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ENERGIA Șl COMBUSTIBILUL
- riguros drămuite, sever economisite

Producția de energie cunoaște, la 
scara planetei, creșteri impresio
nante dar niciodată nu s-a vorbit 
în termeni atit de imperativi despre 
necesitatea folosirii cu cit mai mul
tă pricepere, cu eficientă maximă 
a energiei electrice și combustibi
lului. De la virsta de început a in
dustriei, de-a lungul anilor, posibi
litățile de obținere a energiei s-au 
diversificat conti
nuu. Totuși, nici
odată ca în mo
mentul de față 
nu s-a dus o bă
tălie atit de a- 
cerbă pentru iden
tificarea de mij
loace capabile să 
restrîngă. la mi
nimum necesar, 
consumurile e- 
nergetioe. pentru 
depistarea a noi 
surse de energie 
în stare să înlo
cuiască ne cele 
tradiționale.

La noi in tară, 
ca pretutindeni in lume, politica de 
reducere drastică a consumurilor a 
fost impusă, așa cum știm, de ra
țiuni economice : creșterea eficien
tei intregii activități este condițio
nată nemijlocit dc micșorarea con
sumurilor materiale și de energie. 
In actualele condiții, cind economia 
românească traversează o perioadă 
de continuă modernizare, de perfec
ționare amplă, de ofensivă hotărită 
pentru o Calitate nouă, superioară 
in toate planurile, diminuarea con
sumurilor de energie și combustibili 
constituie o cerință de primă im
portanță.

La regenta consfătuire cu cadrele 
de conducere'din industrie, con
strucții, transportai, și' agricultură, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. sublinia 
din nou necesitatea ca toate mi

nisterele economice, centralele. în
treprinderile industriale să analizeze 
cu deosebită răspundere si seriozi
tate problema combustibilului și 
energiei, pentru găsirea de soluții 
eficiente de reducere a consumuri
lor energetice.

Diminuarea consumurilor energe
tice constituie o premisă esențială 
pentru reducerea continuă, a chel

Una din problemele foarte serioase, căreia trebuie să-i acor
dăm atenție, este aceea a combustibilului și energiei. Este ne
cesar ca toate ministerele, centralele, întreprinderile să anali
zeze cu răspundere și seriozitate această problemă, pentru gă
sirea soluțiilor necesare reducerii consumurilor de combustibil 
și energie.

NICOLAE CEAUȘESCU

tuielilor materiale si ridicarea, pe 
această bază, a eficientei economice 
in cazul fiecărui produs, a fiecărei 
ramuri industriale, a intregii eco
nomii naționale. Experiența a nu
meroase colective muncitorești de
monstrează că acolo unde există 
preocupări statornice pentru a fo
losi cit mai economicos avuția ener
getică a tării au fost găsite soluții 
de mare eficiență, concretizate in 
reducerea continuă a consumurilor 
de energie și combustibili, in asi
gurarea unor indici de utilizare 
comparabili cu cei înregistrați pe 
plan internațional. Activitatea de 
raționalizare a consumurilor tre
buie intensificată o dată in plus in 
situația tot mai anevoioasă in do
meniul procurării combustibililor, 
determinată de restrîngerea inevi

tabilă a rezervelor mondiale, în
deosebi a celor de petrol, de creș
terea prețurilor.

Iată de ce bătălia pentru energie 
reprezintă Ia această oră una din 
marile acțiuni de importantă na
țională, ce trebuie dusă cu perse
verență, în toate sectoarele de acti
vitate, prin priceperea și cu parti
ciparea tuturor.

In acest sens este deosebit de 
important ca in industrie, în fiecare 
unitate economică, la fiecare loc de 
muncă să fie cit mai grabnic ana
lizate toate instalațiile tehnologice 
mari consumatoare de energie, să 
fie stabilite soluții pentru crește
rea randamentului acestora. Este 
necesară functionarea instalațiilor 
de încălzire, uscare și tratamente 
termice la încărcătura maximă și 
indeosebi a celor din industria me
talurgică, chimică, a materialelor 
de construcții, celulozei și hirtiei, 
construcțiilor de mașini, sticlăriei 
și zahărului. Așa cum s-a subliniat 
in repetate rinduri, se impune ex
tinderea proceselor de uscare natu
rală, folosirea energiei solare cap
tată și dirijată, precum și a căldu
rii rezultate din gazele arse la cup

toare. la toate unitățile industriale 
și agricole.

După cum se știe, in condițiile 
internaționale actuale, ale crizei 
mondiale de energie și materii pri
me, se impun, de asemeni, măsuri 
hotărîte de restructurare a diferite
lor ramuri industriale, pentru orien
tarea in viitor către sectoarele de 
producție avantajoase din punct de 

vedere al consu
murilor de com
bustibili si ener
gie. Aceste mă
suri de mai în
delungată per
spectivă se cer 
însoțite de pro
grame speciale 
curente. menite 
să elimine risipa 
de orice fel. să 
asigure recupe
rarea tuturor re
surselor energe
tice. termice și 
combustibile, să 
determine conti
nua modernizare 

a echipamentelor de ardere, a insta
lațiilor tehnologice, perfectionarea 
tehnologiilor in vederea reducerii 
consumurilor energetice, raționali
zarea consumurilor de carburanți în 
transporturi și in activitatea de 
construcții. Expoziția organizată la 
sfîrșitul anului trecut in pavilionul 
central al Complexului expozițional 
din Piața Scînteii a prilejuit cu
noașterea preocupărilor existente 
pe această linie la nivelul între
prinderilor. centralelor industriale, 
ai ministerelor economice. Cu pri
lejul vizitării expoziției dș către 
secretarul' generai al partidului au 
fost formulate cerințe exprese pri
vind reducerea consumului de' ener
gie și combustibil, de a căror du-
(Continuare în pag. a IM-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi la amiază, pe Mohamed 
Husni Mubarak, vicepreședinte al 
Republicii Arabe Egipt, trimis spe
cial al președintelui Anwar El Sadat.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui R. Ă. Egipt, Anwar El Sa
dat. un mesaj, un salut călduros. îm
preună cu sentimentele sale de deo
sebită stimă și considerație, de sin
ceră prietenie, precum și cele mai 
cordiale urări. Mohamed Husni Mu
barak a arătat că îi revine misiunea 
de onoare de a exprima președinte
lui României, din partea președinte
lui Sadat, a poporului egiptean, pro
funde mulțumiri și înalta apreciere 
pentru activitatea neobosită și spri
jinul permanent pe care România, 
șeful statului român, îl acordă efor
turilor politico-diplomatice pentru 
înfăptuirea unei păci drepte și trai
nice in Orientul Mijlociu.

Prof.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, in cursul 
după-amiezii de joi. pe prof. Gian
carlo Elia Valori, secretarul general 
al Institutului italian de relații in-

Trimișii speciali 
„Avro“ și ziarului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, pe Link Van 
Bruggen, trimis special al Societății 
olandeze de radioteleviziune „Avro“, 
și pe An Salomorison, trimis spe-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj, pentru sen
timentele exprimate și a adresat, la 
rindul său. președintelui Anwar EI 
Sadat un călduros salut și cele mai 
bune urări. Președintele Republicii 
Socialiste România a rugat, de ase
menea. să se transmită conducerii 
R.A. Egipt, poporului egiptean cele 
mai calde urări de prosperitate, pace 
și succes pe calea dezvoltării inde
pendente a țării.

în timpul întrevederii, vicepre
ședintele R.A. Egipt a informat, din 
însărcinarea președintelui Anwar El 
Sadat. pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre evoluția evenimen
telor din Orientul Mijlociu, precum 
și în legătură cu desfășurarea și re
zultatele negocierilor recente de pace 
egipteano-israeliene. Totodată. Mo
hamed Husni Mubarak a expus preo
cupările Republicii Arabe Egipt, per

Giancarlo Elia Valori
ternationale. autorul unor lucrări 
consacrate vieții si activității șefului 
statului român.

La primire a luat parte tovarășul 
-Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

ai Societății de
„N. R. C. Handelsblad“ din Olanda
cial al cotidianului olandez „N.R.C. 
Handelsblad" din Rotterdam.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. 

sonal ale președintelui Sadat, pentru 
reglementarea justă și trainică a si
tuației de ansamblu din Orientul 
Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea găsirii unei so
luții globale, care să ducă la o pace 
dreaptă și durabilă in Orientul Mij
lociu. pe baza retragerii Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967. reglemen
tării problemei poporului palestinian, 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv prin con
stituirea unui stat propriu indepen
dent — asigurării independentei si 
integrității tuturor statelor din zonă. 
Șeful statului țomân a relevat impor
tanta continuării eforturilor pentru 
realizarea acestei soluționări globale, 
pentru instaurarea păcii și securității 
în această regiune. .

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a acordat profeso
rului Giancarlo Elia Valori un in
terviu. care va prefața volumul 
■„Nicolae Ceaușescu — democrati
zarea relațiilor internaționale", ce 
urmează să fie editat in Italia.

radioteleviziune
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru Societatea de radioteleviziune 
,,Avro“ și ziarul „N.R.C. Handels- 
blad“.

PATRIOTISMUL
și creația artistică

I în atelierul naturii I
I 
I
I
I
I
I 
I

La laboratorul de irigații ji drenaje aparținînd cate
drei de hidraulică de la Politehnica ieșeană am intil- 
nit un inginer, fost student al facultății conduse de sa
vantul Valeria Blidaru, venit la profesorul său, după 
25 de ani de la absolvire, tocmai din livezile dimbovi- 
țene, să caute o soluție pentru combaterea brumelor 
de primăvară, acele calamități naturale care dere
glează ritmicitatea rodirii pomilor fructiferi lăsind pe 
pămintul sfirșitului de aprilie și începutului de mai 
„ninsori" de flori și muguri care nu sint altceva decit 
recolte compromise. Cade bruma, și dacă focurile de 
bălegar cu perdelele lor de fum nu-i pot ține piept, 
toamna, cind se numără bobocii, livezile nu dau decit 
frunză ruginie. Cercetătorii ieșeni au găsit un reme
diu frapant, aparent contradictoriu, desprins parcă 
din anti-logică.

Bruma poate fi combătută prin... îngheț, sau, cum
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Timpul e călduros în toată țara

DE CE INTIRZIE SEMĂNATUL CULTURILOR ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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se exprimă științific metoda pusă la punct de cerce
tătorii ieșeni, prin „irigație-antigel". Este Un sistem 
de aspersiune, sub presiune, care formează perdele de 
apă pulverizată ca un abur menite să învăluie spontan 
pometurile acoperindu-le podoaba florală cu o peliculă 
fină de gheață capabilă să le salveze viitoarele recolte 
de mușcătura mortală a brumelor din primăverile 
timpurii. In felul acesta, gerul se combate cu... înghe
țul, pelicula de gheață depusă pe flori creind un 
microclimat protector în fața căruia brumele grele se 
dovedesc neputincioase.

Acestei soluții i s-a consacrat tînărul cercetător 
Dan Prepeliță, care, împreună cu studenții din ultimii 
ani de studii, a pus la punct atit sistemul de pulve
rizare a apei, cit și un sesizor termic cu avertizor so
nor și vizual in stare să declanșeze în mod automat 
perdelele protectoare imediat cum temperatura aeru
lui a atins punctul critic. Experimentat in ferma po
micolă din Ungureni, procedeul a dat rezultatele 
așteptate. Acum el va fi aplicat in vederea extinderii 
și generalizării sale ulterioare in livezile intensive și 
superintensive, deschise cu cițiva ani în urmă, pe 70 
de hectare, chiar in albia Dîmboviței, în apropiere 
dc Tirgoviște.

încă o demonstrație a rezultatelor benefice ivite 
din comportamentul omului in natură nu ca intr-un 
templu, și nici ca intr-un codru de jaf, ci așa cum el 
trebuie să acționeze, creind intr-un vast și generos 
atelier.
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In 12 județe cu condiții favorabile 
au fost însămînțate doar suprafețe 
foarte mici; nu privește nimeni la 
calendar ?
La două săptămîni după termenul 
stabilit mai stau semințe în ma
gazii și nu in pămînt
Zile hotărîtoare pentru viitoarea 
producție de sfeclă, leguminoase 
și plante furajere Odată cu încălzirea temperaturii aerului, la cooperativa agricolă 

Băile, județul Buzău, s-a trecut cu toate forțele la însămînțarea 
sfeclei de zahăr

Cu toate că am intrat in a 
doua parte a lunii martie, su
prafețele insămințate pină la 
această dată sint mici, cu 
mult sub posibilități, contra
venind programului privind 
desfășurarea campaniei agri
cole de primăvară elaborat de 
Ministerul Agriculturii, care 
prevede :

• semănatul sfeclei de za
hăr si florii-soarelui va îi ast
fel organizat incit să se ter
mine în 3—5 zile ; pe 15 000 
hectare sfecla de zahăr va fi 
însămintată mai de timpuriu, 
pentru a se putea recolta Și 
prelucra din vreme ;
• specialiștii agricoli vor 

asigura densități optime fiecă
rei culturi, potrivit normelor, 
urmărindu-se menținerea aces
tora pină la recoltare.

Realitatea de pe teren con
stituie o dovadă eă in unele 
unități agricole programul 
elaborat de minister nu se 
respectă :

• pină ieri. 15 martie, au 
fost insămințate numai 83 350 
hectare culturi din prima epo
că. care reprezintă 9 la sută din 
suprafața prevăzută ;

• nu se respectă viteza zil
nică de lucru ; in județele Te
leorman și Dolj. în decurs de 
3 zile de cind au inceput lu
crările. au fost insămințate 
numai 1 și respectiv 2 la sută 
din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu sfeclă de zahăr ;

• unitățile agricole din ju
dețele Constanta. Dolj, Boto
șani. Harghita, Hunedoara nu 
au preluat toate semințele din 
culturile care se însămîntează 
din prima epocă.

Pe locuri fruntașe la semănat:
CARAS-SEVERIN — 44 la sută ; TULCEA — 

40 la sută ; IALOMIȚA — 37 la sută ; CONSTANȚA 
— 34 la sută.

...și iată lista județelor întîrziate:

(Potrivit datelor funizate ieri, 15 martie, de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimentare).

TIMIȘ BUZĂU MEHEDINȚI
TELEORMAN VRANCEA DÎMBOVIȚA
BRĂILA ARAD DOLJ
ARGEȘ PRAHOVA BIHOR

Arta mare, durabilă, 
capabilă să modeleze 
conștiințe și să înfrun
te vremelnicia. s-a 
hrănit dintotdeauna 
din sentimentele fun
damentale. majore și 
eterne ale omului, din 
idealurile sale de pro
gres și fericire care 
i-au luminat neconte
nit cărările, adeseori 
întortocheate ale isto
riei. Patriotismul este 
un asemenea senti
ment fundamental ; 
este un atribut fun
ciar. aproape organic, 
al vieții noastre sufle
tești, care a cunoscut 
și cunoaște un semni
ficativ și rodnic pro
ces istoric. El nu este, 
firește, un dat meta
fizic și nici n-ar putea 
fi decit in închipuirile 
maladive, incetoșate de 
legende și prejudecăți 
spiritualiste : el repre
zintă însă o misteri
oasă, complexă și com
plicată ereditate spiri
tuală care crește, se 
afirmă, se îmbogățește 
și se nuanțează, pe 
principii dialectice, o- 
dată cu înaintarea in 
virstă a fiecărui tinăr, 
pe măsură ce acesta 
își sporește impactul 
cu realitățile patriei,, 
cu viata poporului, cu 
limba, istoria și zes
trea lui de civilizație 
și de cultură. Orile 
conștiință normală, să
nătoasă, il adăpostește 
și-l cultivă cu grijă in 
universul ei lăuntric, 
de unde acest nobil 
sentiment luminează 
cărările tuturor acțiu
nilor și mișcărilor su
fletești. Pot exista, de
sigur, excepții sub for
ma unor infirmități 
spirituale. exprimate 
prin trădare, prin sfi
darea poporului din 
care te-ai născut, prin- 
tr-o ură viscerală față 
de progres, dar aces
tea, după o foarte 
frecvent citată expre
sie, nu fac decit să în
tărească regula, nu s-o 
infirme. Oamenii au 
trăit și trăiesc intens 
sentimentul patriotic, 
se identifică organic și 
sincer cu trecutul, pre
zentul și viitorul po
porului lor. Patriotis
mul lor e o formă a 
eternului sentiment al 
iubirii. Căci, in plan 
pur psihologic, patrio

tismul aparține sferei 
iubirii. sentimentului 
de , dragoste pentru 
ceva, unul din senti
mentele veșnice, me
reu vii și actuale ale 
ființei umane. Vorbind 
odată despre patriotis
mul generației sale, 
ilustrat de viata și 
creația lui Camil Pe
trescu — Tudor Vianu 
scria îndreptățit, cu 
profunzimea care-1 ca
racteriza : „dragostea 
noastră de țară a fost 
mare și dureroasă, ca 
toate iubirile mari". 
Patriotismul a fost si 
rămîne o iubire păti
mașă. dar nu,oarbă și 
intolerantă, o iubire 
capabilă de orice dă
ruire și sacrificiu ; a

Opinii de
Ion DODU BĂLAN

fost și rămîne un sen
timent puternic, in 
stare să mobilizeze, 
să activizeze intreaga 
noastră viată psihică, 
să determine toate ac
tele noastre sociale și 
civice. El este viată 
din viata noastră su
fletească. Un mod pro
priu de a fi „suflet in 
sufletul neamului" tău. 
De aceea, exprimarea 
lui în artă în chip fad, 
anost; tern și neinspi
rat, înecat in verbiaj 
lozincard, in banalități 
și ’truisme, in declara
ții exterioare simțirii 
este o adevărată im
pietate.

Prezenta sentimen
tului patriotic in ope
ra de artă presupune, 
firește, exprimarea u- 
nor aspecte ale speci
ficului național care 
cunoaște o devenire 
dialectică și. de aceea, 
nu trebuie să constea 
neapărat in vestimen
tația idilic etnicistă, 
sau in „tirada lungă" 
in care — cum zicea 
Eminescu — ..vorba 
român și pagin iși 
dispută cu o rară în
dărătnicie șirurile tex
tului". nici numai în 
săbii turcești si ar
haisme. smulse cu 
de-a sila din cronică. 
Gloria străbună nu pă
șește comod si firesc

pe o vastă tarla de 
declarații pășuniste pe 
care le mai citim une
ori. cu mihnirea și 
regretul că revistele și 
editurile noastre n-au 
tot timpul o exigență 
fermă și un spirit cri
tic dezvoltat. Consta- 
tind și asemenea rebu
turi in unele creații de 
inspirație patriotică, 
unii — care par cam 
plictisiți de prezența 
patriotismului în cre
ația literar-artistică — 
se grăbesc, vezi doam
ne, în numele apărării 
esteticului, a specifi
cului creației. să de
clare sentimentul pa
triotic infructuos pen
tru creația modernă, 
anacronic și incompa
tibil cu arta adevărată, 
înnoitoare. Aici, mi se 
par necesare citeva în
trebări :

— De ce nu observă 
estetizanții diverselor 
„voci" că. de fapt, in 
rîndui tuturor creații
lor, indiferent de temă, 
se produce și macula
tură, se strecoară și 
nonvalori veleitare ? 
De ce, cind e vorba de 
a critica unele defecte 
ale poeziei contempo
rane acestea sint cău
tate exclusiv' în zona 
poeziei de inspirație 
socială, patriotică ? De 
ce nu depun ei același 
zel pentru înlăturarea 
creațiilor ... nefebutite, 
smulse cu forcepsul 
din ’ teme minore, ciu
date. străine de uni
versul nostru sufletesc 
sau menite chiar să-1 
insulte ? Cunosc răs
punsul: Vrem să ferim 
de compromis o temă 
atit de importantă. De 
acord, j dar atunci de 
ce nu militează mai 
direct și mai susținut 
pentru ca marii crea
tori. talentele indiscu
tabile, să realizeze 
opere cu tematică pa
triotică ?

La o asemenea în
trebare se răspunde 
aproape automat :

— Marii scriitori — 
despre orice ar scrie. 
fac o literatură patrio
tică prin însăși valoa
rea intrinsecă a operei 
lor. Orice vers frumos 
scris, se spune, este pn 
vers patriotic...
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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15 garoafe
Cind a aflat vestea, Gheor

ghe Dură, de meserie fierar-be- 
tonist la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Rimnicu 
Vtlcea, a sărit in sus de bucurie. 
„In sub" e un fel de a zice, pen
tru că Dură se afla în momen
tul acela la ultimul nivel al unei 
noi fabrici, m construcție. De 
aceea, cu multă grijă a făcut 
Dură sus-zisa săritură. Bucuria 
lui insă e de lungi durată. Ea a 
fost onorată cu 15 garoafe roșii 
pe care i le-a dăruit soției sale, 
Victoria. Motivul: ii adusese pe 
lume pe Veronica, o fetiță dolo
fană și, totodată, al 15-lea copil 
al familiei Dură. De unda si cele 
15 garoafe roșii ca focul.

I
I
I
I
I
I
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După miezul 
nopții

La două ceasuri după miezul 
nopții, T. Constantin din satul 
Poiana, județul Bacău, a fost 
trezit din somn de lătratul cline- 
lui și behăitul oilor. A aprins 
lumina și a ieșit afară. Cind 
colo, ce să vezi ? O namilă de 
lup încerca tă dea iama prin oi. 
Gospodarul a pus mina pe o 
furcă de fier și a pornit spre 
musafirul nepoftit. „Sincer să 
fiu — ne spune el — îmi era și 
frig și f'ică, dar nu-l puteam 
lăsa să-mi părăduiaseă agonisea
la. L-am încolțit cit am putut, 
dar nu m-am dat bătut. Dimpo
trivă. Ca să vă convingeți, vi 
trimit yi o fotografie in care se 
vede blana lupului. De-aiunci 
n-am mai avut nici un astfel de 
musafir nepoftit".

$1 nici să nu mai aveți.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Pe picior I
I
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mare
Procurorul-șef din Cîmpulung, 

St. Catrina, ne relatează un caz 
dtn care au de învățat toți cei 
care nu deschid ochii cind avi
zează ca intr-un loc sau altul să 
lucreze pe posturi de gestionari 
anumiți indivizi certați cu 
cinstea fl cu legea. Așa cum 
s-au petrecut lucrurile și cu 
Vladimir Erbașu din Cîmpulung. 
După ce a ispășit o pedeapsă cu 
închisoarea pentru delapidare, 
ca gestionar, la un magazin al 
cooperativei, in loc să i se dea o 
altă muncă, potrivit legii, a fost 
acceptat să lucreze tot ca gestio
nar la complexul de magazine 
„Gostat" Pitești. Încă din primele 
Zile a început s-o țină tot în 
chefuri. Trăia, cum se zice. ..ne 
picior mare". Dar mai înainte de 
a se gindi să dea bir.cu fugiții. a 
fost prins, urmînd'să „încaseze" 
yi restul.

