Așteptat ca rezulta
tul unei dăruiri la
borioase, oratoriul 
reflectă gindirea în
noitoare a compozito
rului, atitudinea sa 
militantă, capacitatea 
de a sintetiza cuceriri
le artistice ale vremii 
noastre si de a le îm
bogăți cu elemente 
inedite, care dau far
mec si autenticitate o- 
perei de artă.

Tulburat de pagini 
ale istoriei europene, 
ca de exemplu distru
gerea prin urgia bom
belor a ceea ce a fost 
înaintea celui de-al 
doilea război mondial 
orașul Dresda. ■ vestit 
prin frumusețea arhi- ■ 
tecturii și prin bogata 
sa viață artistică, sau de 
date privind puterea 
de distrugere acumu
lată în timpurile noas
tre prin-cursa înarmă
rilor. compozitorul face 
apel la citeva valori 
ale patrimoniului eu
ropean de poezie și 
melos pentru a concre
tiza sensurile secțiuni
lor oratoriului. Compo
ziția se structurează ca 
o succesiune de patru 
fresce, care sînt tot 
atitea ipostaze, tot ati- 
tea simboluri incărca- 
te de o gravă semnifi
cație actuală privind 
destinul Europei.

Termenul de frescă 
definește insă nu atit 
caracterul obișnuit de 
narațiune, de desfășu
rare epică, puțin a- 
decvat muzicii lui Th. 
Grigoriu și tot atit de 
puțin muzicii acestui 
oratoriu, ci mai ales 
spațiul deschis al ac
țiunii. evoluția in timp 
a acesteia, de la ima
ginea poetică și sono
ră creată in sala de 
concert pină la repre
zentarea ei infinit 
nuanțată în lumina 
experienței și afinității 
spirituale a celor ce 
alcătuiesc auditoriul. ■ 
Corespunde organic 
ideii de frescă diver
sitatea „evenimente
lor" sonore care se o- 
rînduiesc intr-o acțiu
ne coerentă, ca un a-

prins dialog al încor
dării. spaimei, suferin-, 

■tei. deznădejdii' pure-1 
laxarea. speranța, del-, 

atitudinea, fericirea."
Acost dialog de ifl<ți Vi ' 
sentimente își află de- ’ 
terminarea în conflic
tul însuși — care an
gajează Europa ca și 
Terra întreagă — din
tre viață și moarte, 
dintre pace și război, 
dintre ceea ce edifică 
umanitatea și ceea ce 
o amenință. Răsunetul 
acestei muzici in con
știința noastră, su-

Oratoriul 
„Canti per 

Europa" 
de Theodor
GRIGORIU

a

gerarea unor atitudini 
hotărîte, active, uni
voce în opoziție cu 
pasivitatea, cu echivo
cul își află impulsul in 
dramaturgia oratoriu
lui sub forma unei 
perpetue confruntări 
între elementul „sta
tic", ambiguu, constru
it ca o perdea de uni- 
sonuri suprapuse, și 
elementul dinamic, ai
doma unor „fascicole" 
sonore, unor structuri 
pe verticală de ritmuri 
și timbre, de fulgerări 
tematice născute din 
„mirabila sămință"
modalismului de obîr- 
șie folclorică. Mobili
tatea permanentă a 
veșmântului armonic 
și orchestral este, com
pensată in oratoriu de 
stabilul factor melo
dic, nutrit uneori din 
tulpina unor teme con
sacrate de maeștrii 
culturii europene și 
universale, ca Bach 
și Mozart, sau de fău
ritorii tot atit de pe
renei arte ’ bizantine 
ori gregorigne.

Prima frescă evocă 
raptul Europei descris 
in versurile lui

, baud, poet care 
jură omenirea
amintească jertfele a- 
duse nesățiosului zeu 
al războiului și pe va
tra continentului nos
tru. Fresca a II-a — 
Copilăria demiurgilor 
este zugrăvită în

Rim- 
con- 
să-și

tonuri sangvine și 
în ritmuri de apo
caliptică toccată. Din 
versurile lui ' Emi
nescu. Shelley. Pușltin, 
Garcia Lorca: Rilke, 
a luat ființă textul cot 
ral al Frescei a'TII-â. 
o adevărată 
sa, cu un 
melodic din 
după Matei 
Bach. prohod 
lume care și-ar devora 
Muzele, s-ar lipsi de 
frumusețea Voronețu- 
lui. de candoarea Utei 
de la Naumburg. de 
ineîntătoarea Primăva
ră botticelliană. Prin 
Dante se înalță un 
Imn lui Apollo, care 
dă Frescei a IV-a 
aură de final : aici 
este preamărită — ca 
singura alternativă 
demnă de cuvîntul OM 
— Iubirea care mișcă 
sori si stele : este ulti
mul vers al Divinei 
Comedia, exprimind la
pidar rațiunea de a 
fi a Europei si a lumii 
întregi, ridicarea ire
versibilă spre 
care înseamnă 
te. armonie si

Tot atît de 
de programatismul i- 
lustrativ, ca și de ex
tremele abstractului — 
excese ce diminuează 
forța de convingere a 
muzicii — „Canti per 
Europa" își legitimea
ză valoarea prin sub
stanțialitatea discursu
lui poetic și muzical, 
prin relieful gîndirii și 
densitatea emoției,
confirmind definiția
dată de Rilke muzicii, 
în versuri care inspiră 
Fresca a IlI-a : 
muzică : suflu-al

■ tuilor, / Tăcere a 
ginii. / Tu grai, 
graiuri sfîrșesc".

„Canti per Europa" 
înseamnă o izbîndă a 
creației noastre muzi
cale. la realizarea că
reia un merit dă sea
mă a revenit orchestrei 
simfonice și corului 
Radioteleviziunii ro
mâne, corului „Studio" 
al Conservatorului de 
muzică „Ciprian Po- 
rumbescu", dirijorilor 
de cor Aurel Grigoraș 
și Armand Ghedoianu, 
în frunte cu dirijorul 
Iosif Conta, muzician 
de vastă experiență și 
înaltă exigență, care 
au făcut ca lucrarea să 
se bucure încă de la 
primul contact cu pu
blicul de o călduroasă 
prețuire.

Laerimo- 
memento 
Pasiunea 
de J. S. 
pentru o

omenie, 
dragos- 
adevăr. 
departe

„O. 
stai 

ima- 
unde

V. TOMESCU

Festivitatea de încheiere a celei de-a 20-a
Olimpiade internaționale de matematică a elevilor
Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat participanților 
- primit cu profundă satisfacție și vii aplauze
Echipa României pe primul loc al prestigioasei confruntări 
științifice internaționale

La Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București a avut loc. 
marți seara, festivitatea de închidere 
a celei de-a 20-a Olimpiade interna
ționale de matematică a elevilor, or
ganizată de Ministerul Educației și 
învățămintului. C.C. al U.T.C. și So
cietatea de științe matematice.

Inițiată in urmă cu două decenii 
de România — care a găzduit și pri
mele două ediții — olimpiada a de
venit o manifestare tradițională de 
inalt prestigiu, ce reunește an de an 
pe cei mai talentați elevi matemati
cieni din numeroase țări ale lumii, 
într-o prietenească și exigentă con
fruntare științifică, prilejuind o mai 
bună cunoaștere reciprocă.

La ediția actuală au participat elevi 
din Austria, Anglia, R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, Cuba, Finlanda, 
Franța. R.F. Germania, R.S.F. Iu
goslavia, R.P Mongolă, Olanda, R.P. 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia. S.U.A., Suedia. Turcia și R.S. 
Vietnam.

La închiderea olimpiadei, juriul 
international a acordat 63 de premii 
I, II și III, precum și 4 premii spe
ciale concurenților care au găsit so
luții originale în rezolvarea proble
melor.

Pe primul loc s-au situat Mark 
Kleiman — S.U.A., Richard Ewen 
Borcherds — Marea Britanie, Nistor 
Victor și Bogdan Enescu — România, 
și Uwe Weselmann — R.F. Germania,

In clasamentul pe echipe, România 
s-a situat pe locul I.

Locurile următoare au fost ocupa
te, în ordine, de S.U.A.. Marea Brita
nie, R.S. Vietnam și Cehoslovacia.

Festivitatea a fost deschisă de 
acad. Gh. Mihoc. președintele Comi
tetului român de organizare a celei 
de-a 20-a ediții a olimpiadei, care a 
spus : „Am avut cinstea să informez 
pe secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in legătură cu 
desfășurarea olimpiadei și cu rezulta
tele obținute la această prestigioasă 
manifestare științifică internațională. 
Domnia sa vă adresează un mesaj 
de salut, calde felicitări pentru acti
vitatea desfășurată și aduce vii mul
țumiri tuturor delegațiilor participan
te pentru modul prietenesc în care 
au răspuns invitației noastre, vă u- 
rează sănătate, fericire și noi succese 
in progresul 
matematice".

Mesajul 
Ceaușescu, 
transmise de 
fost primite 
cu vii aplauze. /

în Încheiere, vorbitorul a salutat 
prezența la festivitate a ambasado
rilor și a altor diplomat) ai țărilor 
reprezentate la olimpiadă.

După înmînarea premiilor au luat 
cuvîntul prof. Robert Granston Lynes, 
din Marea Britanie. și elevii Mark 
Kleiman (S.U.A.), Alan John Dix 
(Marea Britanie) și Nistor Victor 
(România), care au exprimat grati
tudinea lor și a participanților, au 
mulțumit pentru condițiile create 
bunei desfășurări a acestei manifes
tări științifice, pentru atenția de 
care s-au bucurat din partea țării 
noastre, a președintelui României.

necontenit al științelor
președintelui Nicolae 
urările și felicitările 
șeful statului român au 
cu profundă satisfacție,

/

Tmi revine plăcuta cinste — *
spus elevul Nistor Victor, distins cu 
premiul I — să aduc calde mulțu
miri partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru condițiile create 
pregătirii noastre in vederea acestei 
însemnate confruntări științifice in
ternaționale. Mărturisesc că nu a 
fost ușor. Ne-au animat. în muncă 
dragostea de țară, dorința de a ne 
pregăti cit mai bine, pentru a duce 
faima ei peste hotare. Poate nu am 
făcut totul, dar mă angajez, in nu
mele tinerilor matematicieni din 
țară, să muncim cu indirjire in con
tinuare.

A luat apoi cuvîntul Suzana Gâdea, 
ministrul educației și învățămintului, 
care a adus calde mulțumiri parti- 
cipantilor de peste hotare, subli
niind înalta ținută științifică ce a 
caracterizat Olimpiada internațională 
de matematică.

Acum, la sfirșitul acestei presti
gioase manifestări științifice interna
ționale — a spus vorbitoarea — se 
cuvine să aducem calde mulțumiri 
președintelui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru atenția 
și grija pe care le-a acordat pregă
tirii și desfășurării celei de-a XX-a 
ediții a Olimpjadei internaționale de 
matematică, condițiilor minunate 
create acestei întreceri a inteligenței 
umane.

în onoarea participanților Ia olim
piadă a avut loc apoi un spectacol x 
artistic susținut de formații ale pio- . 
nierilor și elevilor bucureșteni.

(Agerpres)

• HUNEDOARA. Ansamblul 
folcloric al Casei municipale de 
cultură Deva — „Silvanp" — a 
plecat, la începutul acestei săp
tămîni, in Italia, unde va sus
ține, in cîteva localități din Sar
dinia, mai multe spectacole cu 
cîntece și jocuri populare hune- 
dorene, precum și piese folclo
rice din alfe zone ale țării noas
tre. La Casa de cultură din Deva 
a avut loc o masă rotundă pe 
tema „Afișul de protecția mun
cii în industria minieră". (Sabin 
Cerbu). • BISTRIT A-NASAUD 
în cadrul celei de-a doua edi

ții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", la Bistrița a 
avut loc o sesiune de comunicări 
cu tema : „Continuitatea popu
lației autohtone daco-romane 
pe teritoriul județului Bistrița- 
Năsăud". A văzut lumina tipa
rului „Muza someșană", revista 
societății literar-științifice „Vir- 
tus romana rediviva" a elevi
lor liceului ..George Coșbuc" din 
Năsăud. La Singeorz Băi a fost 
deschisă prima tabără de crea
ție republicană, organizată de 
Comitetul județean U.T.C. și 
U.A.P.. in cadrul căreia și-au

f

Turneul prietenesc al Ansamblului 
de copii din Nankin

Consiliul Culturii si Educației So
cialiste organizează in perioada 21 
iulie — 9 august 1978 turneul prie
tenesc al Ansamblului de copii din 
Nankin — China. Spectacolele vor 
avea loc după cum urmează : 22 iu
lie la Năvodari, 23 iulie la Eforie 
Nord, 25 iulie la Constanta, 27 iu
lie la Costinesti. 31 iulie la Brasov, 
2 august la Rimnicu Vilcea, 3 au-

gust la Govora. 1n București an
samblul va evolua la 5 august ora 
19 in Sala Rajteodia
8 august ora A9.30 
mână-

Pentru spectacolele
biletele se vind la casa A.R.I.A., Ca
lea Victoriei 68-70, tel. 13 53 75. !n 
celelalte localități, la agențiile tea
trale.

