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— a 35-a aniversare 
a eliberării patriei
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PENTRU MAI MULTE RECOLTE PE AN...

CULTURILE SUCCESIVE
o mare rezema de spinii: a producției agr■ ■

] 
j

Obiectivul central în actualul cinci
nal in domeniul agriculturii îl consti
tuie creșterea .simțitoare a producției, 
îndeosebi la cereale. Planul pe acest 
ân. de exemplu, prevede realizarea 
unei producții de 24,6 milioane tone 
de cereale, precum și producții su
perioare la celelalte culturi. Extin
derea celei de-a doua culturi pe te
renurile care se eliberează acum de 
orz și alte plante care se recoltează 
devreme constituie una din căile de 
realizare a unei producții agricole 
suplimentare. La indicația conducerii 
partidului. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a întocmit un 
program special pe baza căruia ur
mează să se insămînțeze, în cultura 
a doua, aproape 1,5 milioane hectare. 
Din acestea, 450 000 hectare vor ii 
ocupate cu porumb boabe, 60 000 
hectare cu legume, iar restul cu 
plante furajere, in special porumb 
pentru masă verde și siloz. Este în 
interesul economiei țării, al fiecărei 
unități agricole să se obțină in a 
doua cultură cantități cit mai mari 
de porumb boabe, legume și plante 
furajere.

Conducerea partidului a subliniat 
In repetate rînduri că porumbul este 
furajul de bază pentru toate catego
riile de animale și păsări și că. deci, 
de asigurarea sa în cantități în
destulătoare depinde creșterea pro
ducției de carne, lapte, ouă, lină. 
Extinderea celei de-a doua culturi de 
porumb pe aproape o jumătate de 
milion de hectare este de natură să 
contribuie la indeplinirea acestei ce
rințe. Experiența .unor unități agri
cole a demonstrat că la porumbul in 
cultură succesivă. îndeosebi pe tere
nuri irigate, se pot obține recolte de 
2 500—3 000 kg la hectar. în județul 
Olt se practică plantarea porumbului 
prin răsad, ceea ce scurtează sim
țitor perioada de vegetație a acestei 
culturi. Dar și la porumbul cultivat 
prin insămințarea directă se pot ob
ține randamente mari la hectar, Cu 
condiția respectării întocmai a teh
nologiilor stabilite. Prima cerință este 
semănatul devreme. Specialiștii apre
ciază că, in cazul porumbului pentru 
boabe, o zi mai devreme la semănat 
înseamnă ciștigarea a 3—5 zile in

toamnă, ceea ce asigură o bună coa
cere a boabelor.

Suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu legume pe terenurile eliberate de 
cereale și alte plante timpurii vor 
trebui să asigure o producție supli
mentară de tomate, varză, castraveți, 
fasole verde și alte produse atît de 
necesare aprovizionării populației, cit 
și fabricilor de conserve. Se impune 
ca, îndeosebi în județele în care cul
turile principale de legume au densi
tăți mici și prin urmare nu există 
garanția îndeplinirii producțiilor pre
văzute în plan, să fie însămînțate și 
plantate acum suprafețe cit mai mari 
cu legume din sortimentele defici
tare. Trebuie făcut totul ca prin ex
tinderea culturilor succesive, in fie
care județ să se echilibreze balanța 
legumelor, să se asigure cantități su
plimentare din aceste produse.

Există condiții ca in acest an la 
culturile succesive să fie obținute 
recolte mari și sigure. Astfel, în cea 
mai mare parte a țării solul are o 
umiditate mai mare decît in alți ani. 
De asemenea, o bună parte din cele 
1.5 milioane de hectare destinate 
celei de-a doua culturi se află în 
sistemele de irigații mari sau lo
cale, ori pe terenuri care, prin ame
najări simple, pot fi irigate cu ușu
rință, Important este ca în fiecare 
județ, organele și organizațiile de 
partid, direcțiile agricole, consiliile 
unice agroindustriale și conducerile 
unităților agricole să se preocupe 
în mod stăruitor de insămințarea 
integrală și. în timpul cel mai scUrț 
a tuturor suprafețelor destinate celei 
de-a doua culturi.

Obținerea de recolte mari la cul
turile succesive impunV, în primul 
rînd, insămințarea lor imediat 
după eliberarea terenului de orz 
sau de alte plante premergă
toare. Aceasta presupune ca lucră
rile să se execute in flux neîntre
rupt : seceriș, eliberarea terenului 
de paie, pregătirea patului germi
nativ și semănat. Pînă la această 
dată, potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, orzul a fost strîns de pe 
171 200 hectare din cele 658 600 hec
tare ocupate cu această cultură.