I
I
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I Lux-lux, 
dar cine-1

I
II suportă ?

I
Lingă exploatarea de sereLingă exploatarea de sere si 

1 parcuri de la marginea Ploieș- 
tiului zac 30 de autobasculante 

. între 8,5 tone și 12 tone. Toate 
sînt nou-nouțe. Dar toate, lăsate 
de izbeliște, au început «ă prin
dă rugină. Cum și la Ploiești 
există o mare cerere de auto
basculante pe șantiere, la trans
portul agregatelor de balastieră 
sau la salubrizarea orașului, se 
pune întrebarea : cine-și permi
te să le țină pe cele 30 nefo
losite ?

Mergînd, cum s-ar zice, din 
aproape in aproape, am aflat că 
toate cele 30 de autobasculante 
aparțin Grupului întreprinderi
lor de gospodărie comunală și 
locativă Prahova. Am aflat și de 
cind stau : din decembrie, anul 
trecut. N-am aflat un lucru : de 
ce directorul Grupului Ui per
mite asemenea „lux", pentru a 
ține 30 de autobasculante de po
mană de otita vreme ? Si încă 
ceva : cine plătește... luxul cu 
pricina ?

I
I
I
I
I
I
I
I Un acar
I cu adevărat 
| vinovat
I
I
I
I
I

De la un timp încoace, dispă
reau diverse obiecte din trenu
rile care opreau în gara Prej- 
mer-Brașov. Se părea că inves
tigațiile pentru a-l prinde pe 
făptaș ajunseseră în impas, in
trucit nu lăsa nici o urmă 
in ...urma lui. Pină deunăzi, 
cînd cineva l-a zărit pe acarul 
Gheorghe Vicol cu o încărcătură 
suspectă. Intr-adevăr, era aido
ma eu piesele aflate in vagoa
nele unui tren care staționa in 
gară. Acum „staționează" și aca
rul pentru cercetări, după care i 
se va schimba macazul spre tri
bunal, de unde începe... necazul.
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Doi plopi 
și două vieți |

I
I
I
I
I
I
I

Cu aproape trei ani in urmă, 
șoferului loan Rusu din Năsăud 
i s-a suspendat permisul de con
ducere, întrucît fusese găsit la 
volan sub influenta alcoolului. 
Dar nu s-a învățat minte. Do
vadă : intimplarea petrecută pe 
raza comunei F cidru, la kilome
trul 45 +400. Autocamionul 31— 
BN—908, condus de același loan 
Rusu, a părăsit șoseaua, a făcut 
zob doi plopi de pe marginea 
drumului și, odată cu ei, s-au 
curmat fulgerător și viețile a doi 
tineri pasageri aflați in cabină. 
La rtndu-i, șoferul a fost grav 
accidentat. Din cercetări rezultă 
cauzele tragicului eveniment : 
consum de alcool și viteză exce
sivă, in condiții de vizibilitate 
redusă. Greu tribut plătit ires
ponsabilității !

I
I
I
I
I
I

Petre POPA 
și corespondenții „I

I

Retnton de la Consfătuirea cu ca
drele de conducere din economie, 
Aurică Mateescu, președintele consi
liului unic agroindustrial Băicoi, în 
calitate de organizator de partid, a 
avut o scurtă întîlnire de lucru cu 
secretarii comitetelor comunale de 
partid, cu membri ai comitetului exe
cutiv și specialiștii consiliului. în 
spiritul exigențelor și obiectivelor 
stabilite în documentele consfătuirii 
au fost puse întrebări șl s-au dat 
răspunsuri asupra a ceea ce s-a rea
lizat și, mai ales, asupra a ceea ce 
nu s-a realizat din prioritățile pre
văzute în planurile de muncă.

De la bun Început menționăm că 
oamenii muncii din unitățile agri
cole de pe raza consiliului unic, 
mobilizați de organizațiile de partid, 
au consemnat nu puține rezultate 
bune, care au pus cu pregnanță in 
evidență avantajele aplicării măsu
rilor privind Îmbunătățirea condu
cerii și planificării unitare a agri
culturii, hotărlte de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie. Astfel, 
Intr-un interval scurt au fost arate 
toate suprafețele restante, a fost 
încheiată la timp și în bune con
diții pregătirea utilajelor pentru 
campania de primăvară. De aseme
nea, au fost efectuate fertilizarea 
culturilor de grîu și orz, precum și 
lucrări pe suprafețe întinse în livezi, 
în zootehnie s-a asigurat cantitatea 
necesară cu furaje pină la 15 mai 
pentru toate unitățile, a fost orga
nizat un schimb de experiență la 
I.A.S. Movila Vulpei cu îngrijitorii 
de vaci. în afară de acestea, con
siliul unic agroindustrial a inițiat 
acțiuni de intrajutorare între uni
tățile agricole, cu precădere în sec
torul pomicol. Mai mult decît altă
dată, comuniștii au simțit nevoia să 
compare rezultatele obținute de uni
tăți, metodele lor de muncă.

„în acest context, lucrările consfă
tuirii și îndeosebi cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, repre
zintă pentru organizațiile de partid 
un model de intransigență revolu
ționară față de lipsuri, pe care noi 
ne străduim să-1 urmăm în activi
tatea noastră" — ne spunea organi
zatorul de partid. înainte de toate, 
comuniștii și-au propus să-și con
centreze atenția spre întărirea ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid și Îmbunătățirea calitativă a 
muncii politico-educative. Astfel, 
au fost prevăzute planurile de 
muncă ale organizațiilor de partid, 
redistribuite sarcinile și responsabi
litățile. restructurate programele in- 
vățămintului de partid și ale activi
tății politico-educative, potrivit noi
lor cerințe. în logica firii, cu acestea 
trebuia șl început. De aici încolo își 
vor spune cuvînt.ul combativitatea 
revoluționară, intervenția directă și 
neîntîrziată a comuniștilor. Și, desi
gur, acestea sînt îndreptate, în pri
mul rînd, spre „verigile slabe".

Una dintre acestea este C.A.P. 
Băicoi. Consiliul unic a întocmit un

plan de redresare a unității. El va 
putea deveni realitate numai dacă 
toți cei chemați să-l Înfăptuiască 
vor acționa în consecință. Ceea ce 
se pare că n-au înțeles Încă prea 
bine inginerii Spirea Petrescu șl Ste- 
lian Stănel, șefi de fermă, care-și 
permit un program de voie, făcîn- 
du-se a nu lua în seamă ironia 
unor cooperatori care le răspund 
la „bună dimineața" cu „bună ziua".

organizațiilor do partid șl consiliilor 
comunale le-au fost stabilite sar
cini precise in vederea depistării 
și recrutării meseriașilor. Dacă se
cretarul comitetului comunal de 
partid din Măgura, Ion Stanciu, a 
prezentat consiliului unic o listă cu 
20 de meseriași, ceilalți secretari n-au 
înscris mai mult de unu. doi. deși 
condițiile sînt asemănătoare. Aceste 
aspecte negative și încă altele au fost

La Băicoi
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Ar fi fost de așteptat ca cei doi ti
neri ingineri — membri de partid — 
să reflecteze mai profund la una 
din principalele cauze ale recoltelor 
slabe de anul trecut din unitatea 
lor și anume insuficienta asistență 
tehnică. Din păcate, organizația de 
partid din cooperativă nu i-a ajutat 
în această privință, întîrziind și 
acum să ia o atitudine mai fermă 
față de manifestările de comodi
tate, deși ele au fost semnalate ime
diat de către organizatorul de 
partid.

Nu există unitate din teritoriul 
consiliului unic căreia pentru acest 
an să nu-i revină importante lucrări 
de investiții. Pentru executarea lor,

discutate deschis, calm, dar cu fer
mitate de către organizatorul: de 
partid cu secretarii comitetelor co
munale de partid, adoptîndu-se. tot
odată. măsuri practice pentru înlă
turarea neajunsurilor.

Deosebit de important pentru asi
gurarea bunului mers al activității 
economice în teritoriu este asigu
rarea forței de muncă, avînd In ve
dere că aici există o puternică rețea 
de unități industriale. în planul 
consiliului unic s-a și prevăzut, de 
altfel, Întocmirea unor balanțe ale 
necesarului și disponibilului forței 
de muncă în fiecare localitate. Pen
tru a preveni riscul efectuării unei 
simple operații birocratice sau a 
unor ulterioare justificări că „n-ar fi 
oameni" care să asigure efectuarea 
la timp a lucrărilor, organizațiilor 
de partid li s-a cerut să desfășoare 
o muncă politică vie, permanentă, 
cu accentul pe discuții individuale, 
în a-ceastă privință există „prece
dente" bune și mai puțin bune. Și, 
ca să ne referim la cele bune, rele
văm experiența organizației de partid 
de la C.A.P. Cocorăștii Capiii, care a 
reușit să antreneze la o muncă dis
ciplinată toată suflarea satului, 
anul trecut fiind nu numai acoperit 
necesarul forței de muncă și obți- 
nîndu-se recolte mari — de pildă, 
6 213 kg de porumb la hectar în 
culturi neirigate — ci creîndu-se și 
disponibilități pentru a veni în aju
torul unor unități Învecinate. Am 
putea cita și alte exemple asemă
nătoare, care demonstrează con
cludent că, chiar și intr-o zonă pu
ternic industrializată, prin folosirea 
rațională și integrală a forței de 
muncă existente in localitățile ru
rale, poate și trebuie să fie practi
cată o agricultură de înalt randa
ment.

Bilanțul celor clteva săptămlnl de 
la înființarea consiliului unic a de
monstrat că In sectoarele în care 
organizațiile de partid au desfășurat 
o muncă politică susținută și unde 
și-au exercitat pe deplin dreptul de 
control, n-a mai fost nevoie să se 
caute „cauze obiective" pentru jus
tificarea unor rămîneri în urmă, 
deoarece rezultatele au fost pozi
tive, palpabile. Așa se face că mai 
în toate unitățile zootehnice este 
mai multă disciplină, ordine șl cu
rățenie. Pe acest drum, comu
niștii din organizațiile de partid din 
unitățile economice de pe teritoriul 
consiliului unic agroindustrial Băicoi 
vor putea, prin împlinirea strădani
ilor lor, să confere titlului dat foii 
volante pe care o editează — „Mărul 
de aur" — o semnificație reală.

C. VARVARA

Un bogat program de excursii
Oficiile județene de turism din 

întreaga tară și-au definitivat pro
gramele pentru excursiile lunilor 
martie si aprilie. Spicuim cîteva 
trasee : Valea Prahovei, Oltenia de 
sub munte, Maramureșul, Tara 
Oașului, Porțile de Fier. Munții 
Banatului, Țara Hațegului, Munții 
Apuseni, valea Oltului, nordul Mol
dovei, circuitul turistic al Româ
niei.

Amatorii de excursii pot opta și 
pentru alte itinerare.

înscrieri la agențiile, filialele ei 
punctele de valorificare ale oficiilor 
județene de turism.

în fotografie : pe valea Oltului, 
la Călimănești-Căciulata.

Foto : Gh. Vințilă

Vâ informam despre:

Modernizarea transporturilor rutiere
A crescut, de la un 

an la altul, volumul 
de mărfuri transporta
te cu autovehicule, 
fiind în prezent de 
peste 4 ori mai mare 
decît în 1965. A sporit 
considerabil și numă
rul călătorilor care be
neficiază de transpor
turile rutiere : aproa
pe 900 milioane anual 
pe traseele interurba
ne și circa 3,5 miliarde 
cu mijloacele de trans
port în comun, în ora
șele țării.

Transporturile auto 
cunosc în continuare o

dezvoltare 
Numai în 
unitățile 
auto din

puternică, 
acest an, 
sectorului 
Ministerul

Transporturilor și Te
lecomunicațiilor vor fi 
dotate cu peste 5 500 
autovehicule, din care 
aproximativ trei sfer
turi sînt de mare capa
citate. De asemenea.
se vor construi și ame
naja 20 stații de între
ținere auto și 13 auto- 
gări. în același timp, 
crește rapid numărul 
autoturismelor pe dru
murile țării. Numai în
cursul anului trecut

s-au vlndut populației 
peste 62 000. Toate a- 
cestea sînt rodul poli
ticii de industrializare 
a țării, al dezvoltării 
unei industrii proprii 
de autovehicule, al 
creșterii continue a ve- i 
niturilor bănești ale 
populației și a puterii 
sale de cumpărare. 
Concomitent se dez
voltă și se modernizea
ză și rețeaua de dru
muri. O atenție deose
bită se acordă drumu
rilor cu trafic intens, 
precum, și traseelor tu
ristice. (Al. Plăieșu).

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI
»_____________________ ______ *

Constructorii au nevoie de ajutor
CETĂȚENEȘTI

Răspunsuri reci în loc de pîine caldă
Un sătmărean din 

cartierul situat tn ju
rul străzii Botizului 
ne-a semnalat faptul 
că sînt zile cînd la 
magazinul alimentar 
nr. 26 de pe această 
stradă nu se găsește 
pîine. Iată răspunsul 
gestionarei Viorica 
Boitor :

— De vină sînt dis
tribuitorii de la între
prinderea de panifi
cație, care nu respec
tă orarul magazinului. 
Eu deschid unitatea, 
conform programului, 
la ora 7,30, iar ei trec 
uneori cu mașina cu 
pîine Si înainte de a- 
ceastă oră. Așa că, 
văzînd lacătul pe ușă, 
pleacă mai departe. 
Degeaba mai vine un

transport cu pîine pe 
la ora 12, pentru că 
solicitările cele mai 
mari sînt pînă la ora 
9. Cetățenii se apro
vizionează de la alte 
unități.

Am adus la cunoș
tință această stare de 
lucruri serviciului li
vrări al întreprinderii 
de panificație. Recep- 
ționerul de serviciu. 
Dumitru Șuta, ne-a 
dat un răspuns... in
vers :

— Nu oamenii noș
tri sînt de vină. Ei au 
adus plinea Ia aceas
tă unitate astăzi, de 
exemplu, după ora 
7,30. dar unitatea era 
Închisă. Și nu e pri
ma dată; Lucrătorii 
noștri nu-șl pot per

mite luxul să intîrzie 
de pe traseu.

Confruntați cu a- 
ceste două răspunsuri 
care se bat cap în cap, 
ne-am adresat dispe
ceratului I.C.S. „Măr
furi alimentare", care 
are rolul de a asigura 
o bună și ritmică a- 
provizionare cu măr
furi a unităților din 
rețea. Dispecerul Pe
tru Kalmar ne-a răs
puns : „Noi nu știm 
despre asemenea stări 
de lucruri. Vă asigu
răm că vom lua toate 
măsurile pentru ca a- 
semenea neajunsuri în 
aprovizionarea cu pîi
ne să fie înlăturate".

Era și timpul. (Oc- 
tav Grumeza)

Din nou despre acei meșteri 
care vin, văd și... pleacă

Fiecare dintre noi 
știe cite necazuri mari 
aduc... micile defec
țiuni de la instalațiile 
casnice. Așa cum s-a 
întâmplat ei la blocul 
nr. J2 din microcartie- 
rul nr. 14 din Buzău. 
Primele «emne ale in
filtrațiilor aoei au a- 
părut la al noulea 
etai. acum două luni. 
A fost anuntat dispe
ceratul întreprinderii 
județene de gospodă
rie comunală si loca-

tivă. S-a trimis, după 
cîteva zile, o echipă 
de intervenție. Dar. 
asa cum se scria 
deunăzi in „Scînteia", 
respectivii meșteri au 
venit, au văzut si... 
ne-aci ti-e drumul. 
După alte intervenții 
ale locatarilor au ve
nit din nou aceiași 
meșteri. dar ...fără 
scule. După alte zile 
au venit iar. Au venit 
cu scule, dar fără ma
teriale...

Și astfel, de la mica 
pată din plafonul băi
lor de la etajele supe
rioare s-a aiuns la o 
adevărată... ploaie care 
picură, obsedant., din 
tavan. întrucât nu este 
singurul caz de acest 
fel, se impune ca în
treprinderea de gospo
dărie comunală și lo- 
cativă Buzău să gos
podărească mai bine 
locuințele statului (Mi
hai Bâzu).

Fiecăruia, 
ce i se cuvine

Datorită întocmirii 
eronate a evidentei 
muncii în secția de 
prelucrări prin așchie- 
re a întreprinderii de 
construcții metalice 
Bocșa, retribuirea u- 
nor lucrători nu se 
făcea în raport cu 
cantitatea și calitatea 
muncii prestate. Sesi
zarea. adresată redac
ției. de cinci munci
tori. a fost verificată 
de Comitetul județean 
Caraș-Severin al P.C.R. 
în răspunsul trimis 
ziarului se arată că. 
într-adevăr. maiștrii 
Ștefan Sighin si Mar- 
cu Marcu. cu îngă
duința șefului atelie
rului. ing. Ion Baica, 
au întocmit în asa fel 
situațiile lunare. încit 
unii lucrători erau 
retribuiți cu sume mai 
mari decît cele la care 
aveau dreptul. în ra
port cu munca presta
tă. iar alții primeau 
mai puțin decît li se 
cuvenea. în răspuns

se precizează că cei 
doi maiștri au avut și 
alte abateri — intre 
altele, ei au consumat 
băuturi alcoolice în 
timpul serviciului. îm
preună cu persoane 
din subordine.

Analizind conclu
ziile cercetării, biroul 
executiv al consiliului 
oamenilor muncii din 
întreprindere a hotărit 
destituirea maiștrilor 
Ștefan Sighin și Marcu 
Marcu din funcție și 
trecerea lor ca munci
tori în producție, pre
cum și sancționarea 
disciplinară a maiștri
lor I. Azuti. N. Danciu, 
Z. Leu și ă șefului a- 
telierului. ing. I. Bai
ca. S-au luat, totoda
tă. și alte măsuri or
ganizatorice în vede
rea prevenirii neajun
surilor semnalate.

Scurt-circuitul 
incorectitudinii
Nicolae Stroescu din 

comuna Șovarna. ju
dețul Mehedinți, a re

clamat ziarului că în
treprinderea de rețele 
electrice l-a amendat 
pe nedrept și l-a obli
gat să plătească des
păgubiri. Din răspun
sul secției de distri
buire a energiei elec
trice Mehedinți, căreia 
redacția i-a trimis 
spre soluționare sesi
zarea. aflăm că fapte
le stau cu totul altfel. 
Efectuînd controlul 
instalațiilor electrice 
din locuințele cetățe
nilor comunei Șovar
na. lucrători ai cen
trului Strehaia au con
statat că la contorul 
aflat la domiciliul 
semnatarului sesizării 
fusese rupt sigiliul și 
demontată puntea de 
legătură a bobinei de 
tensiune. în consecin
ță. s-a întocmit pro
ces verbal de contra
venție. prin care cel 
in cauză a fost amen
dat cu 1 000 lei și obli
gat să plătească imi
tații 1 249 lei despăgu
biri. întrerupîndu-i-se 
și curentul electric.

„.iar cetățenii de locuințe
CONCLUZIA SI SOLUȚIA: COLABORAREA!

,,

Ne aflăm la întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj — Me
hedinți. Dorim să cunoaștem, mai 
întîi. ce măsuri au fost luate ca res
tantele la construcția blocurilor de 
locuințe pe 1978 să fie recuperate, ca 
volumul de construcții prevăzut pen
tru acest an să fie realizat si depășit. 
Dintre măsurile înfățișate în timpul 
discuției de conducerea I.J.C.M. am 
reținut cîteva mai importante: aproa
pe 80 la sută din instalațiile sanitare 
si de încălzire vor fi realizate din 
prefabricate : peste 40 la sută din 
volumul de lucrări pentru fundații se 
va executa mecanizat ; de asemenea, 
la 1 500 de apartamente, lucrările de 
zugrăveli și vopsitorie nu se vor mai 
face mahual, ci mecanic, la noile 
tipuri de blocuri se va extinde pe 
scară largă folosirea panourilor gata 
finisate. Există, totuși, certitudinea 
îndeplinirii integrale a planului de 
locuințe pe acest an și recuperării 
restantelor ? întrebarea e pe deplin 
justificată. întrucît chiar din prima 
luhă a acestui an întreprinderea a 
călcat cu stîngul : în loc de 100 de 
apartamente a dat in folosință doar 
60. Pe de altă parte, la ora actuală 
unitatea are un mare deficit de forță 
de muncă. Dar situația nu pare a se 
redresa prea repede și din alte cau
ze. în primul rînd, e vorba de aprovi- 
zionarea cu materialele de construcție 
necesare. încă nu s-au asigurat re
partiții pentru importante categorii de 
materiale. La nivelul acestui an. după 
cite aflăm, întreprinderea își poate a- 
sigura din producție proprie numai 25 
la sută din întregul necesar de pre
fabricate. De ce numai atit ? S-ar fi 
putut mai mult ? Sigur că da. Numai 
că lucrările de extindere a poligonu
lui de prefabricate prevăzute in anul

trecut au fost lntîrziate. De cine ? 
Chiar de întreprinderea județeană de 
construcții-montaj, adică de bene
ficiar. cel care acum spune că duce 
mare lipsă de... prefabricate. în 
felul acesta, producția de prefabricate 
pe acest an este diminuată cu 
12 000 mc, adică cu necesarul pentru 
aproape 400 de apartamente.

în aceste condiții, normal ar fi ca 
pretutindeni, la fiecare loc de muncă

nr. 1 de care aparține acest lot, • pus 
și el în încurcătură. Starea de lu
cruri este cu atît mai îngrijorătoare 
cu cît au apărut noi restante — fată 
de cele 1491 apartamente din anul 
trecut — chiar din prima lună a 
anului In curs.

Așa stînd lucrurile, ne-am interesat 
ce măsuri au fost luate. în lumina 
indicațiilor conducerii partidului, pen
tru înlăturarea neajunsurilor si. mai

• Restanțe vechi plus restanțe noi • O 
întrebare fără răspuns: „cîți oameni lucrează 
azi pe șantier ?“ • Calcule frumoase își 

așteaptă materializarea

să existe ordine si disciplină desă- 
vîrsite. să se manifeste maximă răs
pundere, totală angajare a fiecărui 
om în realizarea sarcinilor zilnice de 
plan. Și. mai ales, ar trebui să se 
dea dovadă de grijă deosebită pen
tru folosirea cu randament maxim a 
forței de muncă existente, a bazei 
tehnico-materiale. Dar... Am pornit 
pe teren, împreună cu ing. Dan Săn- 
duțu. directorul intreprinderii (foarte 
recent numit în această funcție). Ne 
oprim în cartierul Crihala. la blocul 
Z 3. aflat aproape în faza finală.