Română si la 
la Opera ro-
din București

„Goana", reprezentată la 
Teatrul „Giulești" — cea 
de-a treia piesă jucată a 
Iui Paul Ioachim — con
firmă orientarea autorului 
spre cea mai ardentă ac
tualitate.

Dragostea, educația pen
tru și prin muncă, re
cuperarea delincventilor 
prin integrarea lor in cir
cuitul activității productive, 
in imediata tovărășie și sub 
directa influență a unor oa
meni cu o conștiință înain
tată, demitizarea șanselor 
de a-ti găsi fericirea aiu
rea — prin abandonul pa
triei în care te-ai născut 
și al familiei, prin căsătorii 
grăbite și iresponsabile — 
toate acestea sînt' obiective 
formative ce revin frec
vent azi în discuție.
Abordînd o asemenea pro

blematică, 
net" 
cade 
caz. 
tului 
socialistă are capacitatea de 
a valorifica cele mai bune 
resurse ale omului, de a-i 
oferi — chiar și celui ce 
a greșit — un orizont plin 
de speranțe, spre care 
acesta trebuie să tindă sin
gur, deși mereu ajutat de 
ceilalți. Preocupat înde
osebi de posibilele meca
nisme psihologice ale re
dresării. Paul Ioachim știe 
să acrediteze morala comu
nistă nu „atasind-o“ de 
fabulă, ci urmărind, ca pe 
ceva necesar, drumul si
nuos (o vreme parcă fără 
de speranță, al personaje
lor) pentru înțelegerea 
efectivă a valorilor acesjei 
morale si transformarea ei 
în principiu al existentei.

Interesul „Goanei" nu 
vine numai din accen
tuatul simt al scenei și al

exigentelor 
mentate, 
Joachim 
de actor, 
noaștere 
ale artei 
teatrul și care cer ca orice 
idee să fie integrată orga
nic si dedusă de spectator 
dintr-o meditație complexă, 
nuanțată, mai largă, mai 
cuprinzătoare, asupra ome-

//

teatrului, aii- 
cazul lui Paul 
experiența sa 
si dintr-o cu-

în 
de
Ci

a acelor exigențe 
de care ascultă și

celor mai aspre confl’cte, 
aparent insolubile, făcind. 
tocmai prin aceasta, mai 
convingător mesajul tex
tului. Nu este vorba de un 
manierism al viziunii, după 
cum nu este vorba de un 
manierism al mijloacelor 
de expresie, ci de o op
țiune principială, cu mari 
șanse — pentru că ea co
respunde în chip fericit

CRONICA TEATRALĂ

GOANA"
de Paul IOACHIM

accentul „Goa- 
lui Paul Ioachim nu 
pe fotografierea unui • 

ci pe sublinierea fap- 
că societatea noastră

la Teatrul „Giulești"

nescului. reacțiilor si posi
bilităților omului.

Ca și in cazul piesei pre
cedente, primite călduros 
(„Nu sîntem ingeri"). poate 
într-o și mai mare măsură. 
Paul Ioachim ne ciștigă 
prin firescul si verosimili
tatea deplină a replicilor, 
motivațiilor. Rămîne lotuși 
loc pentru o mai mare 
adîncime, finețe, subtilitate, 
pentru dezvoltarea capaci
tății de a surprinde și co
munica și mai direct, mai 
crud, adevărul unor devieri 
și socul unor deveniri ; de 
a selecta sau imagina si
tuații și mai convingătoare.

Regizorul Alexa Visarion 
face și din această piesă ce 
a mai făcut și din (cu) al
tele : o citește și o recreează 
scenic, în 
pură, O

temperamentului regizorului 
și obsesiei lui de a 
face un adevărat teatru 
social si politic, ferit de 
șabloane 
Pentru
de ferm

dragoste oarbă, care va a- 
vea insă puterea să rea- 
prindă flacăra vigilenței. 
Cornel Dumitras transmite o 
stare de furie și teamă, de 
fiară sălbatică încolțită, 
deși jocul său nu este lip
sit de necesarele variații. 
Sub semnul efortului de 
a crea stări. Ileana Cernut 
comunică disimularea, apoi, 
deruta și spaima, iar Adrian 
Visan liniștea certitudinilor 
și tristețea dragostei fără 
sens.

Interpreții „Goanei" nu 
transmit decizii luate de
mult. adevăruri stricte, 
cristalizate, ci dau sen
zația că descoperă ade
vărul în chiar actul comu
nicării. că răspunzind Ia. o 
întrebare află, în sfirșit. un 
răspuns pentru ei înșiși.

Foarte bun ni s-a părut 
Florin Zamfirescu in rolul 
pozitiv, complex, nu lip
sit de umbre, al tînărului 
Marcu. lucid, muncitor și 
ambițios, poate prea ambi
țios. La 
ciat. Ia 
litătilor 
gen de
prea mare dacă ne gindim 
la creația din „Pasărea 
Shakespeare"), se adaugă 
și alte satisfacții : există un 
calm tăios și o 
amenințătoare în 
lui Marcu, apoi o 
o gravitate și 
tism bogat în 
tre cele mai

Remarcabila 
spectacolului
nu e străină de faptul că 
regizorul, scenografii, ac- 
lorii și chiar autorul for
mează o echipă. Fenomen 
încă prea rar in teatrul 
românesc.

farmecul deja apre- 
surpriza disponibi- 
sale pentru acest 

roluri (surpriză nu

a situațiilor, 
interesantă a

ceva : să lu-

răbdare 
replicile 
căldură, 
drama-un 

nuanțe din- 
cuseritoare. 
reușită

cu „Goana-'
a

esența sa cea mai 
reașază pe linia

și ornamente, 
că regizorul, atît 

și consecvent 
in demersurile sale, știe,
ca putini alții — odată ce 
a acceptat o lucrare — să-i 
detecteze posibilitățile, re
sursele de adevăr, conflict 
autentic, semnificativ ; ten
siunea reală 
personalitatea 
eroilor.

Si mai știe
creze cu actorii. Iată, Tra
ian Dănceanu îmbrafeă re
plica in haina generoasă a 
unei vechi oboseli, o stare 
de oarecare absență (senili
tate sau decepție ?), de a- 
bandon, de așteptare, de slă
biciune — îmbinate cu o Natalia STANCU

S-a aprins o nouă stea energetică
(Urmare din pag. I)
ce, al dăruirii și priceperii 
muncitorești din țara noas
tră : întreprinderea de ma
șini grele București, „Vul
can", „Automatica", „Elec- 
troputere“-Craiova, Reșița, 
Bocșa, „Unio" din Satu 
Mare...

— Totul a fost ridicat în 
cinci ani, imi spune mais
trul Dumitru Bivolaru, se- 
cretar-adjunct al comitetu
lui de partid al grupului de 
expțoatare. Pe un teren 
de agricultura se lupta 
•greu cu... lignitul.

Mi-aduc aminte
acum, adaugă electricia
nul Voicu Dănciuloru — 
primul nume înscris pe 
statele de plată ale șan
tierului. Era toamnă. Am 
cules întîi porumbul, niște 
știuleți micuți, am tăiat co
cenii, apoi am început să 
construim... cea mai mare 
termocentrală a țării.

La început, grupul de ex
ploatare avea 40 de oameni. 
Acum — 700. Pină Ia sfîr- 
șitul anului — 1 250. 
teaptă circa 100 de 
venți ai liceului 
trial din Craiova

un-
din

ca

Se aș- 
absol- 
indus- 

; alți

dat întîlnire 24 de pictori și 
sculptori. Lucrările' vor rămîne 
în patrimoniul orașului. (Gh. 
Crișan). • VRANCEA. în ca
drul ciclului de manifestări „Te 
slăvim Românie socialistă", în 
Piața Unirii din Focșani a avut 
loc spectacolul cultural-artistic 
„Plai de legendă — vatră de 
glorii". Sub genericul „2050 de 
ani de la crearea statului dac 
centralizat și independent", la 
Focșani precum și în mai multe 
localități din județ au. fost or
ganizate expoziții cu tema „Ci
vilizația traco-dacică", expoziții

cu (ami
cele 400 
de la

din 
Unul 
șan- 
fără

și atîția alții, 
care a venit pe 
de construcții 

meserie și a învățat

peste o sută termină, școa
la de calificare de aici, 
în timpul acesta, numeroși 
gorjeni și-au schimbat pro
fesia de agricultor în cea 
de operator — Nicolae Vin- 
tilă din Văleni-Plopșor, Ni
colae Văduva din Brănești, 
Constantin Mihăilescu 
Ionești 
din ei, 
tierul 
nici o
cu sîrg și ambiție pentru a 
deveni operator, este tînă- 
rul Victor Trușcă. Are ’ a- 
cum „în primire" 20 de 
motoare, dar visează să a- 
jungă operator la panoul 
de comandă.

— Și are toate șansele, 
apreciază maistrul Ion Sta- 
varaohe, șef de tură la pa
noul de comandă — „oglin
da grupului". Stavarache 
est.e el însuși tînăr. pînă-n 
30 de ani, insă ii place să 
treacă drept „in virstă". 
Argumentele par a fi plau
zibile : „în primul rind am 
trăit lucruri care se petrec 
de obicei, într-o viață de 
om. De exemplu, cînd am 
venit aici, Turceni era un 
simplu sat. Acum a ajuns 
la condițiile unui oraș.

Chiar eu locuiesc 
lia într-unul din 
de apartamente

’ blocuri. în al doilea rind, 
am „la activ" cîțiva opera
tori calificați. Printre care, 
soția, Ana Stavarache. Așa 
incit...".

Privesc panoul de coman
dă — un perete întreg de 
aparate „inteligente", indi
catoare, beculețe colorate 
care se aprind și se sting, 
urmărind complicatele pro
cese ale instalației.

— Cite procese trebuie 
urmărească simultan un 
perator l.a panou ?

— Mai importante, apro
ximativ... o sută.

...împreună cu secretarul 
comitetului • de partid al 
platformei Turceni, mais
trul Emilian Dicu, îmbrăți
șez încă o dată cu privirea, 
de pe podul peste Jiu, co
losul din metal și beton, 
cea mai mare cetate a lu
minii, apărută aici la con
fluența dintre masivul de 
lignit și rîul doinelor gor- 
jene. Confluentă a marilor 
energii latente : cărbunele 
și apa. Și cărora le-a fost 
hărăzit — potrivit unor cu
tezătoare planuri, datorită

să
o-

oamenilor însuflețiți de 
sarcinile trasate de partid 
— să se transforme într-un 
puternic fluviu energetic. 
Mi-amintesc de un angaja
ment luat de constructori, 
cu ani in urmă, la începu
tul operei lor : „Mai avem 
pină să vedem Turcenii co
nectați la sistemul energe
tic național. Dar o vom 
face pentru că sîntem cu 
totii conectați la sistemul 
de energii al conștiinței co
muniste a țării". Spusele 
s-au adeverit, iată-le ma
terializate sub privirile în
tregii țări : lignitul gorjean, 
trecut prin tăriile focului, a 
pus in mișcare primul mare 
grup energetic, de 330 MW. 
Altele ii vor urma. Pină la 
2 640 MW.

înăuntru au început să 
pulseze kilowații, iar la in
trarea in termocentrală u- 
nul din panouri ne oferă 
dimensiunea efortului ener
getic pe aceste păminturi 
renăscute sub semnul in
dustrializării : „Dinamica
industriei electrice a jude
țului Gorj (în procente) : 
1970 — 100 ; 1975 - 241,5 ; 
1980 — 1 435". în zece ani, 
o creștere de peste 14 ori l

CONCURS LITERAR
Editura „Eminescu" anunță cea de-a treia 
ediție a concursului

Concursul de debut in volum, 
inaugurat pentru prima oară de 
editura ,.Mihai Eminescu" in anul 
1973. s-a dovedit un cadru larg și 
exigent de stimulare a creației li
terare originale.

în dorința de a spori prezenta 
tinerilor și a stimula noile talente, 
editura „Eminescu" lansează cea 
de-a treia ediție a concursului, 
care se incadrează in obiectivele 
promovate de festivalul republican 
„Cintarea României".