— Cîți oameni lucrează astăzi la 
acest bloc ? — întreabă directorul.

întrebarea — ciudat — surprinde 
pe maistrul Gheorghe Cioabă. Aduce 
fisa de pontai si. totuși, nu poate 
preciza citi oameni se află la lucru, 
cîți absentează, cum au fost repar
tizați pe faze de lucrări. Dumitru 
Mantu, inginerul-șef al șantierului

alea. In vederea recuperării restan
telor si Încadrării ritmurilor de exe
cuție la noile apartamente In grafi
cele stabilite. Consemnăm răspunsul 
ce ne-a fost dat de Ing. Mihail Voicu, 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean :

— în primul rind, țin să precizez 
faptul că vom lua măsuri pentru a 
întrona o disciplină fermă în cadrul 
întreprinderii județene de construc- 
ții-montaj. S-a stabilit un program 
concret pentru a suplimenta forțele 
de care dispune unitatea. Cu toate că 
si pînă acum cei care vor beneficia 
de viitoarele apartamente au ajutat 
efectiv la realizarea construcțiilor de 
locuințe, noi am considerat că nu 
s-au folosit toate posibilitățile de 
care dispunem. De aceea am sta
bilit, de comun acord cu cei care vor 
primi apartamente în 1979, să pres
teze fiecare muncă efectivă aproape 
o lună de zile. Acțiunea s-a declan

șat din plin, urmărindu-se zilnic pe 
oameni ce anume se realizează. Con
cret. zilnic, forța de muncă de la 
I.J.C.M, este astfel suplimentată cu 
100 de cetățeni integrați în formații 
de lucru. Acest efort pe care II vor 
face viitorii locatari va echivala, la 
nivelul întregului an, cu realizarea a 
150 apartamente. De asemenea, la 
indicația biroului comitetului jude
țean de partid, s-a întocmit, în toate 
unitățile economice, o evidentă a 
celor care sînt calificați în meserii de 
constructor. Numărul acestora ajunge 
la 360, toți urmînd să lucreze, prin 
transfer. în aceste meserii, la între
prinderea județeană de construcții- 
montaj. Numai prin efortul acestor 
oameni se vor mai realiza alte 210 
apartamente. S-au recrutat, totodată. 
350 de oameni din comunele județu
lui. în cea mai mare parte meseriași, 
care în perioadele cînd nu este volyji 
mare de muncă în agricultură, adică 
cel puțin cinci luni, vor lucra pe 
șantierele de construcții, urmînd ca 
și efortul acestora să echivaleze, 
fizic, cu alte 200 apartamente. Cu 
aceste măsuri si altele aflate in curs 
de aplicare avem convingerea că ne 
vom realiza integral numărul de 
apartamente prevăzut pentru acest 
an.

La cele souse de vicepreședintele 
consiliului popular județean — spe
răm că socoteala teoretică expusă 
se va materializa pe șantier — mai 
adăugăm si o altă inițiativă bună : 
organizarea unor șantiere ale tinere
tului. care cuprind peste 800 de tineri 
ce participă alături de constructori 
la realizarea unui Important volum 
de lucrări.

Virtjilfu TATARU
corespondentul „Scinteif

Acesta a refuzat însă 
să achite despăgubiri
le. fapt pentru care 
s-a menținut măsura 
de întrerupere a fur
nizării energiei elec
trice.

Cu prilejul audienței 
la conducerea secției 
de distribuire i s-a ex
plicat că. întrucît a 
sustras energie elec
trică. s-a procedat le
gal la sancționarea sa.

în finalul 'răspunsu
lui se precizează că. în 
prezent, despăgubirile 
fiind achitate, legătura 
instalației acestuia cu 
rețeaua electrică s-a 
restabilit.

Cum a ajuns 
sesizarea 

în mîna celui 
criticat?

Mai multi locatari 
din Capitală, strada 
Brezoianu nr. 14. sec
torul 6. au sesizat re
dacției că I.C.R.A.L.-

Cotroceni nu-și înde
plinește obligațiile pri
vind buna întreținere 
a imobilului în care 
locuiesc. „Din cauza 
acoperișului spart — 
se spune în scrisoare 
— piouă in apartamen
tele de la ultimul etaj, 
unde nici instalația de 
alimentare cu apă po
tabilă nu funcționează- 
Subsolul blocului este 
inundat de la . țevi 
sparte, iar pe un hol 
nu se poate circula 
normal datorită lăzilor 
și butoaielor aruncate 
de unitățile comercia
le aflate la parterul 
blocului. Lucrătorii de 
la centrul I.C.R.A.L., 
cărora le-am cerut 
sprijin, nici n-au vrut 
să stea de vorbă cu 
noi".

Scrisoarea a fost în
drumată spre soluțio
nare Consiliului popu
lar al sectorului 6. 
Spre surprinderea 
noastră, drept răspuns 
am primit o copie a 
adresei trimisă locata
rilor de... I.C.R.A.L.-

Cotroceni. Deci, un 
răspuns de la cei re
clamați. ceea ce con
travine unui princi
piu clar stabilit in le
gea cu privire la re
zolvarea scrisorilor. 
Dovadă că sesizarea 
cetățenilor a fost tra
tată din nou superfi
cial o constituie conți
nutul răspunsului: „La 
scrisoarea dv. nr... a- 
dresată ziarului «Scîn
teia»-.. vă comunicăm 
că imobilul este în 
atenția noastră, iar lu
crările necesare vor fi 
executate în anul 1979, 
conform planificării". 
Cum s-a făcut această 
planificare, cine răs
punde de executarea 
lucrărilor si respecta
rea termenelor — nu , 
se precizează.

Acest mod birocratic 
de „rezolvare” ridică

SPICUIRI DIN

cel puțin două între
bări : la Consiliul 
popular al sectorului 6 
nu se cunoaște că le
gea interzice trimite-, 
rea scrisorilor spre t 
soluționare celor criti
cați ? Ce măsuri va a- 
dopta consiliul popular 
pentru ca I.C.R.A.L.- 
Cotroeeni să asigure 
buna gospodărire a 
imobilelor proprietate 
de stat, aflate în ad
ministrarea sa ? Cu 
atit mai mult cu cît 
pe această temă s-au 
primit la redacție și 
alte sesizări, pe care 
le-am adus la cunoș
tința consiliului popu
lar.

Iată de ce așteptăm 
un răspuns concludent, 
în legătură cu toate 
acestea. din partea 
Comitetului de partid 
al sectorului 6.

RĂSPUNSURI
• Comitetul executiv al Consiliului popular al 

județului Mureș : în planul de investiții pe anul 
1979 al direcției județene de drumuri și poduri 
este prevăzută continuarea lucrărilor de con
struire a drumului de la Lepindea la Daia. în

1980 urmează a se construi și porțiunea de drum 
de la Daia la Idiciu.
• Comitetul județean pentru cultură și edu

cație socialistă Vaslui : Activitatea cultural-artis
tică în comuna Grivița se desfășoară, în prezent, 
în mod corespunzător — in localul școlii. Pină in 
luna septembrie, clădirea căminului cultural va 
fi reparată. în acest scop, s-au alocat fondurile 
necesare, iar o mare parte a lucrărilor vor fi 
efectuate prin munca patriotică a locuitorilor 
comunei.
• întreprindere» de transporturi auto Bihor : 

Greutățile înțimpinate în transportul navetiștilor 
pe traseul Oradea-Chlșirid s-au datorat imobili
zării unor autobuze din lipsă de piese și agre
gate de schimb. Conducerea Autobazei pentru 
călători Oradea a luat măsuri ca și pe această 
rută transportul abonaților să se desfășoare con
form programului de circulație stabilit

0 Direcția generală comercială a municipiului 
București : Aspectele semnalate în scrisoarea 
semnată de Ion Enaehe din comuna Voluntari 
ș-au confirmat. Au fost sancționați, pentru ne- 
respectarea regulilor generale de comerț, șeful 
de unitate și vînzătoarea de la cofetăria din co
mună. șeful de unitate și casierul de la maga
zinul cu autoservire, doi ospătari și cofetarul de 
la restaurantul „Poienița".

Gheorghe PIR VAN
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PREZENTĂM ASTĂZI TREI DIRECȚII CONCRETE DE ACȚIUNE

1. RECUPERAREA CĂLDURII LINGOURILOR $

Avantaje: combustibil cit pentru încălzirea unui oraș
, . 'J®

Ce demonstrează experiența productivă Cum poate contribui proiectarea e A

Inq. Constantin SAVU 
director general 

al Centralei industriale siderurgice 
Reșița

Cu prilejul vizitei sale de lucru 
în județul Caraș-Severin, efectuată 
în luna septembrie 1978, am înfăti- 
țat secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
noul laminor degrosisor și de se
mifabricate, aflat atunci în probe.

Construcția și amplasarea acestui 
laminor la Reșița reprezintă, cre
dem, o probă convingătoare de 
ofensivă bine susținută, deliberată, 
împotriva acelor stări de lucruri 
care nu mai corespund noilor cri
terii de eficientă ale activității eco
nomice. De atîtea ori, secretarul 
general al partidului a cerut spe
cialiștilor să găsească rezerve de 
energie electrică, de combustibil 
prin îmbunătățirea permanentă a 
tehnologiilor, prin adoptarea de so
luții care să aducă maximum de 
foloase sub toate aspectele. Tn ca
zul de fată, prin modul cum au 
conceput amplasarea, integrarea in 
fluxul tehnologic a noului lami
nor. specialiștii de Ia institutul de 
proiectări laminoare au soluționat 
o problemă de mare însemnătate : 
recuperarea căldurii lingourilor 
Concomitent cu economiile impor
tante pe care le aduce prin dimi
nuarea cheltuielilor de transport al 
oțelului, pînă în prezent elaborat 
la Reșița, dus la Hunedoara pentru 
laminare primară și readus apoi 
sub formă de blumuri pentru lami
narea de semifabricate, noul obiec
tiv — laminorul degrosisor — va

contribui In mod substanțial la eco
nomisirea de combustibil și energie 
electrică. Utilizarea căldurii din I 
otelul turnat, prin transportarea < 
lingourilor in stare caldă de la ote
lărie Ia laminorul degrosisor, va 
conduce la economisirea unei can
tități de combustibil echivalente cu 
10 000 tone combustibil convențional 
pe an.

Totodată, economii de combusti- ; 
bil se vor realiza și la cuptoarele 
adinei pentru încălzirea otelului 
in vederea laminării, prevăzute cu 
instalații de recuperare a căldurii 
din gazele arse și de automatizare 
a regimului termic. Numai prin 
preincălzirea aerului în recupera
toarele cuptoarelor se va obține o 
economie de circa 10 000 tone com
bustibil convențional, îmbunătățin- 
du-se randamentul de energie al 
agregatului, pe seama reducerii 
consumului specific cu 39.1 kg com
bustibil convențional pe tonă.

Trebuie să subliniez că impor
tante economii de combustibil se 
vor obține și prin recuperarea căl
durii din gazele de ardere, în a 
doua treaptă de recuperare, loca
lizată în cazane recuperatoare. 
Anual producem circa 102 000 tone 
abur pentru care nu va mai fi ast
fel necesar combustibil.

Consumator important de ener
gie electrică, datorită caracterului 
intensiv al procesului de deforma
re plastică la cald, laminorul de
grosisor și de semifabricate, prin 
indicatorii favorabili ai consumu
rilor specifice pe tona de laminat, 
va influența pozitiv consumul spe
cific de energic electrică, permițind 
o reducere a acestuia cu 1,5 kilo
wați-oră pe tonă.

Inq. Petre NEDELESCU 
director tehnic 

al Institutului de proiectări 
de secții și uzine de laminoare 

București (IPROLAM)

• In vechea soluție, o mare 
parte din producția lingourilor de 
otel elaborat la Combinatul side
rurgic Reșița se transporta la 
Hunedoara pentru o primă lamina
re. Ele reveneau la Reșița în ve
derea transformării, tot prin pre
lucrare la cald. în semifabricate.

Construcția și amplasarea lami
norului degrosisor și de semifabri
cate la Reșița prezintă următoarele 
avantaje :

1. ECONOMII ANUALE PRIN 
ELIMINAREA TRANSPORTU
LUI LINGOURILOR : 26 MI
LIOANE LEI

în vechea soluție, după tur
nare. lingourile trebuiau lăsate 
să se răcească pînă la temperatura 
mediului ambiant, pierzîndu-se ast
fel o mare cantitate de energie ca
lorică. Ele erau reîncălzite .în ve
derea laminării, de la „rece", de 
două ori : o dată Ia Hunedoara, în 
vederea primei laminări, la blu- 
ming, și din nou cind se întorceau 
la Reșița în vederea producerii de 
semifabricate, deoarece, ușor de 
înțeles, transportul dintre cele 
două centre cerea o răcire comple
tă a lingourilor și blumurilor;

în momentul de fată, lingourile 
slnt transportate în stare caldă de 
la otelării direct la laminorul de
grosisor aflat în apropiere, astfel 
incit căldura înmagazinată în faza 
de elaborare este folosită și pentru 
efectuarea operației de laminare.

2. ECONOMII ANUALE DE GAZ 
METAN PRIN UTILIZAREA 
CĂLDURII DE TURNARE A 
LINGOURILOR : 19,5 MILIOA
NE NORMAL METRI CUBI.

Se economisește astfel anual o 
cantitate de combustibil convențio
nal necesar încălzirii unui număr 
de 26 100 apartamente, adică echi
valentul unui întreg oraș 1

Aș vrea să atrag atenția asupra 
următorului fapt. în cadrul temei 
de proiectare privind noul laminor 
de la Reșița s-au luat în conside
rație de la început două variante 
de amplasare :

— O primă variantă avea în ve-

laminor in 
mai departe 
unele lucrări

dere așezarea noului 
valea Țerovei. ceva 
de otelărie. Se evitau 
de reamenajare urbanistică, dar nu 
se putea asigura o valorificare co
respunzătoare a căldurii înmagazi
nate de lingourile turnate.

— A doua variantă, ceva mal di
ficilă din punct de vedere al rezol
vării problemelor de spațiu, avea în 
vedere amplasarea utilajului chiar 
în centrul vechi al orașului și oferă 
avantajele urmărite sub aspect 
energetic.

A fost adoptată această din urmă 
soluție. Prin amplasarea cuptoare
lor adinei ale laminorului degro
sisor și de semifabricate în zona 
orașului. în apropiere de otelărie, 
lingourile sint încărcate direct în 
cuptoare Ia o temperatură mai 
mare decît- în varianta de ampla
sare a laminorului în valea Tero
vei. Aceasta rezultă din următorul 
calcul :

Cantitate de oțel 
lingou (tone/an)

Temperatura de în
cărcare in cuptor 
în vederea lami

nării (°C)

Consumul de căldu
ră pentru încălzire 
pînă la temperatura 
de laminare (Kcal/t)

Varianta 1. 844 300 750 233 620
Varianta II. 844 300 850 220 000

Rezultă o diferență de 13 620 
kilocalorii pe tonă, care la întreaga 
cantitate anuală de oțel lingou va 
însemna 11500 000 000 Kcal/an.
, Se obține astfel o cantitate de 
combustibil convențional de 1 657 000 
tone.

Aceasta este suficientă pentru în
călzirea în fiecare an a unui număr 
de 1533 apartamente.

Prin arderea acestui combustibil 
într-o centrală termoelectrică, s-ar 
obține 4 600 000 kilowați-oră.

2. TURNAREA CONTINUĂ A OTELULUI
Avantaje: în loc de cinci operații — una singură
Ing. Antonică DIJMĂRESCU 

directorul întreprinderii
„Oțelul roșu"

Fluxul tehnologic de prelucrare 
a oțelului de la elaborare la semi
fabricat cuprinde, în varianta clasi
că. cinci operații, si anume :

1. Turnarea oțelului sub formă de 
lingouri, după care. în cele mai 
multe situații, în momentul de

4 fată urmează răcirea completă a a- 
cestora. deci pierderea completă a 
căldurii înmagazinate la turnare ;

2. încălzirea lingourilor în vede
rea laminării;

3. Laminarea primară, la blu- 
ming; în funcție de amplasarea la
minatelor. în multe situații blumu
rile rezultate în această fază teh
nologică se răcesc iarăși pînă la 
temperatura mediului ambiant, 
pierzindu-se din nou o importantă 
cantitate de căldură;

4. încălzirea în vederea laminării 
ulterioare:

5. Laminarea pentru obținerea 
semifabricatelor.

Iată avantajele noii tehnologii — 
TURNAREA CONTINUĂ — adop

tată nu de mult, ca urmare a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a adopta soluții 
modeme, cu efecte complexe, de 
lungă durată. în vederea creșterii 
eficientei în toate ramurile econo
miei naționale:
• SCOATEREA DE METAL
In cazul turnării clasice, co

eficientul de scoatere a metalului 
este de cel mult 88 la sută.

TURNAREA CONTINUĂ face CA 
ACEST IMPORTANT indicator să 
CREASCĂ LA 91—94 la sută. ALT
FEL SPUS, PENTRU O TONA DE 
LAMINATE SE CONSUMĂ CU 12 
LA SUTĂ MAI PUȚIN OȚEL 
LICHID.
• ECONOMISIREA DE ENER

GIE ȘI COMBUSTIBILI
Turnarea continuă, care compri

mă mai’ multe faze tehnologice în- 
tr-una singură, elimină răcirea și 
încălzirea intermediară a metalu
lui, semifabricatele obținindu-se 
direct din otel lichid.

în consecință, pe această cale, ca 
și prin efectul altor factori pe 
parcursul procesului tehnologic, 
reducerea consumului de combusti

bil reprezintă PE FIECARE TONĂ 
DE SEMIFABRICATE :

— 750 000 KILOCALORII
La precizările directorului între

prinderii ..Otelul roșu" adăugăm ur
mătoarele :

O parte din oțelul obținut prin 
turnare continuă sub formă de sle- 
buri nu necesită operații suplimen
tare de curățire în vederea prelu
crării ulterioare. Soluțiile adoptate 
la Combinatul siderurgic Galați au 
ca punct de pornire această situație, 
scontind pe efectele pozitive ce le 
oferă. Astfel, amplasarea cuptoare
lor cu propulsie ale laminorului de 
semifabricate în imediata apropiere 
a instalației de turnare continuă de 
la oțelăria nr. 3 face posibilă eco
nomisirea unei importante cantităti 
de combustibil prin încărcarea blu
murilor în stare caldă.

Folosirea căldurii inițiale de la 
otelărie aduce anual o economie 
de 40 200 tone combustibil conven
țional. ceea ce reprezintă, anual : 
281 000 000 000 kilocalorii.

Această cantitate de energie ter
mică este suficientă pentru încăl
zirea unui număr de 37 000 aparta
mente.

Prin arderea acestui combustibil 
într-o centrală termoelectrică se 
pot obține anual:

112 000 000 kilowați-oră.

Un traseu direct
NOU VECHI

• După cum arată schița, prin vechiul procedeu oțelul parcurge cinci 
operații, cu un coeficient de scoatere de 84 la sută. Procedeul nou este 
continuu, permițind un coeficient de scoatere mai mare : 91—94 la sută.

• în timp ce prin metoda veche se înregistrează un consum supli
mentar de combustibil, prin noua metodă se obține o economie de com
bustibil pe fiecare tonă de 750 000 kilocalorii.

3. PERFECȚIONAREA CONSTRUCTIVĂ A UTILAJELOR
Avantaje: cu mai puțin cocs, producție mai mare de fontă

Ing. Mihai N1CULESCU 
directorul Institutului 

pentru proiectări de secții 
și uzine metalurgice (IPROMET)

O problemă Importantă a econo
misirii combustibilului în siderur
gie o reprezintă reducerea consu
murilor energetice și a consumului 
de cocs la furnale.

Pentru obținerea unor rezultate 
pozitive în acest domeniu s-au a- 
les soluții tehnologice și construc
tive de înaltă eficiență pentru sec
țiile noi de furnale.

Dintre căile importante pa care 
s-a acționat, menționăm :

1. Reducerea consumului de cocs 
cu 45 kg/t de fontă la furnalele 
cu capacitatea de 3 500 m3. fată de 
furnalul cu capacitatea de 1 700 m3. 
acest lucru realizîndu-se prin :

— mărirea temperaturii aerului 
suflat în furnal de la 1 200° la 
1 350’C ;

— micșorarea pierderilor exteri
oare de căldură prin mărirea volu
mului furnalului;

2. Trecerea la furnale eu volum 
mare reduce consumurile energeti
ce ale întregului sector de furnale

prin folosirea gazului de furnal 
pentru preincălzirea aerului;

Toate aceste măsuri arătate mai 
sus conduc la o reducere de 12 la 
sută a consumurilor energetice 
prin trecerea la furnale de mare 
capacitate.

3. Iată și alte măsuri care reduc 
consumul de combustibil la agrega
tele siderurgice :

— înlocuirea cuptoarelor pentru 
materiale refractare de tipul Hoff
man cu cuptoare tunel de concep
ție românească (cazul cuptoarelor 
de la întreprinderea de produse 
refractare Ploiești) a condus la o 
reducere a consumului de combus
tibil cu 3 000 t c.c./an.

— prevederea unor baterii de 
cocsificare de mare capacitate a 
permis o reducere de 15 000 t c.c./ 
an la Combinatul siderurgic Galati, 
iar pentru Combinatul siderurgic 
Călărași se estimează o reducere de 
30 000 t c.c./an.

— proiectarea și realizarea unor 
cuptoare rotative de mare capaci
tate în locul unor cuptoare verti
cale pentru fabricarea varului ne
cesar oțelăriilor cu convertizoare, 
aduce o reducere a consumului de 
combustibil de 25 000 t c.c./an Ia 
Combinatul siderurgic Galati si de 
30 000 t c.c./an la Combinatul side
rurgic Călărași.

Furnalul econom

— Față în față... —
PROCEDEUL VECHI

• Cea mai mare parte din producția de oțel — 68 la sută 
— era trimisă pentru laminare în afara combinatului ;

• Se cheltuiau pentru transportul interfazic la mare dis
tanță al laminatelor importante fonduri financiare ;

• Coeficient de scoatere a metalului — 80 la sută ;
• Consumuri ridicate de combustibil.

PROCEDEUL NOU
• întreaga producție de oțel se prelucrează în cadrul com

binatului ;
• Economii anuale pe seama eliminării transportului — 26 

milioane lei ;
• Coeficient de scoatere a metalului — 84,5 la sută ;
• Economiile anuale de combustibil convențional ar putea 

încălzi 27 500 apartamente.