Editura așteaptă din partea con
curenților lucrări în versuri sau in 
proză, care să abordeze cu talent 
și forță de convingere o arie vastă 
de probleme — atit din trecutul 
eroic al poporului român și al 
inaintașilor săi. ale căror fapte Ie 
celebrăm cu prilejul aniversării a 
2050 de ani de la înființarea statu
lui dac. cit și din prezentul socia
list. din efortul oamenilor muncii, 
conduși de partidul comuniștilor, 
pentru făurirea unei vieți fericite. 
Editura ,.Mihai Eminescu" va 
gura un cadru corespunzător 
tipărire și lansare a lucrărilor 
miate la concurs, care se va 
fășura in următoarele condiții

1. Participantii 
debut in volum 
crări de poezie, 
roman, reportaj.

2. La concurs 
toți cei care, indiferent de virstă,

de debut în volum

de carte cu caracter istoric, 
dezbateri, seri de întrebări și 
răspunsuri, proiecții de filme 
documentare. (Dan Drăgulescu). 
• ARGEȘ. în pitorescul cadru 
natura! al taberei -colare Pău- 
leasca-Argeș, 300 de pionieri și 
elevi, talentați mînuitori ai con
deiului și penelului, petrec o 
binemeritată vacantă. Programul 
cultural-educativ al taberei cu
prinde. pe perioada 5—14 iulie,

concursuri de creație literară șl 
plastică. întilniri cu creatori de 
prestigiu din domeniile respec
tive. excursii de documentare 
etc. (D. Florea), • CLUJ. La 
monumentul lui Avram Iancu, 
de la Fintinele, aproape de 
inima Apusenilor, a avut loc o 
serbare populară la care au par
ticipat peste 8 000 spectatori, 
localnici și turiști, și mai bine 
de 350 artiști amatori din loca

litățile apropiate : Beliș, Mă- 
guri-Răcătău. Huedin. Aghireș, 
Poieni, Călățele, Mănăstireni, 
Rișca, Mărișel. precum și din 
Cluj-Napoca. Prof. George Pro- 
topopescu. director adjunct al 
Muzeului de istorie al Transil
vaniei. a vorbit despre semnifi
cația și importanta revoluției de 
la 1848. Au răsunat tulnicele; 
fanfare, grupuri vocale, tarafe, 
soliști vocali și instrumentiști, 
dansatori au prezentat un bo
gat program artistic. (Al. Mu- 
reșan). • VASLUI. în cadrul 
ediției a doua a Festivalului na

asi
de 

pre- 
des-

dela concursul
pot prezenta lu- 

nuvelă sau schiță,
se pot prezenta

profesiune si localitate de reședin
ță. n-au mai publicat în volum la 
o editură cu profil beletristic.

3. Se primesc ca materiale su
puse selecției concursului numai 
lucrări originale care se integrea
ză in profilul editurii .,Mihai Emi
nescu".

4. Manuscrisele se predau sau se 
expediază prin 
tul redacțional 
Eminescu" din 
Scinteii nr. 1. 
țiunea „Pentrli 
în volum, ediția a IIl-a“ și cu spe
cificarea genului 
fac parte.

5. Manuscrisele 
tr-un plic închis 
Același moto va fi reprodus pe un 
alt plic închis ce conține numele 
autorului, adresa, precum și reco
mandarea cenaclului literar în 
care activează.

Lucrările pentru concurs vor fi 
trimise pină cel tirziu la 
brie 1978 (data oficiului 
de expediere) 
— poezie — 
versuri)

— nuvele, 
coli de autor

— reportaje 
(160 pagini)

— roman — 
(300 pagini).

po.ștă la secretaria- 
al editurii .,Mihai 

București. Piața 
sectorul I. cu men- 
concursul de debut

literar din care

vor ti trimise în- 
purtind un moto.

și nu vor 
l'/j coală

20 noiem- 
P.T.T.R. 

depăși : 
ed. (1 000

schițe, povestiri — 8
(160 pagini)
— 8 coli de autor

15 coli de autor

țional „Cintarea României", tn 
orașul și județul Vaslui au avut 
loc întilniri, dezbateri, schim-, 
buri de experiență intre dreatori 
de literatură din București și 
Iași și activiștii în domeniul cul
turii, prieteni ai cărții, membri 
ai cenaclurilor literare din ju
deț. Au fost prezentate noi vo
lume apărute la editurile „Car
tea românească". „Albatros", 
„Junimea" etc. (Crăciun Lăluci), 
• MUREȘ. Sub auspiciile Aso
ciației artiștilor plastici ama
tori. la sediul Băncii agricole 
din Tg. Mureș a avut loc ver

nisajul unei expoziții de pictură 
cu lucrări realizate de Ștefan 
Someșan. Tiberiu Șerban. Olga 
Mihăilescu și Jarany Erno. De 
asemenea, casa de cultură a sin
dicatelor din Tg. Mureș găzdu
iește. în aceste zile, expoziția 
In lemn și piatră a sculptoru
lui Kelemen Zoltan. (Gh. Giur
giu). • CARAȘ-SEVERIN. în
tre 5—14 iulie, in tabăra de va
canță de la Poneasca se desfă
șoară concursul republican de 
radiotelegrafie. la care participă 
pionieri și elevi din întreaga 
țară. (C. Dan).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez cele mai sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru mesajul 
de felicitare trimis cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii 
Populare Bangladesh.

Sint convins că cooperarea dintre țările noastre se va dezvolta și con
solida in viitor, spre binele popoarelor noastre.

Vă rog să acceptați. Excelență, cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, iar pentru poporul român urări de prosperitate.

ZIAUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Plecarea tovarășului Kenji Miyamoto
Marți și-a încheiat vizita pe care 

a făcut-o în țara noastră, Ia invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Kenji Miya
moto, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Japonia. Oaspetele a fost 
însoțit de tovarășii Koichiro Ueda, 
vicepreședinte ăl Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia, Hiroshi Tachiki, 
membru al Prezidiului C.C. al P. C.

Sosirea unei delegații guvernamentale 
a R. S. Cehoslovace

Marți la amiază a sosit in Capita
lă delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de tovarășul Josef Simon, vi
cepreședinte al guvernului federal, 
președintele părții cehoslovace în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, pen
tru a participa la lucrările celei de-a 
Xl-a sesiuni â comisiei.

Pe aeroportul Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați de tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Miloslav Jandik, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. S. 
Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei.

A fost de față Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga.

Vizita delegației Partidului 
liberal Radical-Venstre din Danemarca
Tovarășul Mihai Dalea, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, s-a întilnit 
marți cu delegația Partidului Libe
ral Radical — Venstre din Danemar
ca. condusă de K. Helveg Petersen, 
președintele partidului, care face o 
vizită de prietenie în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național al 
F.U.S.

La întrevedere au participat, din 
partea română. Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte at Consiliului Națio
nal al F.U.S., și Ernst Breitenstein, 
membru al Consiliului Național al 
F.U.S., iar din partea daneză Lykke 
Sorensen și Bjorn Hansen, vicepre
ședintele și. respectiv, secretarul ge
neral al Partidului Liberal Radical — 
Venstre.

Cu acest prilej.- a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia s-a realizat 
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor celor două organisme po
litice și s-a făcut un schimb de ve
deri în legătură cu unele probleme 
internaționale actuale. De ambele părți 
s-a exprimat dorința ca relațiile sta
bilite între Frontul Unității Socia
liste și Partidul Liberal Radical — 
Venstre să se dezvolte în continuare, 
în interesul popoarelor român și da
nez, al securității, cooperării și pă

Întrevederi ale delegației Consiliului
Poporului din Republica Arabă Siriană

. In continuarea vizitei pe care o 
Întreprinde în țara noastră, delega
ția Consiliului Poporului din Repu
blica Arabă Siriană, condusă de Mah
moud Hadid, membru al Comanda
mentului regional al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, președinte
le consiliului, a avut marți o între
vedere cu Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe.

Totodată, delegația siriană a avut 
o întrevedere cu Constantin Niță, mi

SĂNĂTATE Șl PUTERE DE MUNCĂ
i Urmare din pag. I)
într-o viziune largă și profund știin
țifică, faptul că asigurarea sănătății 
populației se realizează prin adopta
rea de măsuri complexe — econo
mice, sociale, culturale și sanitare — 
integrate în planul național unic de 
dezvoltare generală a țării.

Fără îndoială, un rol esențial în 
asigurarea stării de sănătate a popu
lației îl are valorosul nostru 
personal sanitar. Zecile de mii de 
medici, farmaciști, cercetători și 
cadre medii sanitare sint che
mați să-și consacre toată ener
gia, pasiunea și dăruirea țelului nobil 
de a veghea zi și noapte la sănăta
tea și viața semenilor. Tocmai de 
aceea, pentru a se garanta calitatea 
asistenței medicale, legea prevede ca 
profesiunea de medic, farmacist sau 
stomatolog să poată fi practicată nu
mai de absolvenții invățămintului su
perior de specialitate și numai dacă 
au autorizarea Ministerului Sănă
tății.

Răspunderea pentru aplicarea uni
tară a prevederilor legii pentru apă
rarea și întărirea sănătății popu
lației. pentru organizarea. îndru
marea și controlul acestei acti
vități o poartă Consiliul Sanitar 
Superior și Ministerul Sănătății. în 
același timp, legea stipulează atri
buții și răspunderi precise care re
vin ministerelor și altor organe cen
trale, organizațiilor de masă și ob
ștești, unităților socialiste. Sarcini 
deosebit de importante au consiliile 
populare, care răspund de dezvolta
rea și modernizarea unităților 
sanitare din subordine, de mo
dul în care sint folosite baza 
tehnico-materială și personalul sa
nitar. de realizarea condițiilor de 
igienă și salubritate publică. Pentru 
întărirea rolului consiliilor populare 
în acest domeniu, ele vor dispune in 
bugetele lor de fondurile necesare 
finanțării unităților sanitare și retri

din Japonia, Saburo Uno, membru 
al C.C. al P.C. din Japonia.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezenți tovarășii Constan
tin Dăscălescu și Dumitru Popescu, 
membri ai Comitetului îjolitic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Va- 
sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, Nicolae Matei și 
Mircea Malița, membri ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

In cursul după-amiezii au început 
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-cehoslovace de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. In ca
drul lucrărilor se examinează, în 
spiritul indicațiilor și măsurilor sta
bilite cu prilejul Intîlnirilor și con
vorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak, activitatea de colaborare 
și cooperare economică și tehnico- 
științifică desfășurată în perioada 
care a trecut de la sesiunea prece
dentă, noi posibilități de cooperare 
în domenii de interes reciproc și de 
dezvoltare în continuare' a schimbu
rilor comerciale între cele două țări.

(Agerpres)

cii pe continentul european și în în
treaga lume.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, cordială.

★
In aceeași zi, delegația Partidului 

Liberal Radical — Venstre din Da
nemarca, condusă de K. Helveg 
Petersen, președintele partidului, a 
fost primită de tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul întrevederii,, care. s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
oaspeții au fost informați asupra 
activității parlamentare, precum și 
asupra unor preocupări actuale ale 
forului legislativ suprem al țării.

De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că raporturile de colaborare 
și cooperarea dintre România și Da
nemarca se vor întări și adinei și pe 
viitor, în spiritul relațiilor priete
nești care leagă cele două popoare, 
al imperativelor păcii mondiale.

★
Delegația Partidului Liberal Radi

cal — Venstre a avut, de asemenea, 
întrevederi cu tovarășa Suzana Gâ- 
dea, ministrul educației și învățămîn- 
tului, și cu tovarășul Ladislau He- 
gheduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

★
în aceeași zi. delegația Consiliului 

Poporului din Republica Arabă Si
riană a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și a făcut o vizită 
la Institutul politehnic din Bucu
rești.

(Agerpres)

buirii personalului muncitor din 
aceste unități.

In vederea creșterii calității și efi
cienței actului medical, legea stabi
lește măsuri concrete pentru o cit 
mai bună pregătire a medicilor, pen
tru ridicarea și perfecționarea cali
ficării lor profesionale. Instituțiile de 
invățămint medical și farmaceutic 
vor asigura pregătirea multilaterală 
a studenților, astfel incit fiecare me
dic să fie în stare să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții sarcinile pri
vind prevenirea, depistarea si trata
rea diferitelor afecțiuni, să dea do
vadă de o înaltă ținută morală in 
exercitarea profesiei. Așa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in cu- 
vintarea la Conferința pe tară a pre
ședinților consiliilor populare, por
nind de la faptul că practica in pro
ducție. deci si practica medicală, pre
supune ca noii medici să învețe si 
sâ-si însușească profesiunea nu nu
mai din cărți, ci si din experiența 
acelora care au practicat-o perioade 
mai îndelungate, legea prevede ca 
absolvenții facultăților să efectueze 
o perioadă de practică in spitale sau 
în unități sanitare. Totodată, legea 
stipulează obligația cadrelor medicale 
de a domicilia in localitatea in care 
se află unitatea sanitară in care isi 
desfășoară activitatea. De aici, dato
ria consiliilor populare de a asigura 
cadrelor medicale locuințe si condiții 
corespunzătoare de muncă si viată.

Atribuții, răspunderi și îndatoriri 
în asigurarea și întărirea stării de 
sănătate a populației ftu nu numai 
cadrele medico-sâni tare și factorii de 
resort, ci fiecare unitate socialistă, 
fiecare cetățean. Prevederea din lege 
potrivit căreia din organele de con
ducere colectivă ale unităților sani
tare să facă parte și reprezentanți ai 
unităților socialiste, precum și cetă
țeni de pe teritoriul pe care unitatea 
sanitară iși desfășoară activitatea 
are o deosebită însemnătate princi
pială și practică, menită să ducă la

Cronica zilei
în zilele de 10 și 11 iulie a.c., se

cretarul federal pentru apărarea na
țională al R.S.F. Iugoslavia, genera
lul de armată Nicola Liubicici, înso
țit de o delegație militară, a făcut o 
vizită de lucru în Republica Socialis
tă România, la invitația generalului- 
colonel Ion Coman, ministrul apără
rii naționale. Cu acest prilej au avut 
loc convorbiri care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că.

★
Marți, ministrul apărării naționa

le al Republicii Socialiste România, 
generalul-colonel Ion Coman, a pri
mit delegația angoleză condusă de 
secretarul de stat pentru problemele 
foștilor combatanți, comandant Jose 
Cesar Augusto Kiluanji, membru al 
C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
membru al guvernului, care se află 
într-o vizită in țara noastră.

Au participat Nicolae Guină. pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști din Republica So
cialistă România, și generalul-colo
nel în rezervă Mihai Burcă, vice
președinte al comitetului.

Primirea și convorbirile care au 
avut loc cu ăcest prilej s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Mongole — împli
nirea a 57 de ani de la victoria Re
voluției Populare Mongole — amba
sadorul acestei țări la București, Ța- 
gaanlamyn Dughersuren, a rostit 
marți o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
La Invitația Comisiei pentru poli

tică externă și cooperarea economi
că internațională a Marii Adunări 
Naționale, marți seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Comisiei de po
litică externă a Parlamentului Re
publicii Elene, condusă de Emma
nuel Cotrix, președintele comisiei, 
deputat din partea partidului Noua 
Democrație, de guvernămînt. Din 
delegație fac parte deputății Theo- 
haris Rendis și Aristotelis Pavlidis, 
membri ai comisiei din partea par
tidului Noua Democrație, precum și 
Assimakis Fotizas, din partea Miș
cării Socialiste Panelene — Pasok. 
La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați. de Horia 
Constantin Tatu, vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică externă șl 
cooperare economică internațională 
a M.A.N., Iuliu Fejes, secretar al 
comisiei, Decebal Urdea, membru al 
comisiei. Au fost prezenți Dimitri 
Papadakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București, și membri al 
ambasadei.

★
La Muzeu! de artă din Craiova 

s-ă deschis, marți la amiază, expo
ziția „Grafica contemporană din 
Bangladesh*1. Sint expuse 40 de lu
crări semnate de 14 artiști, precum 
și 12 fotografii rodind peisaje, aspec
te din viața poporului și cultura a- 
cestei țări.

★
Marți s-au deschis in Capitală lu

crările seminarului „Tehnici de pro
movare a exporturilor" organizat 
de Filiala București a Asociației 
române de marketing — AROMAR 
— cu participarea unor specialiști 
ai concernului Gutehoffnungshutte 
QHH din R.F. Germania.

Cinstire muncii 
brigadierilor de pe 
șantierele naționale 

ale tineretului
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la constituirea primelor șantiere 
naționale ale tineretului, intr-una 
din halele Combinatului de utilaj 
greu, aflat în plină construcție la 
Cluj-Napoca. a avut loc. marți după- 
amiază, o festivitate la care au parti
cipat un mare număr de foști și ac
tuali brigadieri, numeroși tineri mun
citori. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizației ju
dețene și municipale U.T.C. Cei ce 
au luat cuvintul au evocat bogatele 
tradiții de muncă ale tineretului pe 
șantierele unor importante obiective 
industriale și social-culturale, con
tribuția tinerilor clujeni la realiza
rea unor mari lucrări de interes 
național. Cu acest prilej au fost in- 
mînate diplome de onoare ale C.C. 
al U.T.C., ale Comitetului județean 
Cluj-Napoca al U.T.C., unor organi
zații U.T.C., foștilor brigadieri pe 
șantierele naționale de muncă pa
triotică. (Alexandru Mureșan).

îmbunătățirea continuă a asistenței 
medicale, la corelarea mai judicioasă 
a acesteia cu necesitățile reale ale 
colectivității. Totodată, fiecare cetă
țean are datoria să apere sănătatea 
proprie, a familiei și a colectivității 
din care face parte, să respecte nor
mele de igienă, să depună eforturi 
neslăbite pentru prevenirea și com
baterea poluării mediului înconjură
tor, să practice cultura fizică, spor
tul și turismul

în acest scop, legea stabilește răs
punderile mari care revin ministere
lor și celorlalte organe centrale, or
ganizațiilor de sindicat, de tineret și 
pionieri, școlilor de toate gradele, care, 
in strinsă colaborare cu unitățile și 
cadrele medico-sanitare, sint che
mate să asigure o amplă si eficientă 
activitate de cultură si educație sa
nitară pentru întreaga populație — 
de la preșcolari pină la oamenii cei 
mai in virstă. Trebuie folosite toate 
posibilitățile și mijloacele de care 
dispune Societatea pentru asigurarea 
igienei la locurile de muncă, 
acasă, in unitățile de folosință pu
blică și in fiecare localitate, educarea 
oamenilor pentru formarea compor
tamentului necesar prevenirii îmbol
năvirilor, întăririi capacității lor de 
muncă. Acțiunile de educație sani
tară se cer organizate în mod dife
rențiat, in funcție de vîrste și preo
cupări, toate vizînd același scop : 
dezvoltarea armonioasă, fizică, inte
lectuală și morală a omului, călirea 
și fortificarea organismului, menți
nerea vigorii și tinereții întregii 
noastre națiuni.

Este în interesul nostru, al fiecă
ruia, să ne formăm deprinderi sănă
toase de muncă și viață, să folosim o 
alimentație rațională, un regim de 
viață echilibrat. într-un cuvint, să 
facem totul pentru creșterea si edu
carea unor generații viguroase, capa
bile să perpetueze înaltele virtuți 
morale și spirituale ale poporului 
nostru.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

SAP TOME Șl PRINCIPE

Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tomâ și Principe, 

Președintele Republicii Democratice Sao Tonte și Principe
Ziua națională a Republicii Democratice Sao Tome și Principe îmi oferă 

plăcutul prilej să vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate și fericire, 
iar poporului sao-tomez prieten succese pe calea dezvoltării independente, 
a realizării aspirațiilor sale de progres și prosperitate.

îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între țările și 
partidele noastre vor continua să se dezvolte în spiritul celor convenite 
împreună în 1975, spre folosul ambelor noastre țări și popoare, al unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

' al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului MIGUEL ANJOS TROVOADA
Prim-ministru al Republicii Democratice Sao Torni și Principe

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră vă transmit sincere 
felicitări, urări de sănătate, fericire, de prosperitate poporului prieten din 
Sao Tome și Principe.

Amintindu-mi cu plăcere de convorbirile pe care le-am avut la București, 
îmi reînnoiesc convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor extinde și i 
diversifica spre binele popoarelor român și sao-tomez. '

MANEA MĂNESCU
' ;; V,-,;. Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
trei ani de la procla
marea independenței 
statului insular Sao 
Tome și Principe (su
prafața 964 kmp, popu
lația — în 1975 — 80 000 
locuitori) — act prin 
care s-a pus capăt u- 
nei dominații colonia
le de aproape jumă
tate de mileniu.

In cei trei ani de 
dezvoltare liberă, po
porul noului stat inde
pendent a depus efor
turi in direcția înlă
turării grelei moșteniri 
coloniale, pe calea di
versificării economiei 
— bazată aproape în 
exclusivitate pe cultu
rile de cacao și cafea, 
palmieri și pescuit. In 
urma naționalizării 
marilor plantații, au 
fost create ferme a- 
gricole colective, con
duse de comisii ad
ministrative muncito
rești, creîndu-se pre
misele dezvoltării unei 
agriculturi moderne, 
capabilă să depășească*

stadiul monoculturii ; 
în curînd urmează a 
lua ființă si coopera
tive ale pescarilor. In
dustria, aproape ine
xistentă, urmează să 
prindă contururi prin 
crearea unor fabrici și 
întreprinderi moderne, 
potrivit resurselor na
turale. Se realizează 
amenajări pentru dez
voltarea turismului, ca 
importantă sursă po
tențială de devize. Pe 
plan social, ca reali
zări importante se în
scriu gratuitatea învă- 
țâmîntului public, dez
voltarea asistentei me
dicale.

România, care și-a 
manifestat consecvent, 
în diferite forme, so
lidaritatea și sprijinul 
față de lupta de eli
berare a popoarelor a- 
fricane, urmărește cu 
simpatie pașii făcuți 
de tînărul stat pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare. După sta
bilirea de relații di
plomatice, chiar din

tv
PROGRAMUL 1

MO Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10,10 Tribuna TV • întreprinderea,, spa

țiu social complex de acțiune
10.25 „Regele Lear“. - Ecranizare după 

piesa lui W. Shakespeare
12.30 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17.05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
17.20 Atenție la.„ neatenție
17.40 Muzica în imagini
18.20 Telecronica pentru pionieri
18.40 Tragerea Pronoexpres
18.50 Forum cetățenesc
L9,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Noi, femeile !
20,15 „Răsună valea**. Cîntece interpre

tate de corul Ansamblului artistic 
al U.T.C.

20.25 Teiecinemateca : Marie Curie. Pre
mieră pe țară. Coproducție a stu
diourilor americane și franceze

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„DACIADA“ - o competiție pentru toți
LA BOTOȘANH Interes și rezultate

promițătoare. Excepție - fotbalul

FOTBAL: Tragerea la sor(l în cupele europene 
• In „Cupa campionilor europeni" : întrecere preliminară 
între Steaua si A.S. Monaco • tn „Cupa cupelor" : Univer
sitatea Craiova — Fortuna Dusseldorf • tn „Cupa U.E.F.A." : 
F.C. Arge$ — Panathinaikos ; Politehnica Timișoara va juca 
cu o echipă din R.P. Ungară, care va fi desemnată după 

10 august
ZURICH 11 (Agerpres). — Marți la 

Zurich a avut loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea meciurilor noii e- 
diții a competițiilor europene de fot
bal „Cupa campionilor europeni", 
„Cupa cupelor" și „Cupa U.E.F.A.1*. 

Echipa Steaua București, campioa
na României, va întîlni într-un tur 
preliminar cunoscuta formație A.S. 
Monaco, campioana Franței. Datele 
celor două meciuri preliminare sint: 
16 august, la Monaco, 30 august, 
la București. Echipa învingătoa
re va întîlni apoi în primul tur 
echipa suedeză F.C. Malmoe. în 
„Cupa U.E.F.A.", F.C. Argeș Pi
tești va avea ca adversară în primul 

I tur echipa Panathinaikos Atena, în 
J timp ce Politehnica Timișoara va 

juca în compania unei echipe unga
re. care urmează să fie stabilită 
după disputarea finalei „Cupei 
Ungariei" (10 august). în sfirșit, 
in „Cupa cupelor", echipa Uni
versitatea Craiova va întîlni for-

ÎN CÎTEVA
• După cum s-a mai anunțat, vi

neri, simbătă și duminică se va des
fășura la Praga intilnirea de tenis 
dintre echipele României și Ceho
slovaciei din „Cupa Davis". în acest 
meci, echipa țării noastre va avea ur
mătoarea componență : D. Hărădău, 
A. Dîrzu, Tr. Marcu, FI. Segărceanu 
și J. Bircu. Jucătorii români, care 
au sosit luni la Praga. s-au antre
nat astăzi sub îndrumarea lui Șt. 
Georgescu, căpitanul nejucător al 
echipei. Federația cehoslovacă a co-

■ municat că va alinia o formație in 
frunte cu Jan Kodes și Jiri Hrebec.