Vecinătate eficientă

• Prin apropierea laminorului de cuptorul de elaborare 
a oțelului se evită reîncălzirea lingourilor, economisindu-se 

anual 19,5 milioane metri cubi de gaz metan

ENERGIA SI COMBUSTIBILUL- 
RIGUROS DRĂMUITE, SEVER ECONOMISITE

(Urmare din pag. I)
cere la îndeplinire va depinde în 
mare măsură realizarea nivelurilor 
prevăzute pentru’ anul in curs. 
Astfel, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, pe baza unei 
analize minuțioase in toate unită
țile economice din subordine, va tre
bui să evidențieze economisirea în 
1979 a circa un miliard kilowați-oră 
fată de prevederile de plan. De 
asemenea, este necesar ca Ministe
rul Industriei Chimice să stabileas
că un program de perfecționare a 
tehnologiilor si a fazelor tehnolo
gice de fabricație a produselor cu 
consumuri ridicate de energie elec
trică și combustibili astfel incit să 
se asigure, pe această cale, o redu
cere a consumurilor cu circa un mi
liard kilowati-oră anual. în scopul 
reducerii consumurilor energetice 
cu transportul interfazic. Ministerul 
Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții are sarcina de a 
asigura extinderea transportului 
gravitational in carierele de calcar 
și în transporturile forestiere. Mi
nisterul Economiei Electrice tre
buie să acționeze pentru reducerea

Se

accentuată a consumurilor proprii 
de combustibili și energie in cen
tralele termoelectrice, prin aplicarea 
unor soluții și tehnologii noi. pre
cum și pentru diminuarea pierderi
lor in rețelele de transport si dis
tribuție.

Sint acțiuni laborioase,- care pre
tind o înrolare hotărită a spe
cialiștilor pentru identificarea po
sibilităților concrete de intervenție 
in favoarea reducerii consumurilor 
energetice în industrie. Sint acțiuni 
ce trebuie finalizate fără întirziere. 
cu atît mai mult cu cit în con
dițiile restrictive ale acestei peri
oade am asistat și asistăm în 
destule locuri din diferite motive la 
depășirea consumurilor normate.

Situația statistică întocmită de 
Ministerul Energiei Electrice evi
dențiază că în acest an. atît în ia
nuarie, cît și în februarie, practic 
nu există minister economic în ca
drul căruia să nu fie un număr mai 
mare sau mai mic de întreprinderi 
trecute in dreptul rubricii „consum 
depășit".

Iată, spre exemplificare, numărul 
de întreprinderi. Ta cite va ministere, 
aflate în această situație.

risipitoare ?

1979

înmulțesc unitățile

ianuarie februarie

Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei 12 9
Ministerul Industriei Metalurgice 8 ' 11
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 
Ministerul Economiei Forestiere si Materia-

28 41
lelor de Construcții 36 43

Ministerul Industriei Ușoare
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen-

13 31
tare 43 37

Avem la lndemînă și numele unor 
unități economice cu consum depă
șit : întreprinderea de prefabricate 
Militari, „Steaua roșie" București, 
Fabrica de ciment Tasca-Bicaz. Fa
brica de zahăr Roman, Balastiera 
Ghimbav. întreprinderea de fier 
Vlăhița, „Victoria" Călan, Fabrica 
de utilaj metalurgic Buzău. C.C.H. 
Suceava, Șantierul naval Brăila, 
Combinatul de produse sodice Ocna 
Mureș.

Parcurgînd lista cauzelor care au 
condus și conduc la depășirea cote
lor planificate de energie și com
bustibili, constatăm că ele sint de
terminate de neatingerea parame
trilor proiectați, nerespectarea dis
ciplinei tehnologice, defecțiuni la 
utilajele de bază, ca și existența

pe fluxurile de fabricație a unui 
număr destul de mare de instalații 
depășite, cu randament scăzut, ade
vărate „capcane" pe traseele eco
nomisirii materiilor prime Si mate
rialelor, energiei și combustibilu
lui. Un argument in plus pentru a 
căuta cu stăruință pirghiile eficien
te în a stopa risipa de orice fel, a 
micșora consumurile, in a ne ajnta 
să obținem rezultate comparabile 
cu cele existente pe plan interna
tional.

Energia — iată o avuție națională 
pe care trebuie s-o folosim cit mai 
chibzuit, cu eficientă cit mai înal
tă. Buna ei gospodărire este o în
datorire care ne privește pe toti, 
pe fiecare dintre noi.

* *
Este limpede că pe această cale trebuie perseverat: pentru introdu

cerea tehnologiilor moderne, raționalizarea fluxurilor de fabricație, pentru 
perfectionarea utilajelor, a instalațiilor. In același timp este necesar ca 
la fiecare loc de muncă, printr-o bună pregătire profesională, prin respec
tarea întocmai a disciplinei tehnologice, să se asigure fructificarea cores
punzătoare. cu maximum de avantaje, a noilor soluții aplicate in practică.

Pagină realizată de
Neaga UDROIU



PAGINA 4 SCINTEIA - vineri 16 martie 1979

TEORIA RELATIVITĂȚII
o strălucită cucerire a gindirii umane

Secolul al XX-lea reprezintă pen
tru fizică epoca marilor înfăptuiri 
revoluționare, intr-un ritm rapid, 
neintilnit in istoria științelor. Pe dru
murile noi, deschise de marii fizi
cieni, progresează știința și tehnica 
cea mai înaintată, pentru a da vieții 
un conținut mai bogat.

Dintre fizicienii care au cucerit o 
faimă fără precedent, merită a fi 
citat în primul rind Albert Einstein, 
celebrul autor al teoriei relativității. 
Această teorie, care a fost negată 
sau acceptată cu greu de savanții de 
laborator ai vremii, face parte astăzi 
din patrimoniul de aur al gindirii 
științifice universale. Nimic din 
ceea ce alcătuiește fundamentul 
noilor concepții științifice despre 
lume nu s-ar fi putut cristaliza fără 
ajutorul teoriei relativității.

Cine a fost acest om excepținal. 
care și-a legat numele de cele mai 
mari cuceriri ale științei veacului 
său ? Albert Einstein s-a născut la 
14 martie 1879 în orașul Ulm din 
Bavaria. După ce a urmat liceul la 
Miinchen si Școala politehnică din 
Zurich. a încercat să ocupe un loc 
în învătămintul superior, dar zadar
nic. trebuind să se mulțumească cu 
un post de referent de brevete la 
Berna. Pasionat de cercetarea știin
țifică. Einstein a început să publice 
lucrări la vîrsta de 22 de ani. impu- 
nindu-se ca un remarcabil om de 
știință. în 1905. 
cat trei lucrări — ---------
voluționar, una dintre ele fiind în 
legătură cu efectul fotoelectric. 
Această lucrare a deschis în fizică 
un domeniu nou, dovedind că unele 
fenomene au un caracter contradicto
riu. atit corpuscular, cit și ondula
toriu. punîndu-se astfel bazele me
canicii cuantice.

Celebrul său memoriu „Asupra 
electrodinamicii corpurilor în miș
care", publicat tot în 1905, pe care 
s-a dezvoltat teoria relativității 
restrinse („restrînsă" numai la siste
mele inerțiale), are un caracter re
voluționar prin făptui că modifică 
radical ideile noastre cu privire la 
spațiu și timp. Nu este teoria unui 
anumit fenomen, dintr-un anumit 
capitol al fizicii, ci o teorie gene
rală, aplicabilă tuturor fenomenelor 
fizice. Este teoria independenței le
gilor fizice de sistemele inerțiale în 
care sînt cercetate. în cadrul acestor 
cercetări, Einstein a descoperit două 
fenomene surprinzătoare, contracția 
spațiului și dilatarea timpului, al că
ror înțeles rațional continuă să pre
ocupe pe oamenii de știirlță, inclusiv 
pc filozofi. Dar pentru a putea al
cătui teoria relativității festrinse. 
Einstein a trebuit să admită o idee 
bizară : viteza luminii nu depinde de 
mișcarea sistemului inerțial in căre 
se propagă. Este postulatul constan
ței vitezei luminii, cu neputință de 
explicat în stadiul actual al cunoștin
țelor noastre, dar absolut necesar 
dezvoltării raționamentelor rela
tiviste.

Tot în 1905, Einstein a stabilit le-

gea interdependenței dintre masă și 
energie, potrivit căreia energia in
trinsecă a corpurilor este determi
nată de masa lor. Această lege stă 
la baza fizicii nucleare, dindu-ne po
sibilitatea să înțelegem desfășurarea 
unor fenomene la care iau parte nu
cleele atomice.

încă de la apariția el. teoria rela
tivității restrinse a stîrnit un viu en
tuziasm în rindul majorității oame
nilor de știință. Profesorul Victor 
Vîlcovici, de la Universitatea din 
București, scria în 1922 despre Ein
stein : „...toată opera lui științifică 
este străbătută de suflul ârtei. Nu 
există exemplu mai strălucit de con- 
StfiiCție estetică, pînă la fiorii artis
tici, ai unei concepții științifice, pur 
științifice a lumii. Nu numai lingă

Einstein a publi- 
cu caracter re

Newton e locul lui Einstein ; el face 
puntea de trecere de la Michelangelo, 
Donatello și Bach la Kepler și 
Newton".

Nu numai fizicienii, ci și matema
ticienii și filozofii au început să se 
ocupe intens de teoria relativității, 
descoperind în ea posibilități noi de 
cercetare. S-a arătat că această teorie 
confirmă in mod strălucit tezele 
fundamentale ale concepției materia- 
list-dialectice, în ceea ce privește re
lația dintre materie, spațiu și timp.

în 1914, Einsteift a fost ales mem
bru al Academiei de științe din Pru
sia, devenind, totodată, profesor de 
fizică teoretică la Universitatea din 
Berlin. Tîrziu de tot, în 1922 (din 
cauza opoziției înverșunate a unor 
fizicieni reacționari din Occident), lui 
Einstein i s-a decernat premiul No
bel. Savantul s-a ocupat apoi cu ge
neralizarea teoriei relativității la 
toate sistemele de referință. Ca re
zultat al acestor cercetări, publică in 
1916 lucrarea „Bazele teoriei relati
vității generalizate", care marchează 
un moment important în istoria gin
dirii științifice din toate timpurile. 
Marele fizician Max Born considera 
că teoria relativității generalizate este 
tina 
ale 
ră.
re 
tuitiei 
tematice". ____ ____ ___ .___
tei teorii, Einstein formulează mai 
întîi principiul echivalenței, după 
care cîmpul gravitațional uniform.

realizări 
despre nătu- 
mai uimitoa- 

a profunzimii filozofice, a in- 
fizice si a măiestriei ma- 

Pentru elaborarea âces-

din cele mai mari 
gindirii umane 
„îmbinarea cea

este echivalent cu un cîmp de acce
lerație. Considerînd că fenomenele 
gravitaționale se petrec în domeniul 
patrudimensional al spațiU-timpului, 
ilustrul savant ajunge la concluzia 
că forța de atracție dintre corpuri, 
admisă în mecanica newtoniană, nu 
există în realitate. Planetele descriu 
traiectorii în jurul Soafelui nu pen
tru că ar fi atrase de acest astru, ci 
pentru că mișcarea lor liberă, în vir
tutea inerției, se efectuează intr-im 
spațiu-timp patrudimensional curb, 
în care astfel de traiectorii sînt cUrbe 
închise. Cu ajutorul geometriei spa
tiilor curbe, el reușește să alcătuiască 
o teorie a gravitației, cu care regă
sește celebra formulă â lui Newton 
pentru atracția universală. Dar for
mula lui Einstein este mai compli
cată decît formula lui Newton, cu
prinzînd și termeni suplimentari, 
care traduc existența unor efecte ne
cunoscute 
toniană. 
firma te 
deși eie

Albert 
și pînă 
luptător 
atras ura forțelor reacționare. La pu
țin timp după declanșarea primului 
război mondial, cînd un grup de pro
fesori germani au lansat uh mani
fest prin care cereau popoarelor să 
se supună „spiritului german", Ein
stein a refuzat să semneze acest ma
nifest, exprimîndil-și deschis dispre
țul fată de astfel de concepții domi
natoare. Instaurarea regimului hitle- 
rist in Germania a dat frîu liber per
secuțiilor antidemocratice, rasiste și 
antisemite, de care nu a fost scutit 
nici Einstein. Pentru a scăpa de 
prigoana hitleristă, ilustrul fizician 
este nevoit să iși părăsească tara, 
stabilindu-se in orașul Princeton din 
S.U.A., ca director de secție la un 
institut de cercetări.

Einstein a dezaprobat cu fermitate 
practicile „războiului rece" din pe
rioada postbelică, iar conștiința sa 
de savânt-cetățean l-a determinat să 
ia atitudine hotărîtă împotriva Cursei 
înarmărilor, in mod deosebit a înar
mărilor nucleare — considerînd crea
rea armelor atomice ca o pervertire 
a cuceririlor fizicii moderne. într-o 
conferință ținută la televiziune, in 
1950. el arăta răspicat : „Eu declar 
că este imposibil să se ajungă la 
pace, dacă ne gîndim tot timbul la 
război. Problema principală a zilei 
de astăzi este : cum ajungem la 
coexistenta pașnică si la colaborare 
intre națiuni". Pe această poziție s-a 
situat statornic nină Ia încetarea din 
viată, la 18 aprilie 1955.

Acum, la o sută de afli de la naș
terea celebrului autor al teoriei rela
tivității, nu putem să aducem me
moriei lui un omagiu mai binemeri
tat decît luptînd cu și mai multă ho- 
tărîre pentru idealul de pace și prie
tenie între popoare.

Prof. dr. docent
Nicol ae BARBULESCU

pentru mecanica new- 
Aceste efecte au fost con- 
de observațiile astronomice, 
sînt foarte mied.
Einstein a fost din tinerețe 
la sfîrșitul vieții Un dîr2 
pentru pace, ceea ce i-a

CARNET PLASTIC
Misiunea artistului

I

politehnic „Troian 
Timișoara lucrînd în 
perforatoarelor
Foto : E. Dichiseanu

„Să redea viața
în deplinătatea ei

Studenți ai anilor IV și V de la 
Institutul
Vuia" din

sala

Tineri specialiști 
din străinătate

participă la cursuri
postuniversitare 

din țara noastră
Aproape 1 000 de tineri absolvenți 

din străinătate — in marea lor ma
joritate din țări ale Asiei, Africii și 
Americii Latine — urmează diferite 
forme de învățămîht postuniversitar 
din țara noastră in scopul speciali
zării sau pentru obținerea titlului de 
doctor în științe. Cei mai multi din
tre aceștia studiază în institute poli
tehnice, de construcții, agronomice și 
economice, precum și la universități 
și institute de medicină și farmacie 
din București, Cluj-Napoca. Ploiești 
și Timișoara, specializindu-se in pro
fesiuni ce corespund interesului sta
telor din care provin, de a-și asigura 
dezvoltarea economico-socială de sine 
stătătoare.

Prestigiul de care se bucură peste 
hotare școala superioară românească 
este dovedit și de faptul că specialiști 
din țara noastră, cu bogată expe- 
riență. participă direct la realizarea 
unor programe naționale de învățâ- 
mînt și de formare profesională. în 
prezent, circa 1 000 de cadre didacti
ce din România predau iii școli și 
universități din țări in curs de dez
voltare, conduc catedre și clinici 
universitare, elaborează cursuri, ma
nuale și planuri de invățămint.

(Agerpres)

Iată un „tren" noU, pe o 
„linie" de mult înființată, 
dar insuficient de circulată. 
Un tren inițiat, pus in 
funcțiune și dat în folosin
ță de către Casa de filme 
numărul patru, ca răs
puns la aspirația, la nece
sitatea, la sarcina : „spec
tatorul trebuie să ridă". 
Acest tren vine de la Buf
tea. localitate cunoscută 
prin fabricile sale de con
serve (din legume proaspe
te) și de muștar (picant), 
dar faimoasă prin studiou
rilor sale cinematografice. 
Primul expres de Buftea 
din istorie transportă spre 
noi. odată cu călătorii, și 
odată cu personalul auxi
liar (personaje care, la 
sfirșit. conform unei con
venții de tipul „film in 
film" — anunțată de altfel 
din pregeneric — iși vor 
dezvălui deschis și integral 
identitatea actoricească), o 
scurtă și concentrată anto
logie a comediei cinemato
grafice românești. O selec
ție a unora din cele mai 
atrăgătoare și nu o dată 
bune momente ale genului 
— multe realizate chiar pe 
platourile de la Buftea.

Cu toții simpatici și de 
un haz incontestabil — că
lătorii „Expresului de Buf
tea" se intilnesc in dragos
tea lor comună pentru co
media cinematografică. Di
ferentele de virată, de 
temperament vor face ca 
gusturile să fie totuși oare
cum diferite și deci fiecare 
să aducă în atenție. In chip 
fericit pentru armonia an
samblului, un alt gen de 
artă cinematografică, gene
ratoare de rts și voie bună. 
Personajul interpretat 
către Dem Rădulescu 
regiza discret profesoral, ca 
un agreabil rezoneur. con
versația, proyocîndu-și par
tenerii, stlmulîndu-le con
fesiunile. cultivînd „jocul 
de-a amintirea". Bărbatul

de 
va

însemnări pe marginea retrospectivei Celine Emilian
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PBOGRAMUL 1

11,35
12,05

Teleșcoală
Teleeinemateca
Album coral susținut 
stătutului național de 
Publicitate
Campionatul mondial

Patriotismul
(Urmare din pag. I)

mai în virstă (Nae Roman) 
fredonind cunoscutul „Eu 
sînt maiorul Mura", va 
evoca anii începuturilor, 
vîrsta filmului mut cu în- 
timplări simple. poante 
naive și priviri languroase, 
sau cu înlănțuiri comice 
mai savante, conspectate cu 
anume personalitate după 
Chaplin, Buster Keaton și 
alții. Bine proptit în ușă, 
sau înaintind cu greu pe 
culoarul vagonului, contro
lorul (jucat de Jean Con
stantin) va propune atenției

compartiment.
vorbă de o reprezentan
tă a unei și mai tinere ge
nerații, de o fetită cu oche
lari, foarte doctă lAnama- 
ria Iosif) care vorbește cu 
gravitate despre vina unui 
umor modern, despre umo
rul sec și umorul absurd, 
ilustrîndu-le aproape la fel 
de convingător pe cit le 
teoretizează. Ce păcat că, 
în ciuda ospitalității irepro
șabile a tuturor, fetita, care 
are drumurile ei tainice, 
trebuie să coboare lâ prima

lui și poantei de regizorul 
Haralambie Boroș pe sce
nariul (pretext. cadra, 
liant), subțire, dar (și) spi
ritual. de certă finețe, al 
lui Matty Aslan (debut in 
film 
este totodată o galerie 
marilor noștri actori.

Cum două personaje ale 
trenului se admiră mai ales 
pe ele însele în ipostaza de 
actori comici (acuză de 
narcisism pentru care, spe
răm, Matty Aslan nu va fi 
dat in judecată !) vom

demn de aplauze !),
â

„Expresul de Buftea
...ore „cale liberă

secvențe din aceeași serie, 
sau unele mult mai recen
te. din „Acțiunea Autobu
zul" ori „Totul pentru 
fotbal" etc. Femeia cu tul
pan, șal și rochie tricotată 
(Coca Andronescu), care 
tricotează în continuare in 
fata noastră.-agreează muzi
calul. Geh la care vibrează 
toată lumea, inclusiv perso
najul jucat de Paul Lavric. 
Cei doi tineri (Petre Lupu 
și Adriana Trandafir) în
drăgesc, din motive ușor 
diferite, comediile lirice cu 
perechi romantice și revis
tele cinematografice sclipi
toare si fastuoase, cu dan
suri fascinante și corpuri 
de balet • admirabile, cu 
ritmuri frenetice și jocuri 
misterioase de lumini. 
Pentru putină vreme, prin
tre călători mai apare 
cineva. Cineva care nu are 
incă un loc rezervat acolo 
dar caffi. priit amabilitatea 

. lui Dem Rădulescu (vffefîl 
să spunem personajul in
terpretat de el), e tole-

de corul In- 
chimie

de hochei

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Generoasa fiind ați e 
— 19.30, (sala Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev — 19.
• Filarmonica „George Eenescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic iu ciclul ,/Tineri dirijori". 
Dirijor : lioriâ Andreescu. Solist: 
Iosif Gerstenengst — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatru] de opereta : Poveste
din Cartierul de West — 19,30.

//

" spre succes
stație. Oricum, ea. informa- 
•ția sa precisă, și mesajul 
său pentru un alt mod de 
a concepe comicul cinema
tografic nu vor trece neob
servate. Sfîrșitul filmului 
ne-o arată pe această feti
tă teribilă drept singtira 
vedetă veritabilă, asaltată 
de amatorii de autografe.

Memoria tuturor va func
ționa prompt și selectiv, iar 
acolo unde va interveni O 
amnezie sau o stare de lîn- 
cezeală. ea va fi ajutată cu 
delicatețe de.„ scenarist. 
Nici urmă de gerontofilie și 
cantonare în Arhivă. Călă
torim. este adevărat, cu 
mai bine de o jumătate de 
secol în urmă, dar revenim, 
cu „Expresul de Buftea", 
piiîă-h zilele noastre. Cei 
ce recreează îh fata noas
tră devenirea comediei ro
mânești în 
foarte bine 
pînă la zi.

Filmul de 
zât cu competență și cu 
măiestrie, cu

film cunosc 
realizările ei,
montaj reali-
simțul ritmu-

asista la desfășurarea evan
taiului comic savuros a lui 
Dem Rădulescu. la arta 
contrastului lui Jean Con
stantin, apoi la mai mici 
medalioane, adevărate biju
terii oferite de „guest- 
staruri". Mai îritîi. Radu 
Beiigan spunînd inegalabil 
„Angel radios..." etc„ Al. 
Giugaru. ascultînd „Vocea 
patriotului naționale", Ion 
Finteșteanu. Apoi Puiu Că- 
linescu (în ipostazele sale 
mai vechi și în cea nouă, 
influențată dc Colombo). 
Sebastian Papaiani (neui
tatul Păcală), Draga Oltea- 
nu, Marin Morarii, Vasiliea 
Tastaman, Ileana Stana 
Ionescu : Cornel Patricbi și 
Margareta Pislaru.

Soarta vrea ea cele mai 
emoționante să rftmină în- 
tîlnirile cu marii dispăruți, 
a căror artă, noi. cei din 
ultimele generații, am cu
noscut-o mai puțin si o des
coperim sau redescoperim 
cu autentică admirație

(Grigore Vasiliu-Birlic, con- 
fesindu-se cu _____ , 
ochi in „D’ale carnavalu 
lui" și animînd 
electorală din 
pierdută". Apoi, 
dar bănuiți în spatele fru
museții imaginilor și sub
stanței lor excepționale, 
mari regizori : Sică Alexan- 
dresctl și alături de el Jean 
Georgescu). Revedem cu 
emoție secvențe realizate 
de Alexandru Boeăneț ca 
regizor și Toma Caragiu, 
inegalabil, fie că e vorba 
de o schiță de Caragiale, 
fie că e vorba de un film 
de iYjanole Marcus.