• în zona de la București a com
petiției de tenis pentru echipe mas
culine de tineret „Cupa Galea", se
lecționata României conduce cu 3—0 
în meciul cu Cipru și cu 2—0 în 
partida cu formația Iranului.
• în sala Floreasca din Capitală 

s-a desfășurat ieri un program 
handbalistic internațional, tn cadrul 
căruia s-au întilnit selecționatele 
orașelor București și Berlinul occi
dental, victoria revenind formații
lor bucureștene cu 32—21 la mascu
lin și, respectiv, 19—15 la feminin.

. în deschidere s-au întilnit echipele 
j de junioare ale României și R.S.S.

Ucrainene. Au cîștigat sportivele 
românce cu scorul de 35—17.
• în prima zi a competiției inter

naționale de volei pentru junioare 
de Ia Budapesta, echipa României a 
învins cu 3—1 (16—14, 15—7. 14—16, 
15—12) selecționata Iugoslaviei. Alte 
rezultate : Ungaria — Franța 3—0 ; 
R.D. Germană — Bulgaria 3—1. La 

ziua proclamării inde
pendenței noului stat, 
legăturile dintre cele 
două țări au cunoscut 
un curs ascenderit, 
momente de mare im
portanță în această e- 
voluție constituindu-le 
convorbirile de la 
București din de
cembrie 1975, din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Manuel Pinto da Costa, 
președintele tinerei re
publici africane, cit și 
vizita întreprinsă în 
octombrie 1976, în ca
pitala României, de 
primul ministru al 
Republicii Sao Tome 
și Principe. Miguel 
An jos Trovoada. De
clarația comună, cele
lalte documente sem
nate cu acest prilej 
dau expresie voinței 
comune de a lărgi co
laborarea prietenească, 
în interesul reciproc, 
al luptei generale pen
tru progres și pace in 
lume.

I. B.

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL Z

19,50 Desene animate
20.15 Studio T ’78
20.40 Treptele afirmării
21.10 Telex
21.15 Mai aveți o .întrebare ?
21,45 întîlnîre cu ^muzicalul și perso

najele sale

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iulie, în țară :■ Vremea va fi 
relativ frumoasă, în sud-estui țării, cu 
cerul variabil și vor cădea ploi izo
late. în celelalte regiuni, vremea va fi 
în general instabilă, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor fi și sub formă de aversă. Vînt 
moderat, cu intensificări d$ scurtă du
rată din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade, local mai ridicate în sud. 
In București : Vreme relativ frumoasă. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab pînă la mo
derat. Temperatura în creștere.

mația vest-germană Fortuna Diissel- 
dorf.

Alte meciuri mai importante din 
cadrul celor trei competiții : „Cupa 
campionilor europeni" : Nottingham 
Forest — F.C. Liverpool ; A.E.K. A- 
tena — F.C. Porto ; Juventus Torino
— Glasgow Rangers; Zbrojovka Brno
— Ujpest Dozsa ; Partizan Belgrad
— Dynamo Dresda ; „Cupa U.E.F.A." : 
Dukla Praga — Laneressi Vicenza ; 
Ț.S.K.A. Sofia — Valencia ; Borussia 
Moenchengladbach — Sturm Graz ; 
Atletico Bilbao — Ajax Amsterdam; 
Benfica Lisabona — F.C. Nantes ; 
M.S.V. Duisburg — Lechia Poznan ; 
Standard Liege — Dundee United ; 
Arsenal — Lokomotiv Leipzig ; Di
namo Tbilisi — A.C. Napoli ; Dyna
mo Berlin — Steaua Roșie Belgrad. 
„Cupa cupelor" : Sporting Lisabona
— Banik Ostrava. întîlnirile tur vor 
avea loc la 13 septembrie, iar cele 
retur la 27 septembrie.

RÎNDURI
turneu mai participă si echipa Ceho
slovaciei.

• Duminică vor incepe la Atena 
campionatele mondiale de haltere 
pentru juniori. La această competiție 
participă si sase sportivi români : 
I. Bălas (muscă). V. Cocioran 
(muscă). C. Matees. V. Roșu (cocoș), 
Ilie Vasile (grea) și Zoltan Rad 
(supergrea peste 110 kg).
• în apropiere de Poznan a luat sfir- 

sit competiția internațională de 
caiac-canoe rezervată juniorilor pen
tru „Cupa prieteniei". Primul loc in 
clasament a revenit echipei U.R.S.S. 
cu 121 puncte, urmată de echipele 
R. D. Germane 109 puncte. Ungariei
— 89 puncte, Poloniei — 44 puncte. 
României — 39 puncte, Cehoslovaciei
— 4 puncte și Bulgariei — 1 punct.
• Simbătă și duminică va avea loc la 

Brașov dubla întilnire internațională 
de volei dintre echipele feminine ale 
României și Japoniei. Jocurile vor 
începe la ora 17.00.

• în organizarea W.C.T.. la Forest 
Hills a început un turneu internațio
nal de tenis, la care participă 12 ju
cători împărțiri în 3 grupe. Tenisma- 
nul român Ilie Năstase joacă în grupa 
„roșie", alături de americanii Peter 
Fleming. Dick Stockton și australia
nul John Alexander. în grupa „al
bastră" evoluează Vitas Gerulaitis 
(S.U.A.), Phil Dent, Ken Rosewall, 
ambii din Australia, și Pecci (Para
guay), iar grupa „verde" este alcă
tuită din John McEnroe. Bill Martin 
(S.U.A.). John Newcombe (Austra
lia) si Wojtek Fibak (Polonia).

Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești

Poziția Partidului Comunist 
Francez in problemele 

noii ordini economice mondiale
Poziția Partidului Comunist Francez in problema cardinală a edifi

cării noii ordini economice mondiale a fost expusă de secretarul ge
neral al partidului, Georges Marchais, în cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc recent In capitala Mexicului, cu prilejul unei 
vizite in această tară. Redăm mai jos extrase din această expunere.

Cerința de a se instaura raporturi 
interstatale economice si politice mai 
juste și mai stabile, adică o nouă 
ordine economică internațională, con
stituie una din marile probleme ale 
epocii noastre — se arată în expune
re. Această epocă se caracterizează, 
între altele, prin afirmarea fără pre
cedent a factorului național Ia scara 
întregii planete : manifestarea voin
ței de independentă a națiunilor, de
parte de a le conduce la izolare, le 
angajează 6ă Valorifice toate posibi
litățile unei cooperări internaționale, 
fără subordonare și fără discrimi
nare. Epoca noastră — subliniază mai 
departe secretarul general al P.C.F. 
— este marcată, de asemenea, prin- 
tr-o voință afirmată de democrati
zare a relațiilor internaționale, de e- 
galitate in raporturile de la stat la 
stat. Ea este, de asemenea, epoca 
unui avînt accelerat al științelor și 
al tehnicilor. In aceste condiții, mi
zeria. sărăcia, foametea sint din ce 
in ce mai puțin resimțite ca fatali
tăți. ci ca rezultat al acaparării bo
gățiilor de către grupuri exploatatoa
re si privilegiate. Criza care afectea
ză atit de grav ansamblul țărilor care 
se găsesc în sfera de influentă a im
perialismului este tot mai mult iden
tificată cu aceea a structurilor de 
dominație si jaf. impuse de către 
imperialism. Si în această privință, 
soluția constă în democratizarea vie
ții economice.

Iată pentru ce Partidul Comunist 
Francez a denunțat întotdeauna or
dinea economică și politică mondială 
instaurată de imperialism si pentru 
a cărei supraviețuire depun astăzi 
eforturi marile monopoluri indus
triale si financiare. Comuniștii fran
cezi consideră ca legitimă voința de 
independentă economică și. în parti
cular. aspirația țărilor producătoare 
de materii prime de a obține prin a- 
ceăsta un venit stabil si remunera
tor.

Imperialismul răspîndeste ideea că 
ar exista o contradicție de interese 
între aspirațiile, de pildă, ale clasei 
muncitoare si poporului francez spre 
bunăstare, ne de o parte, și revendi
cările de suveranitate si progres so
cial ale țărilor din America Latină, 
Africa, Asia, ne de altă parte. Con
vingerea profundă a comuniștilor 
francezi este că revendicările legiti
me de suveranitate si independență 
economică, exprimate de un număr 
erescind de țări în curs de dezvolta
re, pot pe deplin să nu intre in con
tradicție cu interesele tării noastre 
si ale poporului nostru, in măsura in 
care relațiile unora si ale altora s-ar 
înscrie in cadrul noii ordini eco
nomice internaționale. A dispune in 
mod liber de bogățiile lor. a-si asi
gura miiloacele necesare edificării 
economiei lor naționale, a nu mai fi 
victime ale inflației. - ale dezechili
brelor in schimburile internaționale, 
intr-un cuvint ale crizei imperialis
mului. a participa, pe bază de ega
litate, la discutarea marilor probleme 
ale contemporaneității — acestea sint 
revendicări îndreptățite pe care le 
avansează numeroase țări în curs de 
dezvoltare, ieri colonii sau țări de
pendente. astăzi țâri hotărîte să-și 
consolideze suveranitatea lor. Nu. in

„Festivalul sportului botoșă- 
nean“ (manifestare organizată. in 
cadrul „Daciadei", de către C.J.E.F.S.. 
in colaborare cu U.J.C.A.P.. comite
tul județean U.T.C.. consiliul jude
țean al sindicatelor. inspectoratul 
școlar și U.J.C.M.) s-a constituit pe 
parcursul desfășurării sale intr-o ac
țiune cu o reală contribuție la dez
voltarea si afirmarea mișcării spor
tive de masă din cadrul acestui ju
deț.

Un prim cîștig il reprezintă activi
zarea tuturor consiliilor locale de 
resort în vederea lărgirii continue a 
disciplinelor sportive practicate și. 
în același timp, a numărului de 
participant! la fiecare dintre disci
pline. Faptul că in faza pe comune 
a festivalului s-au aliniat la start 
un număr de peste 50 000 de partici
pant!, fiecare sat prezentind concu
rent! la toate cele șase discipline 
înscrise în regulament (atletism, ci
clism, lupte, oină, handbal și volei) 
probează tocmai afirmația anterioa
ră. în al doilea rînd. toți cei ce au 
asistat la fazele pe comune, inter- 
comunale sau orășenești și județea
nă ale festivalului au apreciat pre
gătirea concurenților ca fiind supe
rioară celei înregistrate în anul tre
cut. Datorită acestui fapt, pe lista 
campionilor județeni au apărut re
prezentanți din comune (Virful Cim- 
pului, Viișoara. Hlipiceni., Trușești, 
Brăești. Dersca etc.) mai puțin pre
zente altădată în viata sportivă a 
județului.

O altă înriurire pozitivă a „Festi
valului sportului botoșănean" asupra 
mișcării sportive a județului a constat 
in aceea că a declanșat intr-un ma
re număr de comune din județ in
tense preocupări pe linia dezvoltării

SCRIMĂ: Formațiile 
României pentru 

campionatele mondiale
Federația de specialitate a alcătuit 

formațiile reprezentative ale tării 
noastre care, cu începere de joi. vor 
participa la campionatele mondiale 
de scrimă de la Hamburg. Iată com
ponenta acestor formații : floretă 
fete : Marcela Moldovan. Suzana Ar- 
deleanu. Magdalena Chezan. Viorica 
Turcan. Ana Dragomir ; floretă bă
ieți: P. Kuki, M. Țiu. T. Petrus. 
P. Buricea, FI. Nicoiaie : sabie : 
D. Irimiciuc. Al. Nilcă. C. Marin, 
I. Pop. M. Mustată ; spadă : L. An- 
gelescu, O. Zidaru, C. Bărăgan, 
I. Popa si N. Iorgu. 

teresele popoarelor noastre nu sint 
contradictorii. Si unele si celelalte au 
numai de cîstigat de ne urma unei 
noi ordini. O veritabilă dezvoltare 
economică, industrială, tehnologică a 
țărilor lumii a treia, avintul econo
miilor lor naționale, departe de a 
ipoteca posibilitățile de dezvoltare 
economică si socială ale Franței pot 
să lărgească considerabil bazele unei 
cooperări si schimburile diversificate 
și rodnice. Totodată, a merge in in- 
timpinarea eforturilor de industria
lizare, de modernizare ale acestor țări 
răspunde spiritului de justiție. în ca
litate de comuniști francezi, care ac
ționează în Franța pentru o societate 
mai dreaptă si mai fericită, cum am 
putea să nu fim sensibili la soarta 
crudă, nedreaptă care astăzi face ca 
pe largi regiuni ale globului mili
oane de bărbați, femei si copii să 
continue să trăiască intr-o situație 
tragică, inumană, de sărăcie, foame, 
subalimentare 7

O constatare se impune : in ciuda 
declarațiilor de bune intenții, repre
zentanții țărilor capitaliste dezvolta
te întîrzie si blochează adoptarea de 
măsuri pozitive care ar răspunde in
teresului reciproc al popoarelor res
pective.

în ce îl privește. P.C.F. consideră 
că Franța poate și trebuie să joace 
un rol important și constructiv in reor
ganizarea si restructurarea relațiilor 
economice si politice international® 
pe baza neamestecului, respectului 
suveranității si interesului reciproc. 
Prin inițiativele sale, prin contribu
ția sa in cadrul negocierilor in curs, 
ea poate si trebuie să stimuleze dez
voltarea raporturilor de cooperare, in 
acest spirit, cu toate statele. Ni se 
oare esențial ca tara noastră să a- 
vanseze propuneri proprii asupra 
problemelor majore ale dezvoltării, 
fără a lăsa să i se dicteze politica 
de către nici un bloc si să participe 
activ la discuții cu voința de a se 
aiunge la soluții răspunzind intere
sului reciproc. In această privință, 
P.C.F. consideră că Națiunile Unite, 
organismele sale — U.N.C.T.A.D..
O.N.U.D.I. etc. — constituie cadrul 
cel mai adecvat, căci tocmai aci este 
asigurată cea mai largă reprezentare 
a statelor, indiferent de sistemul lor 
politic.

Desigur, această acțiune pentru o 
nouă' ordine internațională nu poate 
fi disociată de inițiativele imperioa
se pentru a face Să progreseze des
tinderea și pacea, pentru a frina 
cursa înarmărilor si a trece Ia redu
cerea acestora. In această privință, 
in propunerile sale. P.C.F. îmbrăți
șează propunerea creării. în cadrul 
O.N.U.. a unui fond special destinat 
țărilor in curs de dezvoltare, a cărui 
finanțare să fie asigurată printr-o 
parte a resurselor eliberate prin re
ducerea bugetelor militare.

în încheierea expunerii se arată 
că Partidul Comunist Francez iși va 
aduce contribuția la edificarea unei 
noi ordini internaționale, alături de 
celelalte forte antiimperialiste din 
lume. El va persevera pe calea pe 
care o rezumă noțiunile de indepen
dentă. democrație, cooperare si jus
tiție.

continue a bazei materiale. De e- 
xemplu, în comune în care cu nu
mai un an în urmă baza materială 
dedicată activității sportive lăsa 
foarte mult de dorit (Sulița. Coțuș- 
ca. Todireni. Brăești. Curtești etc.) 
între timp s-au creat condițiile ne
cesare. amenajările făcute fiind la 
nivelul cerut. Bineînțeles că „gustul" 
fiind ciștigat. gospodarii si organi
zatorii vieții sportive din comunele 
respective nu se vor opri la nive
lul atins.

în sfirșit. faza județeană a festi
valului — încheiată nu de mult — 
s-a constituit și intr-o repetiție ge
nerală pentru cei calificați să repre
zinte sportul botoșănean in eta
pele zonale sau finale — la unele 
discipline — ale „Daciadei". Se cre
de că atit in etapele zonale si fina
le ale „Daciadei". cit și la întrece
rile naționale organizate de C.N.O.P, 
U.N.C.A.P. și C.C. al U.T.C. sporti
vii botosăneni se vor dovedi con- 
curenți bătăioși in lupta pentru a 
urca pe podiumul de premiere.

în același timp însă se ridică pe 
bună dreptate O întrebare : „Dar 
fotbalul ?“ De ce o asemenea între
bare ? Pentru că nici in cadrul „Fes
tivalului sportului botoșănean" (de
dicat. firește, sportului de masă, dar 
in care fotbalul nu a fost inclus) și 
nici in activitatea de îndrumare și 
coordonare a echipelor divizionare, 
C.J.E.F.S. nu lasă a se vedea nici 
o undă de optimism. Dimpotrivă. Iar 
drept urmare, fosta divizionară B — 
C.S. Botoșani — a pricinuit, datorită 
unor grave abateri ale jucătorilor în 
timpul antrenamentelor și meciuri
lor. destule necazuri suporterilor. Da 
asemenea, despre cele trei diviziona
re C existente pină acum in iudet nu 
s-ar putea spune nici pe departe că 
și-au făcut datoria in ultimul cam
pionat pe măsura condițiilor ce 
le-au fost asigurate. Să nu existe 
oare și in județul Botoșani posibili
tăți pentru constituirea unor echipe 
de fotbal care să activeze cu seriozi
tate ? Să nu existe tineri care, an
trenați corespunzător, să devină, cu 
adevărat, jucători de fotbal ? Greu 
de crezut ! Dar, din păcate, condu
cerea C.J.E.F.S. nu a încercat pină 
in prezent să găsească, intr-un fel 
sau altul, vreun răspuns la aceste 
întrebări și nedumeriri. Nici măcar 
în climatul fertil pe care l-a de
clanșat „Festivalul sportului botoșă- 
nean“ și ale cărui rezultatei cu a- 
ceastă excepție, și-au primit bine
meritatele aplauze !

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii"

. ***•



SC1 NT El A — miercuri 12 iulie 1978PAGINA 6

In Republica San Marino 
forțele de stingă au format noul guvern

Pentru prima dată in istoria republicii — o coaliție 
de stingă la cirma țării

SITUAȚIA DIN MAURITANIA
• Colonelul Mustapha Ould Salek, președintele Comitetului 
Militar de Redresare Națională, a preluat conducerea guvernului

• în țară domnește o atmosferă de liniște și calm

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE
DE COOPERARE ECONOMICĂ DINTRE ROMÂNIA SI TURCIA

*

DE PRETUTINDENI

SAN MARINO 11 (Agerpres). — 
Forțele de stingă din Republica San 
Marino au format, marți, noul gu
vern al țării — informează agenția 
France Presse. După cum remarcă 
observatorii politici, este pentru pri
ma dată in istoria Republicii San Ma
rino ciiid o coaliție de stingă se află 
la conducerea țării.

Portofoliile ministeriale au fost 
împărțite după cum urmează : Parti
dul. Comunist — patru (interne, a- 
aigurări sociale, industrie-artizanat și 
instrucțiune-cultură-justiție) ; Parti
dul Socialist — trei (afaceri externe 
— informații, lucrări publice, agri
cultură-comerț) ; Partidul Socialist 
Unitar — trei (finanțe-planificare, 
muncă și turism-sport-spectacole). 
Cele trei partide dețin — ca ur
mare a alegerilor, generale antici
pate de la 28 mai — 31 dintre cele 
60 de mandate, ale Marelui Consiliu 
General (parlamentul unicameral).

După cum se știe, criza politică 
din San Marino a izbucnit la 18 no
iembrie, anul trecut, în urma unor 
neințelegeri apărute între partidele

coaliției guvernamentale de atunci 
(democrat-creștin și. socialist). Socia
liștii s-au pronunțat în favoarea 
participării Partidului Comunist la 
rezolvarea problemelor țării, dar de- 
mocrat-creștinii' s-au opus categoric 
unei astfel de colaborări cu comu
niștii, ceea ce a dus la demisia gu
vernului. După eșuarea mai multor 
încercări ale diferitelor partide de a 
soluționa criza guvernamentală, s-a 
recurs la organizarea de alegeri ge
nerale anticipate, cu care prilej par
tidele de stingă au obținut majori
tatea absolută in parlament (comu
niștii — 16 mandate, socialiștii — 8, 
socialiștii-unitari — 7).

După cum se știe, potrivit legis
lației țârii, cei doi căpitani regenți 
aleși, din șase în șase luni, de că
tre Marele Consiliu General, au pre
rogativele de șef de stat și de șef al 
guvernului. La sfîrșitul lunii trecute, 
căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino au solicitat Partidul Comu
nist să întreprindă o misiune de. ex
plorare in vederea formării noului 
guvern, misiune încununată de 
succes, marți.

NOUAKCHOTT 11 (Agerpres). — 
Potrivit postului de radio maurita- 
nian, reluat de agențiile internațio
nale de presă, Comitetul Militar do 
Redresare Națională, care a preluat 
luni puterea în Mauritania, este for
mat din 18 ofițeri. Președintele co
mitetului este colonelul Mustapha 
Ould Salek, fost șef al Statului Ma
jor al Forțelor armate mauritaniene.

Postul de radio Nouakchott a di
fuzat marți lista noului guvern mau- 
ritanian, al cărui președintele este 
Mustapha Ould Salek. Cabinetul 
este format din 16 miniștri. Ministru 
al afacerilor externe a fost desemnat 
Cheijna Ould Lackhda, al afacerilor 
interne — Jibou Ould Saleh,' iar al 
finanțelor și comerțului — Sidi Ould 
Bigeira.

înțr-un comunicat dat publicității, 
Comitetul Militar de Redresare Na
țională a adresat un avertisment se
ver împotriva tuturor acțiunilor de 
națură să tulbure ordinea publică. 
El invită administrațiile din interi-

orul țării să continue să funcționeze 
normal.

Mustapha Ould Salek a declarat, 
potrivit agenției libiene de presă 
J.A.N.A., că frontierele Mauritaniei 
au. fost închise provizoriu, iar comu
nicațiile internaționale întrerupte. 
Mauritania — a adăugat el — va 
respecta toate angajamentele și se va 
conforma normelor internaționale ; 
ea va întreține relații normale cu 
toate statele.

Situația la Nouakchott continuă să 
•fie calmă, capitala Mauritaniei relu- 
îndu-și treptat activitatea normală. 
Aproape toate magazinele au fost 
deschise. Forțele armate mauritaniene 
continuă însă să staționeze pe stră
zile orașului.

Un comunicat oficial dat publici
tății la Nouakchott informează că 
miercuri vor fi redeschise aeropor
turile. Totodată, comunicatul mențio
nează că in întreaga țară domnește 
o atmosferă de liniște și calm. în 
consecință, interdicțiile de circulație 
au fost reduse.

ANKARA 11 (Agerpres). — La An
kara au început lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică dintre România și Turcia. 
Delegația română este condusă de to
varășul Cornel Burtică. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar delegația 
turcă este condusă de Teoman Ko- 
prululer, ministrul comerțului.

Cu acest prilej a fost efectuată o 
analiză aprofundată a stadiului 
schimburilor comerciale romano-turce 
și al cooperării economice și tehni
ce bilaterale. De ambele părți au fost 
relevate cursul ascendent al conlu
crării rodnice dintre România și 
Turcia, rezultatele pozitive obținute 
ca urmare a înțelegerilor și hotărî-

rilor convenite între președinții ce
lor două țări cu prilejul vizitelor re
ciproce la nivel înalt la București și 
la Ankara. O atenție deosebită a fost 
acordată identificării de noi posibi
lități pentru dezvoltarea pe mai de
parte a raporturilor româno-turce.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de cordiali
tate și înțelegere.

★
în cursul după-amiezii, tovarășul 

Cornel Burtică a avut întrevederi cu 
Hikmet Cetin, ministru de stat, Ziya 
Muezzinoglu, ministrul finanțelor.'și 
Deniz Baykal, ministrul energiei și 
resurselor naturale. Au fost abordate 
probleme concrete în legătură cu co
operarea economică între cele două 
țări.

Consfătuirea miniștrilor culturii 
din unele țări socialiste

GENEVA

Lucrările Conferinței Comitetului de dezarmare
GENEVA 11 (Agerpres). — La Ge

neva au ■ inceput lucrările ultimei 
sesiuni a Conferinței Comitetului de 
dezarmare (C.C.D.).

După cum se știe, sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
a hotărit crearea unui alt mecanism 
de negociere în domeniul dezarmării 
— Comitetul de dezarmare, care va 
avea o componență mai largă și ale 
cărui lucrări se vor desfășura pe 
baze noi, mai democratice. Lucră
rile viitorului organism vor începe 
în anul 1979.

în prima ședință a Conferinței 
Comitetului de dezarmare, desfășu
rată la 11 iulie, au luat cuvintul re
prezentanții S.U.A., U.R.S.S., Mexi
cului și R.F. Germania. Vorbitorii 
au subliniat importanța sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
ca moment istoric în procesul nego
cierilor de dezarmare.

Există, de asemenea, un consens 
în ce privește intensificarea efortu
rilor pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor stabilite prin Documen
tul final al sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării. în context, șeful dele
gației mexicane a evidențiat necesi
tatea utilizării cit mai eficiente a 
acestei ultime sesiuni a Conferinței 
Comitetului de dezarmare pentru a

contribui. la revitalizarea negocieri
lor de dezarmare în sensul dat de 
sesiunea specială.