Chiar dacă, urmărind 
„Expresul de Buftea", nu 

' putem face efectiv o istorie 
a genului și o precizare a 
valorilor românești in acest 
domeniu — realizăm cu cla
ritate cit de diverse au fost 
evantaiul stilistic si aria te
matică a cinematografiei 
românești în acest dome
niu. înțelegem cit de pre
țioase sînt rarele vlăstare 
ale comediei satirice mai 
curajos ancorate îh social, 
produse în ultimele dece
nii. și realizăm. încă o dată, 
și incă o dată, cit de nu
meroase. viguroase, mari, 
originale, explozive sînt ta
lentele interpretative pe 
care le avem. Caiităti care 
obligă la crearea unor noi 
comedii de valoare, inspi
rate din actualitate. Vrem 
să spunem, a unor noi pe
licule. cit mai multe, care 
să devină, peste ani, sursa 
unui alt film de montaj 
cum este acesta, remarca
bil, semnat de Haralambie 
Boroș (regia), și de o va
loroasă echipă formată din 
Alexandru David (imagi
nea). Cristina Ionescu și 
lolanda Mîntulescu (mon
tajul). Paul Urmuzesm 
(muzica).

lacrimiie-n
adunarea 

„Scrisoarea 
nevăzuti.

Natalia STANCU

12.45
17.05
1900
19.05

19.20
19.30
20.00
20.20

— grupa B : Norvegia — Elveția. 
Repriza a Ill-a. (Transmisiune di
rectă de la Galați)
Telex
Emisiune în limba germană ' 
Rezultatele tragerii Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
1001 dft seri
Telejurnal
Reflector
Film artistic : „Aurul". Freinieră 
pe țară. Producție a televiziunii 
poloneze. în distribuție : Janusz 
Klosinski, Halina Kowalska, Wi-

told Pyrkoss, Vaclav Kowalski. 
Regia : Sylwester Szyszkd

21,39 Revista literâr-artisticft TV
22.00
22,10

Telejumal
Campionatul mondial da hochei 
— grupa B : România — Austria. 
(Selecțluni Înregistrate de 1* Ga
lați)

PROGRAMUL t
17.90
17.40
18.00

Seiecțiuni din Albumul duminical 
Blocnotes — informații utilitare 
Dicționar cinematografic : Jblin 
Huston

l#.O5 Mari ansambluri : „Doina Gorju- 
lui" dih Tîrgu Jiu

19.30 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20,15 Pagini clasice — interpret! con

temporani : Simfonia fantastică dâ 
Berlioz, în viziunea dirijorală a 
lui Emil Ceakarov. interpretează 
orchestra Radioteleviziunii

21,05 Consultații juridice
21,25 Telex
21.30 Muzică de cameră, «elecțiuni din 

recitalul de sonate susținut de 
Zoltan Kocsis — pian (R.P. Unga
ră) și Petre Csaba — vioară

• Tââtrul ..Lucia Sturdxa Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatru] de comedie : N-am 
timp —.19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giuleșii (sala Ciulești): 
Cocoșelul neascultător — 10, (sala 
Majestic) : A cincea lebădă — 
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

nftse* («ăia Savdy) : Sarny *79 —
19.30. (sala Victoria) : Omul câr* 
aduce risul — 19,30.
• Teatrul ,.Ion Vasilescu" : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
tbrriână" : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „ion Creangă" : Trei 
grăsani — io. Andersen — 7 po
vești — 17.
• Teatrul „Țăndărică** : Elefăh- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ* — 19,30.
• Studioul de teatru al i.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 18,30.

cinema
• Police Fython 357 : SCALA — 
15; 17,45; 20,30. BUCUREȘTI — 
14.45: 17,18: 20, FAVORIT — 14,45: 
17,15; 20.
• Expresul da Buftea : CAPITOL 
— 14.45; 16.45: 18.45: 30.45, MO
DERN - 15; 17,30: 20.
• Cobra : LUCEAFĂRUL — 15:
17; 19: 20.45. FESTIVAL — 15; 17: 
19 ; 20,45.
• tnlre oglinzi papalele ; VICTO
RIA — 15; 17,30; 20, GÎULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.

întreagă sală Dal
les adăpostește ampla 
retrospectivă a sculp- 
toriței Celine Emilian. 
Ajunsă la vîrsta bilan
țului (80 de ani), ar
tista manifestă un re
confortant interes pen
tru viață — unele din
tre lucrările expuse, 
de pildă, portretul di
rijorului Sergiu Celi
bidache, sînt realizate 
chiar în acest an. Se
cretul acestei longevi
tăți creatoare pare a 
fi însăși munca, miș
carea. disciplina unei 
activități neîntrerupte, 
în liniștea atelierului, 
printre zecile de schi
țe, proiecte și machete 
înglobînd rezultatele 
tihei vieți desfășurate 
sub semnul pasiunii 
pentru artă, al ambi
ției de a supune ma
teria inertă : lutul, 
bronzul, marmura, or- 
donind-o în volume 
solid arhitectUrate, 
care se înscriu echili
brat in spațiu, așa cum 
a deprins de la fostul 
ei maestru. Antoine 
Bourdelle. De altfel, 
mărturia artistei este 
semnificativă : „M-am 
convins că numai 
munca îmi putea a- 
duce . satisfacții depli
ne. Am invătat toată 
viața de 
care am 
surprind 
adevărat, 
indisolubilă dintre e- 
fect și cauză. Misiu
nea unui artist după 
părerea mea este să 
surprindă sufletul și 
fizionomia lucrurilor și 
ființelor, să redea via
ța în deplinătatea ei".

Expoziția se impune 
prin bogăția ariei te
matice., prin diversita
tea preocupărilor, care 
se extind asupra tutu
ror genurilor, tehnici
lor și materialelor 
sculpturii, de la plas
tica mică de vitrină, 
sau decorativă, la ale
gorie și portretul de 
subtilă observație psi
hologică (cu surprin
derea lumii lăuntrice 
a modelelor sale, se
lectate mai ales din
tre personalitățile cul
turale ale vremii). 
Unele compoziții te- 
taatîce se înscriu în 
adevărate cicluri, pre-

la natura pe 
încercat s-o 

în sensul ei, 
în corelația

cum consacrate 
Muzicii. Dansului, 
Sportului și altor acti
vități, in care trapul 
uman, subiectul prin
cipal al sculpturii, iși 
reliefează frumusețea.

Multe dintre lucră
rile expuse sînt por
trete. Ele reprezintă, 
alături de plastica 
mică, partea cea mal 
valoroasă și mai adin- 
cită din creația Celi- 
nei Emilian. ne apro
pie de înțelegerea ex
presiei lăuntrice a per
sonajelor pe care și 
le-a luat drept model, 
al căror chip a 
investigat cu 
zător spirit 
vație. cu o 
noaștere a 
omehesc.

Printr-un 
de mare finețe, sculp- 
torița izbutește să re
liefeze plasticitatea 
corpului uman. care 
prin atitudini, gest și 
mișcare poate exprima 
o gamă largă de senti
mente. Cele citeva 
maternități emoționea
ză prin duioșia și tan
drețea iubirii materne. 
Grațioasele balerinei 
cu forme elegant alun
gite. dur pline de vi
goare. sînt surprinse 

ipostaze specifice

fost 
pătrun

de obser- 
subtilâ cu- 

sufletului

^modelaj

Nadia Comaneci

dansului. Sculpturile 
animaliere, gen mai 
rar practicat in sculp
tura noastră, pentru 
care artista, vădește nu 
numai aptitudini, ci și 
o vădită simpatie, ca
pătă pe lingă virtuți 
plastice și o notă de 
înduioșător umor.

Chiar la mici di
mensiuni. unele dintre 
sculpturile sale, pre
cum Femeia cu cercul, 
dar și altele, au o cer
tă monumentalitate, 
cuprinzînd toate ele
mentele unei compozi
ții riguros construite : 
ritm, echilibru volu
metric. înscriere largă 
în spațiu, mărturisind 
o îmbucurătoare varie
tate a posibilităților de 
exprimare, pe care o 
intilnim si în frumosul, 
romanticul Joo — cu
ceritor imn închinat 
cuplului uman — sau 
în robusta Arcasă. la a- 
vîntata siluetă a Nadiei 
Comăneci învingind 
legile gravitației.

Suita de sculpturi 
consacrate soțiilor u- 
nor voievozi munteni 
și moldoveni constituie 
o inedită încercare de 
a uni elemente ale sta
tuarului gotic cu hie
ratismul bizantin: in 
ceea ce privește fizio
nomia, sint clare trimi
terile la portretele vo
tive medievale, dar ți
nuta. rezolvările com
poziționale și mai ales 
trăsăturile Chipului 
apar destul de asemă
nătoare de la ,un per
sonaj la altul, poate 
din lipsa unei icono
grafii cit de cit fidele 
a epocii respective, 
oricum, efortul ni se 
oare impresionant, fi
ind vorba de 20 de 
statui.

încadrîndu-se într-o 
viziune tradițională, 
sculptura Colinei Emi- 
liah vădește organici* 
tate stilistică. înțele
gere a posibilităților 
specifice fiecărui ma
terial. din care 
muiește forme 
bile să exprime
duri, idei și sentimen
te legate de viata oa
menilor.

plăs- 
capa- 

gîn-

Marin 
MIHALACHE

• Step* : CINEMA «TUDTO - 10; 
12,30: 15; 17,30;
• Soarta Aurei fi Argentinei s 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• Nea Mă rin miliardar : PATRIA 
— 14,30; 16.30; 18130 : 20,15, GRIVI- 
ȚA — 14,30; 16.30; 18.30: 20,30, 
VOLGA — 14,30: 16,30: 18,30; 20.30, 
MIORIȚA — 14.30; 18.30: 18,30: 
20,30.
• Lebedele Sălbatice — 15: 16,30: 
18. Front în spatele frontului — 
19,30 : DOINA.
• Al patrulea stol : CENTRAL —
15: 17.30: 20. EXCELSIOR — 15;
17,30: 20.
• O simplă problemă de timp : 
FEROVIAR — 15,30: 18; 20,15, FLA
MURA — 15; 17,30; 20.

• Furtuni de rară j dacia — 10; 
17,30; 20.
• Poliția este învinsă : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : BUCEGI — 15,30; 
19, FERENTARI — 16; 19.
• Lanțul amintirilor : LIRA — 
14,30; 17,30; 20.15, POPULAR — 
14,30: 17.30; 20.15.
• Femeia în lună — 11,45, Pati
mile Ioanei d’Arc — 14: 16,15,
Crimă și pedeapsă (ambele serii)
— 18,30 : CINEMATECA.
• Excursie ciudată : DRUMUL 
SĂRII - 15.30: 1,3: 20.
• 80 de husari ; COTROCENI — 
15; 17.30: 20.
• Drumuri în cumpănă : PACEA
— 15; 17.30; 20.

• Masca de apă j MELODIA —
15,15; 17,45; 20, GLORIA — 15;
17,30; 20.
• Avocata î VIITORUL — 10,80;
17,45; 20.
• Prefectul de fler : FLOREAS- 
CA — 15; 17,30: 20.
• Omul fără identitate : MUNCA
— 15; 17.
• Șeriful din Tennessee : AURO
RA — 15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 
17,30; 20.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga" i FLACÂRA — 15; 17.30; 20.
• Aurul lui Mackenna 8 COSMOS
— 15: 17,30 : 20.
• Totul pentru fotbal : ARTA — 
15; 17,30; 20.

Da... si mai ales nu 1 aș zice eu. 
în primul rind. pentru că istoria uni
versală a artelor a demonstrat că. in 
anumite cazuri, apar și opere de o 
anume valoare estetică, dar cu Un 
conținut nociv, inacceptabil pentru o 
gindire raționalistă. modernă. Apoi, 
nu ni se pare realist să definim conți
nutul unei categorii relativ bine de
limitate intr-un mod eclectic : ar fi 
ca și cum orice rind scris despre, să 
zicem, parcurile publice, ar trebui să 
intre îh categoria poeziei patriotice!

Cum se știe prea bine, societatea 
noastră socialista n-are nevoie de 
artă pentru artă, ci de o artă funcțio
nală. de tendință cu artă. Recunos- 
cînd că tot ce e omenesc poate face 
obiectul creației, noi trebuie să spu
nem că nu ne poate fi indiferent dacă 
o creație educă în spirit patriotic sau 
nu, dacă inrîurește in bine sau in rău 
conștiința oamenilor. Orice lucrare 
valoroasă, umanistă, face parte din 
patrimoniul național. De altfel, marii 
creatori n-au fost exclusiviști și 
Eminescu. bunăoară, a scris, pe lingă 
poeme patriotice ca Scrisoarea a IlI-a 
și poezii de dragoste ori lirică filo
zofică. Rezultă că nu e de dorit și că 
de fapt nimeni nu ar dori să restrîn- 
gă arta și literatura la o singurii 
temă, oricît de importantă ar fi ea. 
Dar este necesar să discutăm mai 
des astfel de lucruri, și să nu facem 
loc, în nici o privință, exclusivii-' 
inului.

Rareori critica noastră se ocupă d ' 
asemenea probleme. Ba, mai mult. So 
exprimă uneori și atitudini si punct ? 
de vedere care intimidează critica, ii 
tocește ascuțișul observațiilor și 
anihilează funcția ei de îndrumare. A 
încerca o ierarhizare a creației și , / 
funcție de temele abordate. evî 
dențiind calitatea artistică a pa - 
triotismului. umanismului socialist 
ori a realismului unei creații, 
sensibilizează de îndată voci răgușit ■ 
debitind false „mirări" : li se parc 
că am comis o impietate. Dacă *m 
ierarhiza insă, pe alte criterii, sn 
zicem estetizante — ceea ce se 1 
face uneori, atunci n-au nimic d , 
obiectat. Dimpotrivă. începe penibilul 
cor al elogierii maculaturii. Or, pen 
tru ca literatura noastră umanist - 
socialistă și patriotică să progresezi ■ 
sensibil, e vremea să discutăm des 
chis. cinstit, aceste probleme, să le 
lămurim, nu administrativ, firește, ci 
teoretic, si-apoi să procedăm în con 
secință. Patriotismul, a cărui sferă se 
îmbogățește, se nuanțează, perma 
nent, este o constantă majoră a artei 
românești și nu un atribut de cir 
cumstanțe calendaristice, un bun de 
consum la serbările școlare, cum iși 
închipuie înfumurările estetizante.

Nu putem să nu observăm că toate 
momentele istorice și sociale, cu 
profunde implicații patrioticei au fost 
reflectate, preamărite in opera de 
artă de certă valoare estetică, eu sen
timentul și convingerea, exprimate 
odată pentru toii de Mihail Kogălni- 
ceanu cind spunea : „Istoria noastră 
are destule fapte eroice, frumoasele 
noastre țeri sunt destul de pitorești 
și poetice, pentru ca să putem găsi, 
și la noi sujeturi de scris, fără să 
avem pentru aceasta trebuință să ne 
împrumutăm de la alte nații". Așa 
stînd lucrurile, e neîndoios că patrio
tismul, îh sensul cel mai larg și mal 
nuanțat al termenului, constituie o 
inepuizabilă sursă de inspirație pen
tru creația materială și spirituală a 
unui popor. El n-a fost, nu este, și 
nici nu poate fi un sentiment artifi
cial, cultivat în sere ideologice pen
tru a fi scos pe piață doar la zile 
însemnate, la sărbători naționale. El 
este o stare firească, naturală, o 
floare perenă in peisajul sufletesc al 
oiiiului. El și arta care-1 reflectă 
n-au devenit peste noapte, cum iși 
închipuie unii, piese de muzeu isto
ric ori flori uscate, strivite intr-un 
ierbar cu destinație pur didactică. 
Istoria universală a artelor atestă 
convingător faptul că aria de inspi
rație patriotică a constituit si consti
tuie una din formele cele mai vechi 
și mai statornice de exprimare artis
tică a omului. în lupta necontenită a 
poporului român pentru salvgardarea 
sa națională s-a născut un Alecsandri 
și Eminescu. un Coșbuc și Goga, un 
Arghezi și Sadoveanu :ș.a.m.d. Afir- 
mind conștiința de sine a unui neam, 
cultivîndu-i limba și obiceiurile, evo- 
cînd istoria glorioasă a poporului sau 
multiplele frumuseți ale tării, expri- 
rnind sentimentele care animă nfL- 
seJe îh lupta lor pentru mai bine, 
pentru dreptate socială și indepen
dență națională, plîngind cu sufle
tul printre străini, chinuită de dorul 
tării, mărturisind solidaritatea cu 
precursorii și visînd la viitorul fe
ricit al poporului, arta patriotică s-a 
dovedit tot timpul o formă superioară 
de expresie estetică. Sentimentul pa
triotic străbate, intr-un fel sau altul, 
toate operele de seamă ale artelor 
române.

Scriitorii și artiștii români din 
toate timpurile s-au simțit organic 
integrați în destinul istoric al po
porului lor. s-au socotit, așa cum 
mărturisea odată George Coșbuc, 
„suflet in sufletul neamului" si i-au 
„eintat blicuria și-amarul“. militînd 
cu un fierbinte patriotism pentru cele 
mai statornice și mai înalte idealuri 
ale sale. Nici un artist conștient de 
menirea sa nu și-a îngăduit izolarea 
aristocratică in turnul de ivoriu, nu 
și-a pierdut vremea in jocurile sterile 
ale așa-zisci gratuități a artei, ci, dim
potrivă, a făcut din arta sa o armă 
de luptă țH'htru afirmarea ființei 
noastre naționale, pentru creșterea 
limbii strămoșești și-a patriei cinstire, 
pentru susținerea ideii continuității 
daco-romane pe • aceste meleaguri 
afitmind cu hofărîre drepturile legi
time ale romanilor la ei acasă. De 
pe pozițiile unei arte patriotice și 
militante au înfățișat lumii precum 
un Cantemir, Bălcescu, Hașdeu. Emi
nescu, Grigorescu, Iorga. Arghezi. 
Blaga. Brâncuși. Enescu ș.a.. marile 
virtuți morale ale poporului român, 
capacitatea sa. Nici un scriitor auten
tic n-a creat în universul pustiu și 
infructuos al „autonomiei esteticului" 
întrucit, în chip obiectiv, arta n-a 
fost, nu este și nu poate fi autonomă, 
ea cohstituind expresia particulară a 
unui talent educat în societate, cres
cut in relații directe cu toate struc
turile acesteia, cu idealurile ei pa
triotice, politice, etice și estetice. Nici 
un sefiitor autentic n-a stat pasiv in 
fata marilor evenimente care ne-au 
marcat și ne-au făcut istoria, nici un 
artist fiiâre. indiferent de curentul 
estetic în care se integra.

bezvoitînd cele mâi glorioase tradi
ții ale literaturii și artei române din- 
totdeauna, printre care patriotismul 
se înscrie la loc de cinste, scriitorii 
și artiștii de astăzi știu că au fne- 
tlireă dh a milita, de pe pozițiile 
ideologice cele mai înaintate, și 
profund patriotice, prin creația lor. 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
și statultii nostru, pentru educarea 
comunistă a maselor, pentru oglin
direa complexă a realității, in lim
bajul lor propriu, pentru mobilizarea 
întregului popor la efortul nobil de 
edificare â unei lumi și a unui om 
iiou. O âselfighea atitudihe reprezin
tă, neîndoios, un act profund patrio
tic și umanist
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A APĂRUT: IN JUDEȚUL BUZĂU
Din gîndirea social-politicâ 
a președintelui României, 

NICOLAE CEAUSESCU»

Însămînțarea sfeclei de zahăr a început cu bine R. S. F. IUGOSLAVIA

i

Politica internațională a României 
de pace, prietenie și colaborare 

cu toate popoarele

■ ■■dar e vorba doar de un început Se extinde Belgradul portuar

EDITURA POLITICA

Primire la C. C. al P. C. R.
în perioada 11—15 martie a.c. a e- 

fectuat o vizită în tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R., tovarășul 
Albano Nunes, membru al C.C. al 
P.C. Portughez, șeful Secției Inter
naționale a P.C.P.

La Încheierea vizitei, oaspetele 
portughez a fost primit de tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, «ecretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
Informare reciprocă privind preocu
pările celor două partide, exprimîn-

comună de dezvoltare 
a bunelor relații exia-

du-se dorința
in continuare _ ____  ____ ____
tente între Partidul Comunist Român 
li Partidul

întâlnirea 
atmosferă 
prietenie.

Comunist Portughez.
«-a desfășurat într-o 

tovărășească, d< caldă

în cursul 
tovarășul 
obiective economice 
rale din municipiul 
dețul Brașov.

★
șederii in tara noastră, 
Albano Nunes a vizitat 

ș'i social-cultu- 
Bucuresti li ju-

Republicii Arabe Egipt, M. II. Mubarak
Jol dimineață a sosit în Capitală 

Mohamed Husni Mubarak, vicepre
ședinte al Republicii Arabe Egipt, 
trimis special al președintelui Anwar 
El Sadat.

în după-amiaza aceleiași zile. Mo
hamed Husni Mubarak a părăsit 
Bucure știut

La sosire 
fost salutat

și la plecare, oaspetele a 
de tovarășii Emil Bobu,

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, ministrul justi
ției, loan Ceterchi. președintele Con
siliului Legislativ. Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul R. A. 
Egipt la București, Hassan Abdel Aal 
Nayel. și membri al ambasadei.

La Ambasada Republicii Populare Bangladesh
La Ambasada Republicii Populare 

Bangladesh din București a avut loc, 
ioi dimineața, prezentarea de condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viată a lui Mashiur Rahman, minis- 
tru-șef al Republicii Populare Ban
gladesh.

în numele guvernului au exprimat 
condoleanțe tovarășii Paul Niculescu. 
viceDrim-minist.ru. ministrul finanțe
lor. Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în cartea, 
de condoleanțe.

Ptnă «cum, unitățile agricole da 
«tat și cooperatiste din județul Bu
zău au lnsămînțat doar 7 la iută din 
cele 25 000 hectare destinate cultu
rilor din prima epocă. Cele mai mari 
restanțe sînt la sfecla de zahăr, cul
tură care a fost însămînțată doar pe 
474 hectare din cele 12 500 hectare 
prevăzute a se cultiva în acest an, 
din care 2 000 hectare, potrivit pro
gramului stabilit de Ministerul Agri
culturii, trebuiau însămînțate tn 
prima urgență. Sînt mai multe cauze 
— majoritatea de ordin obiectiv — 
care au determinat întîrzierea lu
crărilor In actuala campanie agri
colă. După cum am fost informați 
la organele de specialitate, solul 
•-a dezghețat tîrziu, Iar la 10 mar
tie a nins. Acum timpul s-a încălzit, 
terenul se zvîntă repede, ceea ce 
permite Intensificarea lucrărilor a- 
gricole de sezon, tn principal însă- 
mînțările. Cu prilejul anchetei, or
ganizate tn mai multe comune, am 
urmărit modul cum specialiștii și 
cadrele de conducere din unitățile 
agricole acționează pentru grăbirea 
lucrărilor fi recuperarea tntîrzieri- 
lor.

Consemnăm, tn primul rînd, preo
cuparea oamenilor muncii din agri
cultura Județului Buzău de a obține 
tn acest an o recoltă cit mai mare 
de sfeclă de zahăr — 35 200 kg la 
hectar pe Întreaga suprafață culti
vată. Sînt dteva acțiuni bune. Ast
fel, sfecla de zahăr a fost ampla
sată numai după culturi timpurii 
de vară, fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice a Întregii suprafețe și a 
3 000 hectare cu îngrășăminte orga
nice, scarificarea sau afînarea adîncă 
a întregii suprafețe, pregătirea și 
nivelarea încă din toamna anului tre
cut a 2 000 hectare, însămînțarea cu 
sămînță monogermă a 4 000 hectare 
etc. Dar factorul care determină 
nivelul recoltei este In primul rînd 
Însămînțarea sfeclei In perioada op
timă. Forțele de care dispun stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii din județ, aflăm de la tovară
șul Tudor Ștefănescu. secretar ai 
comitetului județean de partid, per
mit însămînțarea acestei culturi în 
cel mult 3—4 zile bune de lucru. De 
altfel, la ultima ședință, comanda
mentul județean pentru coordonarea

lucrărilor agricole a trasat sarcina ca 
toate unitățile agricole să treacă la 
însămînțarea culturilor din prima 
epocă., prioritate , acordîndu-se sfeclei 
de zahăr.

Modul cum șe lucrează în 
mai multe unități agricole 
garanția că insămînțarea 
lor din prima epocă se va 
în timp scurt

Cele cinci cooperative

cele 
oferă 

culturi- 
Incheia

__ ____ agricola
Balta Albă, Amara, Băile, Boldu 

șl Vîlcelele — din consiliul unic 
agroindustrial Balta Albă, au da 
semănat cu sfeclă de zahăr 1 210 hec
tare. Tovarășul Nicolaa R. Petrea, 
președintele consiliului, ne-a spus : 
„La sfecla de zahăr 
mînțărilor »-a făcut 
amănunte. Timpul 
ținut în loc. Acum 
cu toate forțele la 
28 de utilaje au fost dirijata la pre
gătirea terenului, Iar pentru Bemănat 
avem puse la punct și verificate 18 
semănători cu care putem lnsămînța 
zilnic pesta 360 hectare. La coopera
tivele agricole Băile, Balta Albă șl 
Boldu, semănatul « început din 
timp șl Be apreciază că rămînerile 
în urmă vor fi recuperate.

C.A.P. Băile. Sîntem pe una din 
parcelele ce se seamănă cu Bfeclă de 
zahăr. Este o mare concentrare de 
forte. Lucrările sînt organizate pen
tru' a se desfășura în flux, fără de
calaje și pierdere da timp. Terenul 
a fost pregătit cu o zi tnainte. Prima 
operație este erbicidarea totală a 
terenului. Pentru prepararea și omo
genizarea soluției de erbicidare, in 
cîmp a fost adus un rezervor cu apă. 
Imediat după formația de erbicidare 
urmează semănătorile. Specialiștii 
prezenți lîngă mecanizatori urmăresc 
calitatea lucrărilor. Felul In care este 
organizată munca dă impresia că lu
crările se execută fără cusur. „Avem 
de semănat 80 hectare cu sfeclă de 
zahăr și in cel mult trei zile Înche
iem această lucrare — ne spunea to
varășul Constantin Balica, inginerul 
șef al cooperativei. încă din prima 
zi, mecanizatorii au dovedit că și-au 
însușit bine lecția semănatului, care 
la sfeclă este foarte pretențios. 
Aceasta ne-a permis să depășim rit
mul de lucru stabilit încă din prima 
zi". Aici, ca și in multe alte locuri.

pregătirea lnsă- 
ln cele mai mici 
neprielnic ne-a 
insă i-a trecut 
lucrul in cimp.

în competiție cu timpul, semănatul 
sfeclei a început sub bune auspicii.

Odată cu începerea semănatului, 
grupul de tehnicieni ai consiliului 
unic agroindustrial a intrat din plin 
în atribuții. La C.A.P. Băile am gă
sit-o în cîmp pe tovarășa Valeria 
Mustățea, care face parte din grupul 
de tehnicieni ai consiliului și răs
punde de cultura sfeclei de zahăr. 
„Ce sarcini concrete aveți da înde
plinit ?“ — am întrebat-o pe tova
rășa Mustețea. „Practic, asigur apli
carea tehnologiei punct cu punct — 
ne-a spus aceasta. Cu alte cuvinte, 
verific amplasarea culturii, calitatea 
lucrărilor de pregătire, nivelare și 
fertilizare a terenului, respectarea 
normei de lămință la hectar, iar în 
cursul perioadei de vegetație răspund 
de executarea lucrărilor de întreți
nere. înfăptuirea tuturor acestor 
obiective cere din partea noastră nu 
muncă de birou, ci prezență perma
nentă în cîmp atunci cînd se execută 
o lucrare sau alta". Și în consiliul 
agroindustrial Balta Albă se poate 
spune că specialiștii din grupul de 
tehnicieni sînt permanent la dato
rie, asigurînd buna desfășurare ■ ac
tivității.

La sediul cooperativei agricole Vtl- 
celele. Pe tovarășul Marin Paul, in- 
giner-șef al cooperativei, îl găsim în 
biroul lui, unde am avut un scurt 
dialog :

— Cum decurge semănatul sfeclei T
— Nu am Început încă. Azi pregă

tim 100 hectare de teren.
— Știți ce temperatură ■ fost azi 

dimineață în sol 7
— Nu. Trusa de termometre este 

defectă.
— Vecinii 

voastră nu
— Ba da. 

demarezi...
Aeest mod de s gîndi 

că mai sînt specialiști agricoli care 
hu au simțit încă semnele primăve
rii. Ca urmare, începerea lucrărilor 
pe cîmp este tergiversată. La Vîlce- 
lele, consiliul de conducere al coope
rativei își repetă, spre a se autoliniști, 
argumentul fals că mai este timp. 
Or, cînd în această cooperativă sînt 
de semănat 460 hectare cu sfeclă de 
zahăr, fiecare clipă bună de lucru 
este deosebit de prețioasă. A irosi 
acum timpul înseamnă a semăna 
mai tîrziu in criză de timp, ceea ce 
duce inevitabil la o slabă preocupare 
pentru calitatea lucrărilor.

Iată de ce. aducînd în discuție acest 
caz, așa cum a stabilit comandamen
tul județean, organele agricole ju
dețene sînt datoare să urmărească și 
să determine ca semănatul sfeclei de 
zahăr să înceapă în toate unitățile 
cultivatoare. Acum nu mai este nici 
o clipă de pierdut.

Răspunzînd solicitărilor traficului 
pe apă. îndeosebi ca urmare a in
trării în exploatare a sistemului 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier, constructorii iugoslavi 
au mărit capacitatea portului flu
vial din capitala țării, care ocupă 
în momentul de față 120 ha pe ma
lul drept al Dunării. Lucrările de 
extindere șl modernizare, eșalonate 
pe 
în 
un 
de
Pînă în toamnă urmează ca portul 
•ă fie dotat cu noi depozite închise 
avînd o capacitate de înmagazinare 
de 80 000 mc, cu platforme pentru 
conteinere, clădiri cu destinație ad
ministrativă și pentru efectuarea 
controlului vamal. în scopul acce
lerării proceselor de manipulare a

pu
se

Sosirea în tara noastrâ a unei delegații
a Ligii Tineretului

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Ligii Tineretului 
Comunist Chinez, condusă de tovară
șul Han Ying. prim-secretar al Co
mitetului Central, care, la invitația 
C.C. al U.T.C.. efectuează o vizită in 
țara noastră.

La aeroportul București-Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii

Comunist Chinez
Ion Traian Ștefănescu. prim-secretar

U.T.C.. Ioana Bratu. Nicu 
și Radu Enache. secretari 
U.T.C.. de alte cadre de 
ale Uniunii Tineretului

Cronica
Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 

prim-ministru. ministru) agriculturii 
și industriei alimentare, a primit, joi, 
pe Norman Heller, vicepreședinte a! 
Companiei „Pepsi-Cola", președintele 
Diviziei de vinuri Henri Wines din 
S.U.A.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire cu privire la dezvoltarea in 
continuare a relațiilor de colaborare 
dintre compania americană și între
prinderi de specialitate din țara noas
tră.

zilei

al C.C. al 
Ceausescu 
ai C.C. al 
conducere 
Comunist.

A fost prezent Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

★
La Institutul de virusologie ..St. 

S. Nicolau" al Academiei de științe

medicale a avut loc ședința festivă 
de comunicări cu prilejul aniversării 
a 30 de ani de la apariția primului 
număr al revistei românești de spe
cialitate „Virologie". Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Sănătă
ții. Academiei de științe medicale. 
Editurii Academiei, cercetători știin
țifici.

Publicație științifică de prestigiu ■ 
international si de largă difuzare a 
realizărilor științifice din acest dome
niu de activitate, revista ..Virologie" 
este solicitată de peste 200 institute 
de cercetări din diferite țări.
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seamănă, la 
se poate ? 
Dar știți cum

dumnea-
este pînă

dovedește

Aurel PAPADIUC 
Mihai BÂZU

Campionatul mondial de hochei (grupa B) În pragul etapei de vara

o perioadă de cinci ani, au început 
1977. Acum antrepozitele ocupă 
volum de 250 000 mc, iar spatiile 
depozitare deschise 350 000 mc.

magistrala fero- 
și Marea Adria-

acestor amena- 
va putea

mărfurilor se va introduce pe scară 
largă automatizarea diferitelor ope
rațiuni, se vor aduce macarale 
ternice de 120 tone. Totodată, 
extinde rețeaua de drumuri asfal
tate. Portul urmează să devină un 
mare nod de tranzit pentru pasa
geri și mărfuri de pe ruta de trans
port dunăreană pe 
viară Belgrad-Bar 
ti că.

După efectuarea
jări, portul belgrădean 
prelua un volum sporit de mărfuri 
și de pe artera de apă Rin-Meine- 
Dunăre, iar într-un viitor apropiat 
se preconizează construirea altor trei 
porturi fluviale iugoslave în punc
tele Veliko Selo. din perimetrul ca
pitalei, și în orașele Smederevo și 
Șabaț.

R. P. UNGARĂ

Cenușa termocentralelor—pavaj pentru șosele
Valorificarea materialelor secunda

re de tot felul se practică pe scară 
tot mal largă în Ungaria. Prima în
cercare de utilizare a reziduurilor in
dustriale în scopul economisirii unor 
materii prime costisitoare s-a făcut 
la Komârom, unde la construirea unei 
șosele de mal raulți kilometri s-a re
curs la o nouă tehnologie : în locul 
betonului «-a folosit un amestec de 
cenușă de la centralele termice și 
hidrat de calciu. Alte experiențe fă
cute în diferite regiuni ale țării au 
demonstrat că cenușa de la termo
centrale se pretează bine la con
struirea de rambleuri, baraje de pro
tecție împotriva inundațiilor, locuri 
de parcare.

Pe de altă parte, scheletul podului 
Arpăd 
rit cu 
ționat 
uzate, 
reziduurilor industriale și menajere 
a produs, tot din cauciucuri uzate, 
deocamdată în mod experimental, 
materiale izolatoare termice și foni
ce destinate industriei de construcții. 
Același trust exportă table cositori
te, metale neferoase etc. provenite 
din materiale secundare. în octombrie 
trecut a fost dată In funcțiune, la 
Fabrica de țesături de in din Ko- 
mârom o unitate care produce, din 
resturile rămase de la prelucrarea 
tulpinilor de in, panouri pentru in
dustria mobilei.

din Budapesta a fost acope- 
un strat de protecție confec- 
din granule de anvelope auto 
Trustul pentru recuperarea

R, P. MONGOLA

in
la

Noi suprafețe
, S-au împlinit două decenii de 

inițierea acțiunii de valorificare
păminturilor înțelenite din Mongolia 
populară. în acest răstimp au fost 
create peste 20 de gospodării de 
stat, specializate tn cultura cereale
lor. cartofilor, legumelor, care sint 
înzestrate cu mașini agricole și cadre 
de specialiști.

Cea de-a doua etapă a valorificării 
păminturilor virgine. începută in 
1976, urmează să se încheie în 1980, 
prin introducerea în circuitul agri
col a unei suprafețe de un sfert de 
milion hectare de terenuri. Pînă 
acum au fost desțelenite zeci de mii 
de hectare destinate culturilor de 
cereale și legume, pășunatului. Su-

circuitul agricol
prafețele recuperate în cursul anu
lui trecut însumează 120 000 hectare. 
Pe păminturile desțelenite au fost 
înființate zece noi gospodării agri
cole dc stat, în care, paralel cu sec
torul vegetal, se dezvoltă un puter
nic sector zootehnic. Pînă la sfîrșitul 
actualului plan cincinal (1976—1980) 
aceste gospodării vor avea 700 000 
capete de animale.

Totodată, pe lîngă fiecare gospo
dărie sînt create așezări care asi
gură condiții de viață tot mai bune 
araților mongoli. Noile sate sînt a- 
provizionate cu curent electric și 
apă, dispun de școli, grădinițe, case 
de cultură, alte instituții, unități de 
servicii pentru populație.

stern 0 întrebare care preocupă știința contemporană
magazin 9 f * O

SE SCHIMBĂ CLIMA PLANETEI ?

Astăzi încep la Galați întrecerile 
celei de-a 23-a ediții a Campionatului 
mondial de hochei pe gheată (grupa 
B). competiție ce reunește reprezen
tative din 10 țări, repartizate în două 
grupe preliminare. Din grupa I fac 
parte formațiile României. R. D. Ger
mane. Ungariei. Austriei $1 Danemar
cei. iar din grupa a Il-a 
tele Japoniei. Elveției. 
Olandei și R. P. Chineze.

In ediția din acest an. 
aparte il constituie faptul că. pe lîngă 
calificarea în prima grupă valorică a 
«ajn-Pionatului mondial, careva fi ob
ținută de ocupanta primului loc. cele 
10 competitoare îsi dispută, de ase
menea. unul din primele 4 locuri, 
care dau dreptul la calificarea pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă din 
1980. de la Lake Placid.

selecționa- 
Norvegiei,
un interes

Echipa României, situată în ultimii 
ani printre fruntașele eșalonului se
cund al campionatului mondial — 
participînd cu doi ani în urmă în 
grupa A, de la Viena — se prezintă 
la Galati cu un lot omogen, din care 
fac parte, printre alții. Doru Tureanu. 
(căpitanul echipei). Costea. Axinte, 
Antal. Olenici. Gheorghe si Vasile 
Huțanu. alături de tinerii Fekete. Vi- 
șan, Popescu și Pisaru.

întrecerile se dispută pe modernul 
patinoar din Galati, care poate găz
dui 4 000 de spectatori, si vor debuta 
astăzi, urmînd să continue pînă «îm
băta. 24 martie.

Iată programul primei zile : ora 
10.30 : Norvegia — Elveția : ora 13,30: 
Japonia — Olanda : ora 17.00 : Un
garia — R. D. Germană : ora 20,00 : 
România — Austria. .

Actualitatea
L* Hunedoara au început joi cam

pionatele naționale de înot în ba
zin acoperit. Iată învingătorii în pri
ma zi : 400 m liber băieți : Horațiu 
Neagrău 4’16”21/100: 400 m liber fete: 
Irinel Pănulescu 4’33”70/100 ; 100 m 
bras băieți: A. Szabo 67”72/100 ; 100 m 
bras fete : Ligia Anastasescu 1’17”34/ 
100 ; 100 m spate băieți : L. Szakadi 
59”41/100 ; 100 m spate fete : Carmen 
Bunaciu 63”41/100 ; 100 m fluture bă-

la natație
iețj : H. Lucaciu 59”87/100 ; 100 m flu
ture fete : Mariana Paraschiv 66”14/ 
100. întrecerile continuă astăzi.

★
Ieri în campionatul național de polo 

pe apă au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Rapid — Progresul 
8—5 ; Voința Cluj-Napoca — C.N.- 
A.S.E. 8—4 ; Crișul Oradea —Dinamo 
București 9—11.

în cadrul competiției naționale 
„Daciada". o etapă (de iarnă) se în
cheie, o altă etapă (de vară) începe. 
Preluind si dezvoltînd ce-a fost bun 
în perioadele precedente, trăgînd în
vățămintele cuvenite din ceea ce a 
fost mai puțin reușit sau chiar in
succes. organele si organismele cu 
atribuții în mișcarea noastră sporti
vă — si evident. în primul rind 
C.N.E.F.S. — întreprind în aceste zile 
cele necesare pentru inaugurarea si 
desfășurarea la un nivel superior a 
acțiunilor și întrecerilor de vară în
scrise sub generoasa egidă a „Da
ciadei".

In lumina analizei efectuate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R. în luna decembrie 1978, cu pri
vire la modul în care a fost organi
zată prima ediție a marii Competiții, 
se simte nevoia unor îmbunătățiri pe 
mai multe planuri. In primul rînd, 
în județe. în toate localitățile, uni
tățile economice și în scoli, trebuie 
sporită preocuparea pentru a cuprin
de în „Daciadă" cea mai mare parte 
a populației si, in orice caz, întregul 
tineret. Iar cuprindere înseamnă ca 
fiecare participant să practice siste
matic o anumită disciplină spor
tivă. în paralel cu împlinirea me
nirii de a ajuta masele de tineri și 
cetățeni să capete gustul, deprinderea 
pentru practicarea unui sport, la

oreo-

Turneul internațional 
de șah din Capitală

După 9 runde, in turneul interna
tional de șah al tării noastre, pe pri
mul loc în clasament se află Taima- 
nov (U.R.S.S.) cu 6 puncte, urmat de 
$ubă (România) — 5.5 (1) puncte, 
Ciociltea (România) — 5.5 puncte și 
Ghițescu (România) — 5 puncte. în 
runda a 9-a Taimanov a remizat cu 
Ghlțescu, iar Ciociltea a cîștigat la 
polonezul Bielczyk. Restul partidelor 
au fost întrerupte. Astăzi are loc 
runda a 10-a.

BOX: „
Numeroși spectatori au urmărit 

aseară, din tribunele Palatului Spor
turilor din Capitală, prima reuniune a 
semifinalelor turneului internațional 
de box „Centura de aur". La catego
ria „cocoș", vicecampipnul european 
Teodor Dinu a obținut' victoria cu 
4—1 în fața lui G. Oganisiau 
(U.R.S.S.), la capătul unei dispute de 
bună valoare tehnică. în finală, 
Teodor Dinu îl va întîlni pe cubane
zul H. Lazaro, învingător cu o de
cizie de 3—2 în fața lui F. Ibrahim 
(România). La categoria semiușoară 
Florian Livadaru a obținut o netă 
victorie la puncte (5—0) în fața cam-

,Centura de aur“
pionului național Ilie Dragomir. Cam
pionul mondial la categoria mijlocie, 
cubanezul J. Gomez, l-a învins la 
puncte pe Sandu Tîrîlă. în limitele 
categoriei grea s-au disputat două 
partide: V. Vrînceanu l-a învins prin 
abandon în repriza a 3-a pe vest- 
germanul R. Hartman, iar D. Mieu 
a cîștigat la puncte în fața lui L. Za- 
dorjnîi (U.R.S.S.), după un meci a- 
tractiv in care cei doi pugiliști au 
fost numărați cite o dată.

Astăzi, de la ora 18,30. se desfă
șoară meciurile ultimei reuniuni a 
semifinalelor.

• SOARELE CRUȚĂ 
PĂDURILE. O conferință in
ternațională consacrată posibi
lităților de utilizare a energiei 
solare în regiunile rurale din 
țările tn curs de dezvoltare va 
avea loc. intre 26 și 29 martie, 
la Varese (Italia), sub auspi
ciile Comisiei executive a Pieței 
comune. Circa 300 de specialiști 
din țările „lumii a treia" și din 
alte state interesate vor exa
mina. în special, modalitățile de 
a substitui lumina solară lem
nului de foc. a cărui utilizare 
duce. în unele regiuni ale glo
bului. la masive despăduriri. 
Participantii vor studia, de ase
menea. unele tehnici noi. cum 
sint extinderea serelor de plas

tic tn agricultură. folosirea 
pompelor de ană de tip fotovol- 
taic. aplicații in televiziune sau 
telefonie. Conferința de la Va
rese a fost pregătită de o suită 
de seminarii regionale.

• ADEZIV SUBAC
VATIC. O substanță de lipit 
caracterizată printr-o deosebită 
durabilitate a fost pusă la punct 
de laboratorul de cercetări în 
domeniul polimerilor de pe lîn
gă Academia de științe a Ucrai
nei. Noua substanță de lipit s-a 
dovedit deosebit de eficientă în 
reparația unor nave aflate în 
largul mării, pentru lipirea 
subacvatică a metalului. Spe
cialiștii aceluiași laborator au 
elaborat si o metodă de cuplare

a conductelor subacvatice de 
petrol si de gaz natural, reco
mandabilă mai ales atunci cind 
metoda clasică de sudură elec
trică subacvatică nu poate fi 
aplicată.

• PATEFON CU 
LASER. Toate cele nouă sim
fonii ale lui Beethoven pot fi 
transportate într-o obișnuită po
șetă de damă — această perfor
mantă este posibilă gratie dis
cului compact, pus la punct de 
firma Philips. Discul are dia
metrul de numai 11.5 cm (fată 
de cei 30 de cm ai tra
diționalelor discuri LP). Re
darea se face cu ajutorul 
unei raze laser, care efectu

fel de importantă este și 
cuoarea pentru selectarea cit mai 
multor 
tind eșalonul 
poată deveni cu timpul valori 
capabile să reprezinte tot mai presti
gios sportul românesc, in arenele in
ternaționale. Așa cum a indicat con
ducerea partidului, aceste două la
turi, inseparabile, ale „Daciadei" tre
buie să concentreze în permanentă 
forțele organizatorice, interesul și 
priceperea organismelor cu atribuții 
în acest domeniu.

Informînd despre măsurile între
prinse, sau programate, in acest sens 
— o conferință de presă ținută ieri 
de către conducerea C.N.E.F.S. a pre
cizat că, recenț, Comisia centrală d« 
organizare a „Daciadei" a operat in
clusiv unele îmbunătățiri în regula
mentul competiției ; de exemplu, a 
fost extins numărul ramurilor spor
tive la care se poate concura.