Delegația mexicană consideră că 
una dintre temele asupra cărora 
Conferința Comitetului de dezarmare 
ar trebui să-și concentreze atenția 
este cea a interzicerii totale a ex
periențelor cu arma nucleară.

G.A.T.T.: Evoluția „rundei Tokio" 
sub semnul incertitudinii

Țările în curs de dezvoltare nemulțumite de tendințele de 
îngrădire a participării la negocieri

GENEVA 11 (Agerpres). — Nu 
cred că un document oficial va fi a- 
doptat, pină la 15 iulie, în cadrul ne
gocierilor ’ comerciale multilaterale 
cunoscute sub numele de „runda 
Tokio“ — a declarat marți la Geneva 
purtătorul de cuvint al țărilor în curs 
de dezvoltare, Petar Tomic (Iugo
slavia). El a arătat că se depun efor
turi pentru rezolvarea principalelor

Contacte diplomatice privind situația 
din Orientul Mijlociu

DAMASC 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, a 
primit pe ministrul saudit al aface
rilor externe, prințul Saud Al-Faisal, 
care i-a inminat un mesaj din partea 
regelui Khalid. La . încheierea vizitei 
sale la Damasc, șeful diplomației 
saudite a subliniat dorința țării sale 
de a „coopera cu statele arabe 
frățești pentru a apăra independența 
și unitatea Libanului, precum și su
veranitatea teritoriului său".

De asemenea, președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, a primit pe Walid 
Jumblatt, președintele Partidului So
cialist Progresist din Liban, și pe

Kamel El-Assad, președintele Ca
merei Deputaților din Liban, aflați 
în vizită la Damasc. Au fost exami
nate cu acest prilej aspecte ale si
tuației din Liban.

VIENA. — Nahum Goldman, pre
ședintele de onoare al Congresului 
Mondial Evreiesc, a declarat după în
trevederea avută la Viena cu pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
că „drumul spre pace în Orientul 
Mijlociu implică în mod necesar re
tragerea Israelului din teritoriile o- 
cupate“ — relatează agenția M.E.N.

dificultăți, dar că experțil celor 98 
de state participante la actualele ne
gocieri din cadrul G.A.T.T. (Acordul 
general pentru tarife și comerț) vor 
continua să desfășoare o activitate 
pe acest plan și după data men
ționată.

Purtătorul de cuvint a reafirmat 
nemulțumirea și opoziția țărilor în 
curs de dezvoltare față de maniera 
în care se desfășoară aceste nego
cieri care vizează liberalizarea co
merțului internațional, preclzînd că, 
deși 98 de state, dintre care 76 In 
curs de dezvoltare, participă la așa- 
numita „rundă Tokio", cea mai 
mare parte a discuțiilor se desfă
șoară între „cei trei marital comer
țului mondial — S.U.A., Japonia și 
Piața comună. Dar un eventual acord 
tripartit nu va putea fi considerat 
de țările în curs de dezvoltare decît 
un „punct de plecare pentru nego
cieri" — a subliniat Tomic.

MOSCOVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : în 
zilele de 7—11 iulie, la Moscova a 
avut loc consfătuirea miniștrilor cul
turii din unele țări socialiste. Au 
participat miniștrii culturii din Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba. R.D.G., 
Laos, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Au fost dezbătute probleme pri
vind contribuția culturii și artei la 
dezvoltarea socială și economică a 
țărilor socialiste, schimburile cultu-

rale și rolul lor pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă, pentru apropie
rea între popoare, pentru afirmarea 
în lume a ideilor de pace, înțelegere 
și securitate. S-a efectuat, de aseme
nea, un schimb de păreri cu privire 

'la activitatea legată de păstrarea, 
conservarea și valorificarea patrimo
niului cultural național al fiecăreia 
dintre țările participante. Consfătui
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere și cordialitate tovără
șească.

Șefii delegațiilor participante au 
fost primiți de A. P. Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și K. V. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Aplauze pentru solii dansului 
și cîntecului popular românesc

Ansamblul „ȚARINA" al sindica
tului Fabricii de sticlă din Turda a 
participat, intre 1 si 11 iulie, la 
Festivalul folcloric de la Bitburg 
(R. F. Germania). Spectacolele an
samblului românesc s-au bucurat 
de un frumos succes.

Ansamblul folcloric „FIRICELUL" 
din Săvinești, aflat intr-un turneu 
in Finlanda, a susținut mai multe 
spectacole in cadrul Festivalului 
folcloric international din localita

tea Joutsa. Spectacolele, prezentate 
In fata unui numeros public, s-au 
bucurat de un deosebit succes.

La Tanger s-a deschis „Primul 
Festival al artelor folclorice medi
teraneene", la care participă și 
ansamblul „RAPSODIA" din Boto
șani. La spectacolul inaugural, solii 
dansului și cîntecului popular ro
mânesc s-au bucurat de un deose
bit succes, fiind aplaudați cu căl
dură de un numeros public.

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial 

al Păcii
MOSCOVA 11. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
La Moscova au inceput marți lucră

rile sesiunii Prezidiului Consiliului 
Mondial . al Păcii, care examinează, 
în principal, obiectivele mișcării 
mondiale pentru pace după recenta 
sesiune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, în 
vederea mobilizării maselor largi de 
oameni ai muncii Ia lupta pentru 
frinarea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea de acțiuni concrete de 
dezarmare. Sint dezbătute, de ase
menea. aspecte ale evoluției situației 
internaționale actuale, precum și pro
bleme privind îmbunătățirea activi
tății Consiliului Mondial al Păcii.

La sesiune participă delegații ale 
organizațiilor naționale pentru apă
rarea păcii* din peste 80 de țări, între 
care și România, precum și repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale.

„Existâ o singură rasă: rasa umană". Sub această lozincă s-a desfășurat 
o mare demonstrație ontirasistă, organizată recent, pe străzile Londrei

Cooperarea științifică—in procesul

PrimirS. IIuan Hua> ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chinpze, 
a primit marți pe noul ambasador 
al României la Pekin, Florea Dumi
trescu, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor de acreditare.

La Sofia a fost dat publicității 
comunicatul privind vizita în Bul
garia a președintelui P.C. din Dane
marca, Joergen Jensen. în cadrul 
convorbirilor pe care oaspetele le-a 
avut cu Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C al P.C. Bulgar, a avut loc 
un schimb de informații privind 
activitatea celor două partide. Au 
fost discutate, de asemenea, aspecte 
ale colaborării dintre P.C. Bulgar și 
P.C. din Danemarca. Părțile au tre
cut în revistă, de asemenea, unele 
aspecte ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Planul pe primele șase 
luni3 fost îndeplinit cu succes in 
R. P. Mongolă’. Sarcinile de plan pri
vind producția industrială au fost 
depășite cu 2,'8 la șută, în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut înregistrîndu-se un spor de 
7 la sută. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute în primul semestru 
de colectivele de oameni ai muncii 
din industriile minieră, a construc
țiilor, de prelucrare a lemnului, 
ușoară și alimentară.

nimo Arnedo Alvarez. în cursul în
trevederii „s-a procedat la un am
plu schimb de informații și de opi
nii asupra situației politice, econo
mice și sociale din cele două țări și 
asupra unor probleme internațio
nale" — se spune in comunicatul 
Oficiului de presă al P.C.I.

în perioada 10—14 iulie. Tele
viziunea națională columbiană 
va transmite in fiecare zi, timp 
de 0 jumătate de oră, filme do
cumentare românești infătișind 
aspecte referitoare la economia 
și cuitura, frumusețile naturale 
și arta populară din tara noas
tră. „Săptămâna României" este 
organizată de Institutul national 
de radio și televiziune din Co
lumbia.

Vizită. Phan Hien, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R.S. Vietnam, și-a încheiat vizita 
oficială de opt zile efectuată în 
Japonia, în cursul căreia a fost pri
mit de premierul Takeo Fukuda și a 
conferit cu ministrul de externe, 
Sunao Sonoda, și cu omologul său 
nipon, Keisuke Arita. în cursul tu
turor acestor convorbiri au fost 
analizate stadiul relațiilor dintre Ja
ponia și Vietnam și modalitățile de 
promovare a lor, de sporire a co
operării dintre cele două țări.

ză că. în cursul șederii la Pekin, oas
peții au vizitat obiective de teleco
municații și au purtat discuții profe
sionale și tehnice cu oficialități ale 
departamentelor interesate ale R. P. 
Chineze.

Un tînăr deținut politic 
negru din Africa sud a încetat 
luni din viață, căzind de Ia etajul V 
al Cartierului general al politiei de 
securitate din Port Elisabeth. Politia 
sud-africană. a afirmat că acesta... 
s-a sinucis. Tînărul. a cărui identita
te nu a fost dezvăluită, era deținut 
în clădirea in care, anul trecut. Ste
ve Biko a fost rănit Ia cap înainte 
de a muri. După cum precizează a- 
genția France Presse. 22 de deținuți 
politici au fost asasinați in Africa de 
Sud în cursul ultimilor doi ani. Re- 
ferindu-se Ia această nouă crimă a 
regimului rasist sud-african. Helen 
Suzman, deputată din partea Parti
dului Progresist Federal, a cerut de
misia imediată a ministrului politiei, 
justiției și închisorilor.

Explozie. Putemica explozie
a unui camion-cistemă, care trans
porta propilenă, a provocat moartea 
a cel puțin 180 de persoane și răni
rea gravă a unui mare număr de 
persoane aflate intr-un camping în 
localitatea spaniolă Alcazar. pe 
coasta Mediteranei — informează

de edificare a securității in Europa
Sala „Beethoven* din Bonn găzdu

iește. . de cîteva săptămîni. reuniunea 
expertilor din statele participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa (C.S.C.E.) in ve
derea pregătirii „FORUMULUI ȘTI
INȚIFIC EUROPEAN", prevăzut a 
avea loc conform documentului reu
niunii de la Belgrad din primăvara 
acestui an.

Intervențiile de ordin general ale 
delegațiilor participante au evocat 
semnificația istorică a C.S.C.E. pen
tru dezvoltarea și diversificarea coo
perării în domeniul științei și teh
nologiei. precum si necesitatea de a 
se acționa intens si multilateral — 
inclusiv în cadrul proiectatului fo
rum științific — pentru traducerea 
în viată a prevederilor corespunză
toare din Actul final.

Cooperarea științifică și tehnică 
constituie o dimensiune activă a 
procesului de securitate.. in Europa, 
care trebuie să contribuie la crește
rea potențialului economic al tuturor 
țărilor, și in primul rind al celor in 
curs de dezvoltare, la crearea unor 
relații amicale si de bună vecinăta
te intre state — aceasta este nota 
dominantă a intervențiilor de pină 
acum. De aceea — au arătat pe bu
nă dreptate majoritatea participanti- 
lor — odată cu acțiunile si măsurile 
întreprinse de guverne pe plan bila
teral și multilateral pentru dezvolta
rea unor raporturi de cooperare 
fructuoasă, este necesară si o anga
jare mai directă și permanentă a 
instituțiilor si organismelor cu pro
fil științific, care iși pot aduce o 
contribuție importantă la asigurarea 
unei circulații largi si neîngrădite a 
valorilor științifice, a rezultatelor 
cercetării tehnologice.

Resursele economice și tehnice, 
potențialul științific important și. 
totodată, multiplele probleme comu
ne din domeniul cercetării științifice 
și tehnice cu care sint confruntate 
țările participante au fost invocate 
în repetate rinduri de o serie de de
legații in sprijinul materializării ideii 
forumului științific european, a ne
cesității pregătirii sale cit mai te
meinice.

O primă categorie de probleme 
care fac obiectul reuniunii se refe
ră la stabilirea obiectivelor generale 
ale forumului. în cadrul dezbateri
lor pe această temă, delegația româ
nă a subliniat ca linii fundamentale 
de orientare stimularea raporturilor 
de colaborare științifică între statele 
participante și între instituțiile de pro
fil ale acestora, convenirea de măsuri 
și acțiuni concrete care să ducă la 
dezvoltarea cooperării științifice bi
laterale și multilaterale, atit între 
state, cît și între instituții naționale 
de cercetare, facilitarea accesului tu
turor țărilor, și în. primul rind al ce
lor în curs de dezvoltare, la cunoș-

CORESPONDENTA DIN BONN

tintele si cuceririle științei si tehni
cii modeme, asigurarea transferului 
rezultatelor obținute în cercetarea 
științifică, promovarea largă a schim
bului de experiență si de informații 
științifice.