Pînă duminică. 25 martie, cînd tn 
Întreaga țară se va inaugura etapa 
de vară a celei de-a Il-a ediții ă 
competiției sportive naționale ..Da
ciada" — prin ample acțiuni de edu
cație fizică, de sport de masă și tu
ristice, prin competiții de performan
tă — mai sînt puține zile. Organele 
sportive, organizațiile U.T.C. și de 
pionieri, inspectoratele școlare, toate 
organismele cu răspunderi în acest 
atit de cuprinzător domeniu pot și 
trebuie să ia toate măsurile cuvenite 
pentru ca în etapa de vară să se pă
șească numai cu dreptul. Este, pe cît 
de dorit, pe atît de posibil 1

talente care. împrospâ- 
de performantă, să 
cu timpul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 martie. In țară : Vremea se va 
răci ușor începînd din vestul țării. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale mal frecvente în Banat, Crișana 
și Maramureș însoțite izolat de descăr
cări electrice. Vînt moderat cu intensi
ficări locale. In București : Vreme în 
răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată in a 
doua parte a intervalului. Vînt potrivit 
cu intensificări de scurtă durată.

Evoluția climei pe glob, precum și impactul activităților umane asupra 
climatului terestru au constituit tema unei recente conferințe desfășurate 

400 de experți din 50 de țări. Iată ce 
în legătură cu concluziile acestei dez-

la Geneva cu participarea 
scrie revista vest-germană 
bateri :

a peste 
„Stern"

pareDintre toți meteorologii, se 
că cei ce se îndeletnicesc cu statisti
cile cunosc, de cîțiva ani încoace, o 
perioadă de vîrf, avînd în vedere 
numărul mare de recorduri pe care 
le au de consemnat. în anul 1978, an 
cu o vară deosebit de friguroasă, 
ploile torențiale, inundațiile, furtu
nile au alimentat permanent rubri
cile ziarelor consacrate „capriciilor
vremii". Cu doi 
ani mai înainte, pe 
teritoriul R.F.G. 
se înregistra cel 
mai fierbinte iulie 
de cînd se practi
că măsurarea tem
peraturii : asfal
tul. aproape li
chid. devenise im
practicabil. șinele 
de cale . ferată se 
deformaseră. Casele de asigurări nu 
mai pridideau cu calcularea despă
gubirilor ce trebuiau plătite pentru 
pierderile pe care. în iarna aceluiași 
an, le-a provocat un uragan de o in
tensitate nernaiintîlnită pe continen
tul nostru, comparabil cu cele ce de
vastează coastele americane. Anteri
or acestui an, în 1975, a fost înre
gistrată iarna cea mai călduroasă și 
secetoasă din ultimii 200 de ani.

O asemenea aglomerare de recor
duri meteorologice se întîlnește însă 
pe tot globul. „Clima terestră a su
ferit în trecut numeroase modificări, 
iar în prezent ne aflăm tocmai într-o 
asemenea perioadă de schimbări cli
matice" — sînt de părere W. Kel
logg și S. Schneider, de la Centrul 
american de cercetări atmosferice. 
Ei sînt convinși că ne așteaptă vre
muri mai calde, iar W. Broecker de 
la Universitatea Columbia, din New 
York, precizează că în jurul anului 
2000 media temperaturii va fi cea 
mai'ridicată din ultimii 1 000 de ani.

în scjiimb. alți climatologi emit 
păreri diametral opuse, ca de pildă 
Reid Bryson, care, într-un studiu 
întocmit în colaborare cu o echipă 
formată din geofizicieni, oceanografi 
și ecologi, a ajuns la concluzia că 
vremea este în răcire.

ează 500 de rotații pe minut. 
Discul compact urmează să fie

lansat pe piață tn 1983 ; patefo
nul cu care va funcționa aceasta 
nu depășește un casetofon.

• LA COMANDĂ, PE 
ECRANUL TELEVIZORU
LUI. în afară de urmărirea 
obișnuitelor programe T.V.. ja
ponezii pot primi pe ecranul 
televizorului si o serie de infor
mații la comandă. Abonatii pot 
să ceară telefonic o serie de 
informații suplimentare depozi
tate la centrul televiziunii. 
După ce abonatul alege numă
rul de cod al informației cerute.

Cert este că, din 1950 încoace, pe 
întreg globul temperaturile scad și 
încă nu se poate întrezări sfîrșitul 
acestei evoluții. Dacă această ten
dință își va continua cursul, se poa
te estima că, în jurul anului 2000, 
temperatura medie anuală va fi in
ferioară cu un grad aceleia de Ia 
mijlocul secolului. Pare puțin, e a- 
devărat. dar acest grad ar fi sufici-

ță de răcire este vremelnică : ea nu 
ar putea fi de durată, dacă luăm in 
considerare că omenirea, prin activi
tățile ei, e pe cale de a transforma 
planeta noastră într-o gigantică se
ră. Pentru a-șl potoli „foamea" de 
energie, ea consumă tot mai mult 
cărbune, țiței și gaz. Dar, se știe, 
prin procesul arderii se degăjă bi
oxid de carbon, a cărui acumulare 
excesivă în atmosferă implică seri
oase riscuri pentru evoluția firească 
a climei pe Pămint. Cum se explică 
aceasta ? Razele soarelui traversează 
liber, nestînjenite. 
sferice, aiungînd

• Concluziile recentei Conferințe internaționale de la 
Geneva • în ultimii ani, o aglomerare fără precedent 
de „recorduri meteorologice" • „Efectul de seră" 

perspectivele unui „șoc climatic"

ent pentru a ne plasa din nou într-o 
eră climatică inaugurată în urmă cu 
circa 500 de ani și denumită de spe
cialiști „mica glaciațiune". Această 
perioadă rece a debutat in jurul a- 
nului 1430 printr-o serie de ierni ex
cepțional de aspre. Cronicari danezi 
au scris despre „un frig insuporta
bil" ; în centrul Europei toate cursu
rile de apă au dispărut sub platoșe 
groase de gheață, in Franța au de
gerat butucii de viță. Iernile frigu
roase alternau cu veri secetoase : pe 
ogoare spicele erau pîrjolite de căl
dură și uscăciune,

în întreaga Europă — o putem afla 
tot de la istoricii vremii — domnea 
o vreme a extremelor : o dată era 
prea cald, o dată prea rece ; altă 
dată era prea umed sau, dimpotrivă, 
prea uscat. Exact cum este și în 
vremurile noastre, de cîțiva ani în
coace. Abia prin 1850 vremea s-a mai 
ponderat ; pretutindeni, temperatura 
a înregistrat ușoare creșteri — timp 
de o ’
stată 
turii, 
sută
interludiu.

Adepții teoriei unui viitor cald au 
convingerea fermă că actuala tendin-

sută de ani. De atunci se con- 
din nou o scădere a tempera- 
ca și cînd clima blinda de o 

de ani nu ar fi fo«t decît un

el obține prin cablu răspunsul 
pe ecranul televizorului său. 
prin fotografii sau texte tipărite.

• O NOUĂ AȘEZARE 
PRECOLUMBIANĂ. în- 
tr-un masiv muntos din apro
pierea frontierei Columbiei cu 
Venezuela a fost dezgropată o 
nouă așezare precolumbiană cu 
o vechime de aproape 5 000 de 
ani. comparabilă ca importantă 
cu cea de la Machu Picchu din 
Peru. Așezarea a fost observată 
pentru prima oară în 1976 de doi 
aviatori. Anul trecut au început 
lucrările de dezgropare a așe
zării. De sub straturile de pă- 
mînt si vegetație, care s-au su
prapus de-a lungul veacurilor, 
au fost scoase numeroase obiec

straturile atmo- 
pînă pe Pămint. în 

sens invers insă, 
datorită bioxidu
lui de carbon, nu 
mai poate răzbate 
prin atmosferă a- 
ceeasi cantitate de 
raze. întrucit lu
mina reflectată 
are o altă lungime 
de undă, plasată 
in zona infrâroșie 
a spectrului. . iar 

pentru aceste radiații infraroșii — 
calde — bioxidul de carbon este, prac
tic. impenetrabil. Urmarea : în pă
turile inferioare ale atmosferei 
acumulează, „captivă", căldura 
nită de la soare. Acest fenomen este 
cunoscut' sub numele de „efectul de 
seră", deoarece învelișul de bioxid 
de carbon joacă pentru Terra un rol 
asemănător cu al pereților de sticlă 
ai unei sere. Este adevărat, deocam
dată concentrația de bioxid de car
bon în atmosferă nu depășește 0.03 
la sută, dar măsurătorile semnalea
ză creșteri sensibile, iar arderile de 
carburanți fosili cresc neîncetat. 
Conform calculelor efectuate de 
omul de știință vest-german Chris
tian Junge, in condițiile unei creș
teri industriale continue, în următorii 
75 de ani conținutul de bioxid de 
carbon atmosferic se va dubla, ceea 
ce va atrage după sine o creștere a 
temperaturii medii anuale cu 2 gra
de. La prima vedere, aceasta poate 
părea o perspectivă îmbucurătoare, 
în realitate însă ar însemna nici mai 
mult nici mai puțin decît un șoc 
climatic, datorită, printre altele, de
plasării zonelor agricole, unei noi 
repartizări a precipitațiilor, care ar 
face să devină pămînturi aride „grî- 
narele" de azi ale omenirii.

Ș8

se 
ve-

te de valoare. în special de ce
ramică. Vestigiile arhitecturale 
atestă gradul înalt de cunoștin
țe în domeniul construcțiilor al 
locuitorilor acestei străvechi 
așezări.

• PENTRU MĂSURĂ
TORILE OLIMPICE, bi
nele Carl Zeiss din Jena au 
pregătit pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice un sistem de măsurare 
automată a distantelor de arun
care cu sulița, discul, ciocanul. 
Principala parte componentă a 
sistemului de măsurare este un 
instrument electrooptic folosit 
îndeobște în topometrie. Avan
tajele acestei metode, fată de 
tradiționalul cordon folosit pen
tru determinarea distantelor de

aruncare, este deosebita obiec
tivitate a măsurătorii, cît si po
sibilitatea transmiterii directe a 
datelor obținute pe panoul de 
afișai al stadionului.

• TELEFON CU ME
MORIE. Un nou tip de apa
rate telefonice cu memorie elec
tronică se fabrică în prezent in 
Cehoslovacia, urmind ca ele să 
fie în curind introduse în re
țeaua de comunicații. Numerele 
formate sînt ..reținute" de me
moria electronică a aparatului, 
care acceptă combinații oină la 
16 cifre. Printr-o simplă apă
sare pe un buton, legătura do
rită este stabilită in mod auto
nom de către aparat.

minist.ru
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Colaborarea româno-irakiană 
pe un curs mereu ascendent 
VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

AL ROMÂNIEI IN IRAK

Comunicat comun
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ștefan Andrei, a efectuat o vizită 
oficială in Republica Irak, la invita
ția ministrului afacerilor externe al 
acestei țări, Saadoun Hammadi, in 
perioada 12—15 martie 1979. In cursul 
vizitei, ministrul român de externe 
a avut convorbiri cu tovarășul Munif 
al Razzaz, secretar general adjunct al 
Partidului Socialist Arab Baas (Na
țional).

De asemenea, ministrul român de 
externe a avut convorbiri cu tovară
șii Adnan Hussein, Hassan Aii și 
Tayeh Abdul Karim, membri ai Con
siliului Comandamentului Revoluției 
și miniștri, ai planificării, comerțului 
și, respectiv, petrolului.

Intre cei doi miniștri de externe 
au avut loc convorbiri oficiale care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie și respect reciproc. In 
cursul convorbirilor au fost abordate 
probleme ale dezvoltării raporturilor 
bilaterale, precum și principalele as
pecte de interes comun ale vieții in
ternaționale. cu deosebire situația din 
Orientul Mijlociu.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat importanța deosebită a dia
logului dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele . Republicii 
Irak, tovarășul Ahmed Hassan Al- 
Bakr, pentru dezvoltarea cooperării 
dintre cele două țări și au exprimat 
satisfacția guvernelor lor fată de 
cursul ascendent al raporturilor bila
terale.

Miniștrii de externe ai României și 
Irakului au subliniat că țările lor iși 
bazează relațiile dintre ele pe respec
tarea riguroasă a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne si avan
tajului reciproc. Evidențiindu-se cu 
satisfacție rezultatele obținute pină 
în prezent in sfera raporturilor bila
terale, s-a subliniat că există incă 
numeroase posibilități de amplificare 
a cooperării dintre cele două țări și 
6-a manifestat hotărirea celor doua 
state de a se depune toate eforturile 
în direcția intensificării colaborării 
româno-irakiene. A fost exprimată 
convingerea că dezvoltarea conlucră
rii pe plan bilateral în toate dome
niile de interes comun servește pe 
deplin intereselor celor două țări și 
popoare prietene.

Cele două părți au exprimat, de 
asemenea, dorința Partidului Comu
nist Român și a Partidului Socialist 
Arab Baas din Irak de a extinde 
și consolida cooperarea dintre ele, 
fiind convinse că aceasta va con
tribui la Întărirea prieteniei dintre 
cele două țări și popoare, la dezvol
tarea raporturilor româno-irakiene in 
ansamblu, la lărgirea conlucrării lor 
pe arena internațională.

Miniștrii de externe român și 
Irakian au convenit continuarea ne
gocierilor dintre cele două părți in 
vederea finalizării unor acorduri și 
înțelegeri bilaterale, așa cum sint 
planul de schimburi culturale Pe anii 
1979—1980 și Convenția consulară.

Cei doi miniștri de externe au con
statat cu satisfacție că pozițiile 
României și Irakului sint similare sau 
foarte apropiate în principalele pro
bleme ale vieții contemporane. Sco- 
tînd în evidentă existenta in lume a 
numeroase probleme deosebit de 
complexe, ca rezultat al ascuțirii 
contradicțiilor pe plan internațional

Intîlnire a reprezentanților
R. P. D. Coreene si or
în vederea formării unui comitet pregătitor pentru unificarea 

națională
PANMUNJON 15 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc cea de-a treia 
întâlnire între reprezentanții R.P.D. 
Coreene si ai Coreei de Sud în legă
tură cu formarea unui comitet pregă
titor pentru unificarea națională.

Cele două delegații au expus 
punctele lor de vedere asupra.proble
melor ce constituie obiectul discuției.

Reprezentantul R.P.D. Coreene,

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

PIAȚA COMUNĂ; Probleme mute, perspective,., incerte
La Centrul de. conferințe interna

ționale din Paris a avut loc. la în
ceputul săptămiiiii, reuniunea Consi
liului Comunității Economice Euro
pene' (C.E.E.). la care au participat 
șefii de state si de guverne ai ..ce
lor nouă" din Piața comună. Deși 
discuțiile nu s-au desfășurat dună o 
agendă stabilită în prealabil, partici- 
panții si-au concentrat atentia asu
pra a trei teme considerate drept 
prioritare : evoluția situației econo
mice și sociale in perimetrul C.E.E., 
politica agricolă comună si problema 
energiei.

Intr-adevăr, aceste teme constituie 
tot atîtea motive de neliniște si preo
cupare pentru membrii Pieței co
mune. PE PLAN ECONOMIC $1 
SOCIAL — așa cum se desprinde 
dintr-un studiu publicat de Comisia 
C.E.E. in ziua deschiderii reuniunii 
la nivel inâlt de la Paris — situația 
continuă să fie precară. în ciuda 
unui început de relansare economică, 
resimțit in majoritatea țărilor mem
bre. ritmul de creștere a produsului 
național brut este incă lent (2,3 la 
șută in 1978). Pulsul slab al activi
tății productive nu numai că men
ține șomajul la cote ridicate (6.5 mi
lioane), dar tinde să-l sporească și 
mai mult. Paralel cu deteriorarea 
situației de. pe piața muncii, se re
marcă o creștere a spiralei inflațio
niste a preturilor. într-un ritm mai 
mare decît cel înregistrat pe ansam
blul țărilor capitaliste dezvoltate. In 
același timp, o serie de sectoare in
dustriale, cum sint siderurgia sau 
construcțiile navale, traversează cea 
mai puternică criză din istoria lor.

Situația nu este mai bună nici in ce 
privește POLITICA AGRICOLA 
COMUNA, care — după aprecierea 
președintelui Comisiei C.E.E.. Roy 
Jenkins — riscă să se prăbușească 
sub propria povară, dacă nu vor fi 
luate măsuri capabile să elimine 
dezechilibrele apărute pe piețele 

și al tendințelor de împărțire a lumii 
în sfere de influentă si dominație, ei 
au subliniat importanta intensificării 
eforturilor în direcția întăririi cursu
lui destinderii in intreaga lume, so
luționării conflictelor dintre state pe 
cale pașnică, nefolosirii forței sau a- 
menințării cu forța, pentru promo
varea unei politici de pace, ințele- 

'gere si cooperare internațională în 
interesul dezvoltării independente a 
tuturor țărilor si popoarelor. în con
formitate cu aspirațiile lor legitime.

Cei doi miniștri au reafirmat soli
daritatea țărilor lor cu lupta tuturor 
popoarelor împotriva politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonialis- 
te de dominație și represiune, pen
tru respectarea dreptului suveran al 
fiecărui popor de a fi stăpin pe bo- 

. gătiile sale naturale, de a-și alege în 
mod liber calea dezvoltării sale eco
nomice si sociale.

Subliniind îngrijorarea țărilor lor 
în legătură cu menținerea situației 
conflictuale în Orientul Mijlociu, cei 
doi miniștri au scos în evidentă ne
cesitatea de a se realiza o soluțio
nare pașnică globală a conflictului, 
o pace justă și durabilă în regiune 
prin retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate in 1967. prin 
asigurarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, inclusiv al 
dreptului său la autodeterminare și 
constituirea unui stat independent 
propriu. Miniștrii au subliniat pozi
ția guvernelor lor potrivit căreia Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei este reprezentantul autentic și le
gitim al poporului palestinian.

Ministrul irakian de externe a in
format în legătură cu inițiativa și e- 
forturile tării sale pentru convocarea 
celei de-a IX-a Conferințe arabe la 
nivel înalt de la Bagdad, precum și 
cu privire la acțiunile întreprinse de 
conducerile irakiană și siriană pen
tru realizarea unității dintre cele 
două țări. Cei doi miniștri au rele
vat importanta întăririi solidarității 
și unității dintre țările, arabe pentru 
instaurarea unei păci juste si .echi
tabile și realizarea securității în O- 
rientul Mijlociu.

Cei doi miniștri au exprimat do
rința și interesul țărilor lor de a 
conlucra tot mai strîns pe arena in
ternațională și de a-și aduce o con
tribuție activă la rezolvarea proble
melor cu care este confruntată în 
prezent omenirea. îndeosebi în ceea 
ce privește instaurarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale. realizarea unor măsuri eficace 
de dezarmare generală și în primul 
rind de dezarmare nucleară, crește
rea rolului O.N.U. în soluționarea 
conflictelor internaționale. în scopul 
consolidării păcii. înțelegerii si secu
rității în intreaga lume.

Miniștrii de externe ai României 
și Irakului au relevat importanța 
crescindă a mișcării de nealiniere, 
rolul său pozitiv in relațiile inter
naționale. contribuția țărilor neali
niate la instaurarea unor raporturi de 
deplină egalitate intre state, a noii 
ordini economice internaționale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a mulțu
mit omologului său pentru amabila 
ospitalitate de care s-a bucurat in 
timpul vizitei sale în Irak și a a- 
dresat ministrului irakian de exter
ne invitația de a face o vizită ofi
cială in România. Invitația a fost 
acceptată cu multă plăcere.

Kwon Min Jun. a reafirmat poziția 
părții nord-coreene asupra necesității 
eliminării tuturor obstacolelor din 
calea realizării telului propus — uni
ficarea națională.

Reprezentanții R.P.D. Coreene au 
opinat — după cum informează 
agenția A.C.T.C. — ca viitoarea în- 
tilnire similară de la Panmunjon să 
aibă loc la 5 aprilie.

unor produse agricole. De altfel. Ma
rea Britanie critică , de mai multă 
vreme rînduielile în domeniul pieței 
comune agricole, considerînd că ea 
creează avantaje unilaterale unor 
țări in detrimentul altora. „Cazul bri
tanic" nu este insă singular : și alte 
țări membre ale C.E.E. (Italia, Dane
marca. Irlanda) au formulat obiec- 
țiuni față de politica de finanțare a 
„Europei verzi", arătînd că aceasta 
se realizează în detrimentul sectoa
relor industriale aflate în dificultate, 
precum și al dezvoltării comerțului

La încheierea reuniunii Consiliului C.E.E.
cu țările din afara Pieței comune.

La aceste dificultăți mai vechi 
s-au adăugat altele noi, în special 
PROBLEMA ENERGIEI. Creșterea 
prețului la petrol, hotărită recent de 
țările O.P.E.C., ca si problemele de 
aprovizionare create de incetarea, 
timp de mai multe luni, a importu
rilor de petrol din Iran (unul din prin
cipalii exportatori de țiței), au pus 
țările Pieței comune la noi încercări, 
în prima jumătate a acestui an. „cei 
nouă" vor trebui să-și reducă consu
mul de petrol cu cel puțin 6 la sută 
si să facă fată unei scumpiri a țițeiu
lui cu 20 la sută.

In aceste condiții s-a vădit că 
actualele fenomene de criză, accen- 
tuind discrepantele existente între 
nivelurile de dezvoltare ale țărilor 
din C.E.E.. fac tot mai dificilă găsi
rea unor soluții comune problemelor 
cu care sint confruntați „cei nouă". 
Este o concluzie confirmată si de 
recenta reuniune la nivel înalt de la 
Paris.

Singurul rezultat concret al dezba
terilor din Consiliul C.E.E. este in
trarea în vigoare, de la 13 martie, a 
noului sistem monetar al Pieței co

Vizita ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale al României 

in Emiratele Arabe Unite
Semnarea unor documente privind 
colaborarea economică bilaterală

ABU DHABI 15 (Agerpres). — To
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, aflat în vizită 
în Emiratele Arabe Unite, a avut o 
convorbire cu Ahmed Khalifa Al Su- 
wedi. ministrul afacerilor externe. 
Au fost abordate cu această . ocazie 
problemele dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Emiratele A- 
rabe Unite.

tripoli întrevedere româno-libiană
TRIPOLI 15 (Agerpres). — To

varășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul aprovizionă
rii tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, aflat în 
vizită în Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, a fost primit de 
maiorul Abdel Salam Jalloud.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
cu acest prilej conducătorului Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie din Li
bia. Moammer El-Geddafi. un mesaj 
de salut și cele mai bune urări.

TURCIA

Măsuri oficiale 
activității

ANKARA 15 (Agerpres). — La An
kara a avut loc o ședință a guver
nului turc, care a examinat problema 
CENTO și situația din zonă. într-o 
declarație dată publicității la încheie
rea ședinței se arată că guvernul „a 
studiat situația creată în urma deci
ziei Iranului și a Pakistanului de a 
ieși din CENTO și, la recomanda
rea Consiliului Securității Naționale, 
precum și avind în vedere cele mai 
recente evoluții din zonă, a hotărit

Un congresman american relevă:

ȚĂRI MEMBRE ALE N.A.T.O. REFUZĂ SĂ-ȘI SPOREASCĂ
CHELTUIELILE MILITARE

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Unele dintre statele membre ale 
N.A.T.O. ignoră chemarea pactului 
de a-și majora Cu 3 la sută cheltuie
lile militare din acest an — a de
clarat Les Aspin. membru al Came
rei Reprezentanților a S.U.A. Potri
vit lui Aspin. ale cărui declarații au

■ ■ ■ H ■
agențiile de presă transmit:

Comunicatul comun so- 
vieto-indian dat
Delhi, la încheierea vizitei oficiale de 
prietenie în India a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosighin, relevă dezvoltarea 
constructivă a relațiilor dintre cele 
două țări cu sisteme social-economice 
diferite. Convorbirile sovieto-indiene 
au prilejuit, de asemenea, examina
rea unor probleme ale actualității in
ternaționale.

La PrayU s~a Publicat comu
nicatul comun privind convorbirile 
purtate de Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, și președintele Austriei, Ru
dolf Kirchschlaeger. Comunicatul re
levă, între altele, că ambele părți au 
subliniat necesitatea îndeplinirii in
tegrale a Actului final de la Helsinki 
și și-au exprimat opinia că reuniunea 

mune, initiat de Franța si R.F.G., dar 
la care Marea Britanie nu a aderat. 
Menit să creeze o zonă de stabilitate 
monetară în interiorul C.E.E.. noul 
sistem a văzut insă lumina zilei în
tr-un moment cind — așa cum scrie 
ziarul italian „La Stampa" — „deze
chilibrele economice și sociale dintre 
cei nouă dau imaginea unei Europe 
șchioape".

De altfel, comunicatul final al reu
niunii de la Paris relevă faptul că. 
în ciuda unor evoluții pozitive, „si
tuația economică si socială rămîne 

în general puțin satisfăcătoare", „cei 
nouă" anga.iîndu-se să acorde în 
continuare o atentie prioritară pro
blemelor șomajului si inflației.

In ce privește dosarul agricol. 
Consiliul C.E.E. a respins cererile 
Marii Britanii, însărcinînd pe miniș
trii de resort cu elaborarea unui plan 
de măsuri vizind asigurarea bunei 
funcționări a pieței comune agri
cole. respectindu-se. în același timp, 
obiectivele fixate în „Tratatul de la 
Roma*1 — actul de constituire a co
munității vest-europene. Potrivit 
agenției France Presse. primul mi
nistru britanic. James Callaghan, a 
lăsat să șe înțeleagă că. în aceste 
condiții, guvernul său ar putea cere 
renegocierea condițiilor de aderare a 
Angliei la Piața comună.

Exprimindu-și îngrijorarea fată de 
evoluțiile de pe piața petrolului, „cei 
nouă" și-au propus să reducă consu
mul de țiței în 1979 la 500 milioane 
de tone, ceea ce înseamnă cu 25 mi
lioane mai puțin decît se prevăzuse 
inițial. De asemenea. Consiliul C.E.E. 
a cerut țărilor membre să accelereze 
înfăptuirea programelor de creștere

La întrevedere a participat Con
stantin Căruntu. ambasadorul Româ
niei in Kuweit.

+
în aceeași zi. la Abu Dhabi au fost 

semnate documentul privind consti
tuirea Societății mixte „Prodabi", 
pentru comercializarea de produse 
românești în Emiratele Arabe Unite, 
și înțelegerea privind construirea de 
către România a unei fabrici de sodă 
și produse clorosodice în Emiratul 
Dubai.

Abdel Salam Jalloud a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea lui Moammer 
El-Geddafi, un mesaj de salut și 
urări de sănătate, de prosperitate po
porului român.

In cadrul întrevederii a avut loc un 
schimb util de păreri referitor la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări.

La primire a fost prezent Ezzedin 
Al-Mabruk, secretar (ministru) al pe
trolului.

pentru încetarea
CENTO
să stabilească contactele necesare 
pentru ca activitatea CENTO să 
înceteze pe baza prevederilor cores
punzătoare ale tratatului".

Luînd cuvintul în cadrul unei con
ferințe de presă desfășurate la An
kara. primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit, a relevat că după re
tragerea Pakistanului și Iranului din 
CENTO, această organizație „prac
tic și-a pierdut funcțiile".

fost reluate de ziarul „New York 
Times", Danemarca. Grecia. Italia și 
Turcia au informat că nu-și vor spori 
cheltuielile militare cu procentul 
respectiv, în timp ce Canada si Por
tugalia au făcut cunoscut că inten
ționează să-și reducă bugetele mili
tare chiar sub nivelul actual.

de la Madrid, din anul 1980. va con
tribui la realizarea unor progrese in 
asigurarea securității și cooperării in 
Europa.

în cadrul dezbaterilor 
din parlamentul suedez, 
ministrul de externe al Suediei, Hans 
Blix, a subliniat că adîncirea proce
sului destinderii are o mare impor
tanță pentru, colaborarea dintre țări
le europene. Cursa înarmărilor, a 
adăugat el, creează riscuri imense 
pentru intreaga omenire. Referin- 
du-se la situația din Orientul Mijlo
ciu, șeful diplomației suedeze a sub
liniat că țara sa sprijină dreptul la 
existență statală al tuturor popoare
lor din această regiune, inclusiv al 
poporului palestinian.

Comitetul ad-hoc pentru 
Oceanul Indian, însărcinat cu 

a producției de energie nucleară si 
să adopte noi măsuri de economisire 
a combustibililor, astfel îneît. pînă 
în 1985, dependența de petrol a „ce
lor nouă" să se reducă la 50 la sută, 
■față de 76 la sută cit este in pre
zent. Totodată, subliniind necesitatea 
unui dialog intre țările producătoare 
și cele consumatoare, comunicatul 
final al reuniunii de la Paris arată 
că țările membre ale C.E.E. sprijină 
apelul Arabiei Saudite la o „concer
tare rapidă", ca și recentele propu
neri ale Mexicului privind „o con
sultare globală asupra problemelor 
energetice mondiale".

între tonurile optimiste imprimate 
de intrarea în vigoare a noului sis
tem monetar si cele pesimiste gene
rate de creșterea șomajului sau difi
cultățile „Europei verzi", comenta
riile presei occidentale ridică un mare 
semn de întrebare : cu ce preț vor 
reuși „cei nouă" să absoarbă „șocu
rile" petroliere. Asa cum releva șl 
șeful, statului francez, Valery Gis- 
card d’Estaing, care a prezidat reu
niunea de la Paris, de felul cum va 
fi rezolvată această ecuație cu multe 
necunoscute va depinde, in bună mă
sură. evoluția viitoare a Pieței co
mune.

Desfășurarea reuniunii Consiliului 
C.E.E. a relevat din nou gradul de 
complexitate și acuitate a pro
blemelor cu care este confruntată 
Piața comună — ca și faptul că. în 
aceste condiții, apare și mai evidentă 
necesitatea de a se concentra efortu
rile in direcția promovării unei largi 
cooperări economice internaționale, 
fără restricții și discriminări artifi
ciale. a căutării unor soluții reciproc 
avantajoase, in cadrul unui amplu 
dialog, cu participarea, pe baze egale, 
a tuturor statelor, corespunzător in
tereselor fiecărei națiuni, progresului 
general si păcii în lume.

Gh. CERCEEESCU

1 CAIRO
Cabinetul egiptean 

a aprobat proiectul 
tratatului de pace 

cu Israelul
CAIRO 15 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri al Republicii Arabe Egipt, 
întrunit ieri in ședință extraordinară, 
a aprobat nroiectul tratatului de pace 
dintre Egipt și Israel, a declarat Mus
tafa Khalil, prim-ministru și minis
tru de externe al R.A. Egipt, a anun
țat agenția M.E.N. Cabinetul egiptean 
a aprobat proiectul după ce a exami
nat ..memorandumul explicativ* al 
anexelor tratatului, precum și scriso
rile referitoare la teritoriul Gaza și 
Cisiordania pe care cele două părți 
le vor schimba — adaugă surseie 
menționate.

Programul 
guvernului algerian
ALGER 15 (Agerpres). — Benjedid 

Chadli. secretar general al Partidu
lui Frontul de Eliberare Națională 
(F.L.N.). președintele Republicii Al
geriene Democratice și Populare, a 
prezidat prima reuniune a noului gu
vern algerian. In cadrul reuniunii, el 
a .subliniat necesitatea consolidării 
legăturilor multilaterale între orga
nele de stat, F.L.N. și organizațiile 
de masă pentru soluționarea cu 
succes a sarcinilor dezvoltării soclal- 
economice a tării.

Primul ministru, Mohamed Benah- 
med Abdelghani, a prezentat progra
mul de activitate al noului guvern 
algerian.

ITALIA 
încercări de soluționare 
a crizei guvernamentale

ROMA 15 (Agerpres). — Reîntors 
de la Paris, unde a participat la 
reuniunea Consiliului C.E.E., primul 
ministru desemnat al Italiei. Giulio 
Andreotti, a avut o întrevedere cu 
Ugo La Malta, care i-a prezentat re
zultatele discuțiilor purtate cu repre
zentanți ai Confindustriei. Confagri- 
culturii • și confederațiilor sindicale. 
In baza acestora, premierul An
dreotti va formula propunerile defi
nitive pe care le va prezenta parti
delor fostei majorități parlamentare.

Opinia majorității observatorilor 
politici din Roma — notează agenția 
Ansa — este aceea că Giulio An
dreotti va încerca să formeze un gu
vern tripartit alcătuit din democrat- 
creștini. socialist-democratici și re
publicani. Numai că un astfel de 
guvern nu ar avea majoritate in 
parlament, iar pentru a o obține ii 
este necesar sprijinul sau abținerea 
unui alt partid, in acest sens. An
dreotti va încerca să-și asigure abți
nerea Partidului socialist, care, pen
tru moment, nu pare dispus să sus
țină un guvern care să nu aibă și 
sprijinul comuniștilor.

pregătirea și organizarea Conferin
ței țărilor din bazinul Oceanului In
dian, programată să se desfășoare la 
New York, in luna iulie, a hotărît să 
invite la lucrările acestei reuniuni 
internaționale încă 11 țări din afara 
zonei care posedă mari flote comer
ciale și militare (Canada. Franța, 
R. F. Germania, Italia, Liberia, Ma
rea Britanie, Olanda, Norvegia. Sue
dia, Uniunea Sovietică și Statele 
Unite). Comitetul ad-hoc. care a fost 
constituit de O.N.U. în 1972, studiază 
implicațiile proclamării Oceanului 
Indian ca zonă a păcii.

Experiență nucleară.S-U-A- 
au efectuat miercuri în poligonul din 
desertul Nevada o experiență nuclea
ră subterană, a anunțat Ministerul 
Energiei al acestei țări. Testul, avînd 
o intensitate de pînă la 20 kilotone, 
a fost cel de-al patrulea anunțat din 
acest an.

Audieri în „cazul Grum-
Comitetul pentru proble- 

me bugetare al Camerei Consilierilor 
(camera superioară a Dietei Japo
niei), a hotărît să organizeze audieri 
în „cazul Grumman" pentru a sta
bili dacă sint implicate și oficialități 
nipone în plățile suspecte efectuate 
de firma americană, prin intermediul 
partenerei sale nipone „Nissho-Iwal", 
în scopul facilitării vinzării de a- 
vioane în Japonia.

Un grup de teroriști taar- 
mați și purtînd uniforme de carabi
nieri au pătruns joi dimineața cu 
forța într-un depozit de arme din 
centrul Romei, de unde au plecat cu 
peste 50 de revolvere și mai multe 
puști. Agenția France Presse relevă 
că acțiunea a fost revendicată, cîteva 
ore mai tîrziu, de către gruparea te
roristă italiană autointitulată „Nu
cleele armate revoluționare".

în pregătirea Conferinței mondiale 
asupra reformei agrare 

și dezvoltării rurale
ROMA 15 (Agerpres). — La Roma 

continuă lucrările reuniunii Comite
tului pregătitor al Conferinței mon
diale asupra reformei agrare si dez
voltării rurale, programată să se des
fășoare in luna iulie. Lucrările s-au 
concentrat asupra definitivării pro
iectului ordinii de zi a conferinței;

La propunerea „Grupului celor 77" 
(din care fac parte, in fapt. 117 state 
în curs de dezvoltare), s-a hotărit ca 
funcția de președinte al conferinței 
să fie încredințată lui Rafael Caldera, 
fost președinte al VenezUelei.,

în cursul dezbaterilor, reprezen
tanți ai unor țări socialiste au insis
tat ca reforma agrară să fie discuta
tă ..în contextul unei politici de con
solidare a păcii Si securității interna
ționale". La rindul lor. delegații unor 
state latino-americane au. cerut ca 
pe agenda conferinței să figureze 
teme cum sînt evoluția comerțului 
international, accesul țărilor în curs 
de dezvoltare la piețele statelor dez
voltate. politicile discriminatorii pro
movate de unele țări capitaliste in
dustrializate. regulile de comporta
ment ale societăților transnaționale.

BRASILIA

Festivitățile instalării oficiale 
a noului președinte al Braziliei

BRASILIA 15 (Agerpres). — La 
Brasilia a avut loc, joi, festivitatea 
de instalare oficială în funcție a 
noului președinte al Republicii Fede
rative a Braziliei, generalul Joao 
Baptista de Figueiredo, reprezen
tantul majorității guvernamentale 
— Alianța Renovatoare Națională 
(Arena). Joao Baptista de Fi
gueiredo a foșt ales șef al statului în 
octombrie anul trecut de către Co
legiul electoral, format din membrii 
celor două țamere ale parlamentului 
și reprezentanții adunărilor legisla
tive din cele 22, de state braziliene.

învestitura oficială a noului pre
ședinte al Braziliei a avut loc la 
Congresul Național Brazilian (parla
mentul), întrunit in sesiune solem
nă, în fața căruia noul președinte a 
depus . jurămîntul. La ceremonie au 
asistat membrii guvernului, persona
lități politice, precum și delegații din 
99 de țari și reprezentanți ai unor 
organisme internaționale.

Din tara noastră a luat parte o 
delegație condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, reprezentant 
personal al președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

La palatul Planalto (sediul preșe
dinției), Joao Baptista de Figueiredo 
a primit din miinile predecesorului

Activitatea societăților transnaționale 
trebuie adaptată cerințelor dezvoltării

Lucrările Grupului interguvernamental pentru elaborarea Codului 
de conduită a societăților transnaționale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La Sediul O.N.U. din New 
York se desfășoară sesiunea Grupului interguvernamental pentru ela
borarea Codului de conduită a societăților transnaționale. Grupul — 
organ de lucru al Consiliului Economic și Social al O.N.U. — este 
compus din reprezentanții a 48 de state, intre care și România. Pe 
agenda actualei sesiuni figurează examinarea unor propuneri privind 
natura juridică a codului de conduită, mecanismul de punere in prac
tică a prevederilor sale, modalități vizind extinderea cooperării inter
naționale in aplicarea acestuia.

România, împreună cu alte țări 
membre, participă la lucrările de ela
borare a codului de conduită, pornind 
de la imperativul că activitatea so
cietăților transnaționale trebuie să 
fie adaptată cerințelor dezvoltării 
economiilor naționale, respectării 
independenței și suveranității tutu
ror statelor. Participarea țării noastre 
se Înscrie în eforturile vizind promo
varea consecventă a conceptului șl 
căilor practice de instituire a noii 
ordini economice internaționale, de 
extindere și adincire a colaborării pe 
baze noi, de egalitate și echitate între 
toate statele lumii, indiferent de 
orinduirea social-politică. nivelul de 
dezvoltare sau zona geografică în 
care sînt situate.

CU UMBRELĂ 

Șl MITRALIETĂ...
In ținuta rasiștilor din Rhodesia 

a apărut, in ultimul timp, un nou 
accesoriu — mitraliera. „Vremea 
fiind extrem de schimbătoare — se 
spune curent la Salisbury — pușca 
și umbrela nu trebuie uitate acasă". 
Simbol al panicii și nesiguranței 
crescinde care domnesc in rindurile 
adepților regimului rasist, fotografia 
prezintă un alb in așteptarea auto
buzului. „Acest om nu constituie o 
excepție — scrie revista „Jeune 
Afrique", din care reproducem 
imaginea — majoritatea rhodesie- 
nilor albi au luat obiceiul să umble 
înarmați".

Mîhnirea generalului Hickman
Comandantul șef 

al armatei rhodesie- 
ne, generalul-locote- 
nent John Hickman, 
este foarte mihnit și 
are și motive să fie. 
De un timp încoace 
tot ce întreprinde regi
mul minoritar rasist de, 
la Salisbury pentru 
formarea unei armate 
care să infrunte pute
rea crescindă a mișcă
rii de eliberare națio
nală este sortit eșecu
lui. Totul se năruie ca 
niște castele de cărți 
N-a. încercat oare, cu 
un an in.urmă, guver-, 
nul rasist să întărească 
armata lui Hickman 
cu mercenari ? Ce-i 
drept, s-au găsit cîteva 
sute de lefegii gata să 
se vindă și care au fost 
puși sub comanda unor 
ofițeri rhodesieni. Nu
mai că în ciocnirile cu 
forțele patriotice mer
cenarii nu au dovedit 
calități războinice deo
sebite, ci, dimpotrivă, 
unitățile lor au suferit 
grele pierderi, fiind 
pur și simplu decima
te. ■

A urmat apoi o altă 
„afacere", cea a arma
mentului cumpărat in 
versiune civilă și con
vertit in versiune mili
tară. Cu numai două 
luni în urmă, un grup 
de turiști americani 
care a vizitat Rhodesia 
a observat că elicopte
rele civile „made in 

S.U.A." fuseseră dota
te cu blindaje și mi
traliere. Un purtător 
de cuvint al Departa
mentului de Stat al 
S.U.A. s-a văzut in si
tuația de a recunoaș
te că : „vînzarea aces
tor aparate de zbor 
Rhodesiei reprezintă o 
violare fățișă a sanc
țiunilor O.N.U. împo
triva regimului de la 
Salisbury" și a anun
țat o anchetă care are 
drept scop examinarea 
tuturor tranzacțiilor 
comerciale din S.U.A. 
pentru Rhodesia și 
găsirea celor vinovați 
de vînzarea elicoptere
lor.

Nu, categoric, gene
ralul Hickman n-are 
noroc, pentru că după 
loviturile primite cu 
mercenarii și elicopte
rele a urmat eșecul 
încercărilor de recru
tare din rindurile 
populației africane. In 
ciuda tuturor eforturi
lor depuse, doar 200 de 
tineri s-au înrolat. 
Două sute dinir-o 
populație neagră de 1 
milioane ! Iar cind gu
vernul Smith a anun
țat hotărirea de a în
corpora cu forța in 
armată vreo 25 000 de 
tineri intre 18 și 25 de 
ani, un val de protes
te s-a ridicat în întrea
ga țară. Răspunsul au
torităților ? Instituirea 
stării de asediu în 15

său, generalul Emesto Geisel. eșarfa 
prezidențială, marcind accesul său 
la magistratura supremă în stat, pe 
perioada unui mandat de sase ani.

Intr-un discurs pronunțat cu acest 
prilej, noul președinte și-a exprimat 
hotărirea de a continua reformele 
inițiate de predecesorul său. Referin- 
du-se la prioritățile economice. Joao 
Baptista de Figueiredo a menționat 
că principala atenție va fi acordată 
dezvoltării agriculturii, combaterii 
inflației și realizării unui echilibru 
al balanței financiare externe. Noul 
șef al statului a declarat, de aseme
nea, că se vor depune eforturi pen
tru o „mai bună repartizare a rezul
tatelor muncii".

★

în cadrul ultimelor sale acte ofi
ciale în calitate de președinte al 
Braziliei, generalul Ernesto Geisel 
l-a primit Ia Brasilia pe tovarășul 
Gheorghe Rădulescu.

Cu acest prilej a fost evocată, în
tr-o atmosferă cordială, vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă de pre
ședintele României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in Brazilia. în 1975. men- 
tionindu-se că ea a reprezentat un 
eveniment deosebit de rodnic pen
tru dezvoltarea relațiilor româno- 
brazi Ilene.

Delegația română la sesiune șe 
pronunță pentru includerea acțiunii 
de elaborare a codului in cadrul pro
cesului de perfecționare a principiilor 
și normelor de reglementare a rapor
turilor internaționale, de Întărire a 
cooperării interguvernamentale în 
acest domeniu, pentru ca investițiile 
efectuate de societățile transnaționale 
să completeze și nu să, înlocuiască 
investițiile proprii ale statelor res
pective, contribuind pe o bază re
ciproc avantajoasă la intensificarea 
cooperării in producție cu întreprin
deri și alte unități economice. îndeo
sebi din țările in curs de dezvoltare, 
la extinderea și diversificarea expor
turilor. la lărgirea piețelor de desfa
cere și dezvoltarea activității de coo
perare pe terțe piețe.

regiuni ale țării, in- 
terzicindu-se, totodată, 
distribuirea către
populația de culoare a 
unor produse șl medi
camente sosite prin 
Crucea Roșie. Hotări
rea tinerilor a rămas 
insă de neclintit, iar 
numărul celor înrolați 
a rămas același — 200. 
Atunci oamenii lui Ian 
Smith au recurs la altă 
metodă. Au hotărit să 
includă in cadrul ar
matei, pe anumite ter
mene, rhodesieni albi in 
virstă de 60 de ani. O 
măsură menită a con
stitui un exemplu pen
tru tinerii de culoare. 
Dar tinerii negri au 
rămas neclintiți pe po
ziție, iar numărul în- 
rolaților de culoare n-a 
crescut mai mult de 
două sute.

In schimb, mii și 
zeci de mii de alți ti
neri îngroașă continuu 
rindurile unităților ar
mate ale Frontului Pa
triotic Zimbabwe, care 
controlează, de pe a- 
cum, 85 la sută din su
prafața țării. Știri re
cente anunțau acțiuni 
îndrăznețe de luptă 
chiar la Salisbury, cen
trul vital al regimului 
rasist. Intr-adevăr, ge
neralul Hickman are 
toate motivele să fie 
din ce în ce mai mih
nit...

A. MUNTEANU
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