în acest context, o însemnătate 
evidentă prezintă definitivarea ordi
nii de zi a forumului științific. Im
portanta majoră care se acordă a- 
cestei probleme este evidențiată si 
de faptul că un număr de 16 dele
gații. printre care si cea a tării noas
tre. au prezentat, sub formă de do
cumente separate, peste 45 de pro
puneri concrete. în cadrul temelor 
concrete de cooperare științifică, 
ponderea principală o ocupă cele 
referitoare la folosirea rațională a 
resurselor materiale si energetice, 
identificarea de noi surse de ener
gie. tendințele actuale în cercetarea 
medicală, in special în ce privește 
bolile cardiovasculare si cancerul, 
combaterea fenomenelor de poluare, 
metodele modeme de creștere a 
productivității in agricultură, teme 
care au fost prezentate, sub diferite 
formulări, de delegațiile României,
Austriei. Cehoslovaciei. 
Danemarcei, Iugoslaviei. 
R.F.G., Uniunii Sovietice.
si Vaticanului.

Ciprului, 
Poloniei, 
Ungariei

O altă categorie de propuneri — 
prezentate de delegațiile Danemar
cei. R.F.G. și Suediei — se referă 
cu precădere la aspectele de ordin 
metodologic ale cercetării științifice.

Toate aceste propuneri pun în e- 
vidență. în mod deosebit, utilitatea 
creării unui cadru multilateral, care 
să asigure examinarea acestor pro
bleme și identificarea și convenirea 
de soluții pentru creșterea contribu
ției stiirftei la dezvoltarea economică 
și socială a țărilor europene. în ge
neral a tuturor țărilor lumii.

Pornind de la această cerință, par
ticipants la reuniune urmează acum, 
în cadrul unor discuții constructive 
și cu luarea in considerare a intere
selor si preocupărilor tuturor dele
gațiilor. să asigure un proces de se
lecție. sintetizare si de grupare a 
propunerilor făcute.

Desfăsurindu-se pe baza respectă
rii riguroase a regulilor de procedu
ră stabilite de C.S.C.E., în primul 
rind adoptarea prin consens a ho
tărârilor, participarea directă, nemij
locită a tuturor delegațiilor la discu
tarea problemelor și luarea deci
ziilor, rotația Ia conducerea ședințe
lor, actuala reuniune contribuie, tot
odată, la consolidarea normelor de 
lucru democratice în cadrul intilniri- 
lor paneuropene, fapt important în 
procesul de aplicare a Actului final 
al C.S.C.E. de edificare a securității 
în Europa.

în procesul asigurării continuității 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa, pină la următoarea 
reuniune, de la Madrid, din noiem
brie 1980, a reprezentanților statelor 
participante la C.S.C.E.. actuala în
trunire pregătitoare de la Bonn este 
Prima în ordine cronologică. De aci 
si însemnătatea ce i se acordă. în
cheierea ei cu succes, crearea con
dițiilor unei desfășurări rodnice a 
forumului științific fiind de natură 
să se înscrie ca o contribuție de 
certă valoare la impulsionarea unei 
colaborări largi între statele conti
nentului. în interesul fiecărei nați
uni europene, al cauzei generale a 
încrederii si conlucrării, potrivit ce
rințelor coexistentei pașnice.

Dan NICOLAE

La sediul din Roma al 
P. C. Italian au avut loc convor
biri între secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer, și secretarul ge
neral al P.C. din Argentina, Gero-

Un grup de experți ame- 
riCani, coni^us Joseph V. Charyk, 
director general al Corporației pen
tru comunicațiile prin satelit, a efec
tuat o vizită de prietenie în R.P. Chi
neză. Agenția China Nouă informea

agenția Europa Press. Bilanțul ca
tastrofei este considerat provizoriu, 
dată fiind starea gravă a multor 
răniți spitalizați. Explozia a avut 
loc chiar în centrul campingului. 
Operațiunile de salvare a supravie
țuitorilor șl de evacuare a cadavre
lor sint în plină desfășurare.

Convorbiri privind 
soluționarea politică 

a problemei namibiene
LUANDA 11 (Agerpres). •— La Lu

anda au inceput marți convorbirile 
intre Sam Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și reprezen
tanții celor cinci țări occidentale 
(S.U.A., Canada, Franța, R.F.G., Ma
rea Britanie) membre ale Consiliului 
de Securitate, care au prezentat un 
proiect de soluționare politică a pro
blemei namibiene. La convorbiri par
ticipă, in calitate de observatori, re
prezentanți din cinci țări africane 
— Tanzania, Zambia, Botswana, An
gola și Mozambic — așa-zisele state 
„din linia intii".

Precizări ale noului șef 
al statului ghanez 

privind transmiterea puterii 
unui guvern ales

ACCRA 10 (Agerpres). — Șeful sta
tului ghanez, generalul-locotenent 
William Fred Akuffo. a declarat, in 
primul său discurs radiotelevizat, că 
la 1 iulie 1979 Consiliul Militar Su
prem va transmite puterea unui gu
vern ales — informează agențiile 
France Presse și United Press Inter
national. Șeful statului a anunțat, de 
asemenea, o amnistie generală pen
tru toți ghanezii in exil care nu sint 
urmăriți pentru crime sau delicte de 
drept comun. El a cerut ghanezilor 
care lucrează sau studiază în străină
tate să se întoarcă în tară pentru a 
participa la reconstrucția națională.

Șeful statului ghanez a afirmat că 
politica externă a tării sale nu s-a 
schimbat.

Inundații în Argentina și Pakistan
BUENOS AIRES. — Ploile persis

tente care au căzut în ultimele zile 
în regiunea capitalei argentiniene au 
provocat revărsarea rîurilor Recon- 
quista, la nord-vest de Buenos Aires, 
și Riachuelo, la sud, precum și a 
unor afluenți din împrejurimi. în 
afară de unele cartiere ale capita
lei — unde peste o mie de persoane 
au fost evacuate — au mai fost 
afectate localitățile Hurlingham și 
Lomas de Zamora — unde au fost

evacuate 800 de persoane. Autorită
țile au luat măsuri pentru trimiterea 
de alimente, îmbrăcăminte și medi
camente în zonele sinistrate.

ISLAMABAD. — în Pakistan, 30 
de persoane și-au pierdut viața in 
urma ploilor torențiale și a inunda
țiilor care s-au produs în regiunea 
de nord-vest a tării. Totodată, 
aproape 800 de case s-au prăbușit, 
iar numeroase altele au fost ava
riate.

Ca urmare a revărsării fiului Zumbro, străzile orașului Rochester, din 
statul Minnesota (S.U.A.), au fost inundate, populația fiind nevoită să se 
evacueze. Pe una din arterele principale, nivelul apei a ajuns pînă la 
ghidonul bicicletei tinărului din fotografie. Singurele care par a agrea 
această schimbare neașteptată de decor sint cele cîteva rațe care, duse 

de curent, și-au făcut apariția în plin centrul orașului

• CENTRALĂ MAREE- 
MOTRICĂ ÎN MAREA 
ALBĂ. O centrală electrică de 
10 000 de megawați, care urmea
ză să valorifice energia maree- 
lor. va fi construită in curind in 
U.R.S.S. Un dig de 86 de km va 
separa golful Mezen de Marea 
Albă. Centrala, care se va în
tinde pe 17 km lungime, va fi 
alcătuită din 200 de blocuri cu- 
prinzînd în total 800 de agre
gate. Blocurile componente, fa
bricate în diferite centre indus
triale. vor fi transportate cu a- 
jutorul unor șlepuri pînă în gol
ful Mezen. Construcțiș este ast
fel concepută incit să nu fie 
afectată nici de banchize, nici 
de valuri, care ating aici pină 
la 10 metri înălțime. în urmă 
cu 10 ani. Uniunea Sovietică 
construia, în scopuri experimen
tale, prima centrală de acest 
gen, eu o putere instalată de 
numai 400 kilowați.

• PE SCENELE TEA
TRELOR DIN PEKIN 3U 
început reprezentațiile, care se 
bucură de un succes deosebit, 
cu un balet original din punct 
de vedere coregrafic și muzical, 
creație a realizatorilor chinezi 
după povestirea lui Andersen 
„Fetița cu chibrituri". Compozi
torii au folosit ca teme cintece 
din folclorul scandinav, iar au
torii decorurilor și costumelor 
au studiat arhitectura daneză 
din secolul trecut, precum și 
moda din această epocă, spe
cial pentru spectacol. Dansatorii 
sint absolvenți sau elevi ai pres
tigioasei școli de dans din Pekin.

• SOARELE ESTE 
MAI MARE. Cu ajutorul unui 
telescop solar, astronomii Obser
vatorului din Gottingen (R.F.G.) 
au procedat la o măsurare mai 
precisă a razei Soarelui : 696 265 
km, cu un coeficient de apro
ximație de 0,01 la sută. Datele 
luate în calcul pînă acum da
tau din secolul trecut și ele 
indicau o rază mai mică a Soa
relui, respectiv 695 905 km.

• STUDIEREA DE
PLASĂRILOR SCOAR
ȚEI TERESTRE. O echipă de 
oameni de știință americani in
tenționează să plaseze pe fun
dul oceanului și în subsolul pla
toului continental, în largul țări- 
murilor mexicane la Oceanul 
Pacific. Instrumente de măsură 
destinate studierii deplasărilor 
scoarței terestre, a anunțat, la 
Washington, Fundația Națională 
pentru Știință. Aceste instru
mente — primele folosite în 
lume pentru o perioadă mai în
delungată în astfel de condiții 
— vor fi coborite în luna no
iembrie pe fundul oceanului, 
la o adîncime de peste 1200 
metri, intr-o zonă situată la in
trarea în Golful Californiei, ur- 
mînd apoi a fi îngropate la o a- 
dincime de 500 de metri in 
scoarța terestră. Specialiștii a- 
mericani au ales regiunea men
ționată pentru desfășurarea a- 
cestui experiment, deoarece ea 
este o „zonă de fractură" în 
care mișcările plăcilor scoarței 
produc îndepărtarea Peninsulei 
California de restul teritoriului 
mexican.

• VIVALDI Șl VENE
ȚIA. „Vivaldi șl mediul mu
zical Venetian" este tema 
unei expoziții deschise la Vene
ția. sub auspiciile Arhivelor de 
stat din oraș. Expoziția face 
parte din seria manifestărilor ce 
se desfășoară anul acesta cu 
prilejul împlinirii a 300 de ani 
de Ia nașterea marelui compo
zitor și violonist italian.

• 80 DE ORE PE BI
CICLETĂ. Louis Gârard, un 
tînăr belgian în vîrstă de 34 de 
ani, a bătut recordul lumii la 
mersul pe bicicletă. El a rulat 
timp de 80 de ore și 20 de mi
nute, viteza medie de deplasare 
fiind de 7 km pe oră. Aflat sub 
supravegherea constantă a me
dicilor, Gerard nu a părut 
excesiv de obosit la sfîrșitul 
acestei performanțe. S-a plîns 
însă de dureri ale membre
lor. inferioare, iar medicii au 
constatat un puls ridicat, ceea 
ce a și dus la întreruperea 
cursei. înainte de a se lansa io 
acest „test" al rezistenței, Louis 
Gerard a făcut timp de trei luni 
un antrenament asiduu, parcur- 
gind circa 7 500 km pe dour 
roți...

• MATERIAL DE 
CONSTRUCȚIE... CA 
FULGUL. Formula unui nou 
material de construcție extrem 
de ușor a fost pusă la punct de 
specialiștii unui institut din 
Cracovia. Materialul este for
mat din sticlă spongioasă gra
nulată și un liant care poate fi 
ghipsul, cimentul sau rășinile 
sintetice. Un centimetru cub din 
acest material cintărește doar 
0.35 grame. O altă calitate : o 
foarte scăzută capacitate de ab
sorbție a apei, care nu poate 
depăși un procent din masa 
materialului.

• ȘOIMII - GARDIE
NII AEROPORTURILOR. 
Pentru a goni din zona aero
porturilor stolurile de păsări 
care pot constitui o gravă pri
mejdie pentru securitatea zbo
rurilor aeronautice, atunci cind 
se izbesc de aparate. în Marea 
Britanie se apelează la... șoimi. 
Mai multe aeroporturi britanice 
disppn de un număr de șoimi — 
special dresați — păsări temute 
de majoritatea celorlalte zbu
rătoare. Atunci cind este sem
nalată apariția unor stoluri, 
șoimii sînt trimiși să facă în 
văzduh un tur de „intimidare" 
a oaspeților nedoriți. Simpla lor 
apariție este de-ajuns să seme
ne panică in rindul acestora.
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