Lucrările sint avansate mai cu 
seamă în unitățile agricole din jude
țele Teleorman, Constanța și Buzău, 
unde secerișul orzului se apro
pie de sfirșit. Trebuie arătat că in 
unele unități agribole nu s-a înțeles 
necesitatea de a se însămința ime
diat cu a doua cultură. Pină ieri, au 
fost însămînțate numai 46 800 hec
tare, lucrările fiind întîrziate chiar 
și in județele care au început pri
mele recoltarea orzului. Aceasta • 
se datorește, in principal, neajunsu
rilor care există la eliberarea tere
nurilor de paie. Cu actuala dotare 
tehnică, in fiecare unitate agricolă, 
orzul poate fi recoltat în cel mult 
3—4 zile. Numai că, în unele unități 
agricole, presele de balotat nu smt 
folosite la întreaga capacitate, ceea 
ce duce la crearea unor decalaje 
apreciabile între recoltarea orzului și 
eliberarea terenului de paie. Pină 
ieri, paiele au fost balotate doar de 
pe 39 la sută din suprafețele de pe 
care s-a strîns recolta de orz. Iată 
de ce conducerile unităților agricole, 
cu sprijinul consiliilor unice agroin
dustriale, au datoria să organizeze 
temeinic munca, incit lucrările să se 
desfășoare în flux neîntrerupt.

Nivelul recoltei depinde in măsură 
hotăritoare și de calitatea semănatu
lui. Important este ca. imediat după 
eliberarea terenului de paie, să se 
facă arăturile, astfel ineît pierderile 
de umiditate din sol să fie minime.

Recoltarea fără întîrziere a orzului, 
eliberarea imediată a terenului, reali
zarea integrală și chiar depășirea pla
nului de insâmînțare a culturilor 
succesive trebuie să preocupe in 
aceste zile în cea mai mare măsură 
direcțiile agricole, consiliile unice agro
industriale și conducerile unităților 
agricole. Obținerea a două culturi pe 
același teren va asigura un spor în
semnat de produse agricole. Orga
nele și organizațiile de partid au 
datorid să mobilizeze pe mecanizatori 
și cooperatori la executarea în flux 
continuu a lucrărilor agricole de 
vară, aceasta ducînd deopotrivă la 
evitarea pierderilor la culturile care 
se string acum, cît și la obținerea 
unor cantități suplimentare de po
rumb boabe, legume și furaje.

Vîrful Negoiul din Călimanl — viitoarea minâ de sulf din vecinătatea norilor

ANII SOCIALISMULUI,

Mina din crestele munților
Deasupra norilor, oamenii durează un mare obiectiv industrial

Prelegerea a avut loc în 
sala de cursuri a școlii de 
calificare. Tema : ..Căile de 
pătrundere in Călimani". 
Băncile au fost insuficien
te, așa că s-au mai adus 
scaune din biroul directo
rului. Mă rog, pînă aici, ni
mic deosebit. Așa o fi. 
dar :
• Școala de calificare 

despre care este vorba se 
află chigr la poalele vîrfu- 
rilor Negoiul și Pietrosul, 
locuri greu accesibile. Alti
tudinea săii de clasă — 1 584 
metri. (Pînă la sediul „Ex
ploatării miniere Călimani". 
intr-o oră, am urcat cinci 
praguri de nori).

• Asistența la amintita 
prelegere era formată din... 
studenți. Mai precis, din 
întreg anul doi al Facultă
ții de invățămînt tehnic a 
Institutului de subingineri 
din Baia Mare, in frunte 
cu decanul. Motivul ? Ale
gerea lucrărilor de diplomă 
și familiarizarea cu viitorul 
loc de muncă.

• Lectorul nu era cadru 
universitar, ci un tinăr care 
pină mai ieri avea statu
tul celor din asistență. 
Acum, om cu „școala" Că- 
limanilor. Este, așadar, 
vorba despre inginerul Va-

O primă explicație geo
logică (și nu numai) : stra
turile minereului de sulf, 
situate in „miezul" piscu
rilor, au forma unor lentile 
concave, așezate orizontal, 
cu vîrfurile cele mai apro

REPORTAJ DIN CĂLIMANI

sile Lostun, geologul-șef al 
exploatării.

Cum se pătrunde, deci, 
în Călimani, acest depozit 
de bogății minerale, intre 
care primează sulful ? Cu 
răbdare, cu dragoste. Și cu 
hotărirea neclintită de a 
pune în valoare această bo
găție. Cu aceeași hotărire 
neclintită cu care. în spa
țiul celor 35 de ani de 
edificare socialistă, con
structorii României au du
rat mari obiective indus
triale, sate și orașe noi, 
sisteme de irigații și lăca
șuri de cultură...

piate de suprafață atît de 
mici în diametru, incit sînt 
greu de descoperit. O dată 
la cîțiva ani însă, datorită 
eroziunii, cite un bulgăre 
din aceste virfuri de „len
tilă" se rupe prăvălindu-se 
în vale. Cercetarea grijulie 
a Călimanilor a început 
abia în 1949. Chiar dacă 
zestrea tehnică de investi
gații de atunci se compu
nea doar din citeva corturi, 
ciocane de geolog, o bu
cătărie improvizată și... 11 
măgari pentru transport. 
„La ora prînzulul, iși amin
tește veteranul acestor

locuri, tehnicianul geolog 
Aurel Maricari, ne adunam 
pe o platformă și așteptam 
hrana caldă trimisă cu mă
gărușii. Mîncam în grabă, 
apoi încărcăm probele de 
minereu in samare și ple
cam din nou la muncă. 
Cine ar crede că au trecut 
de atunci citeva decenii ?“ 
Intre epoca... măgărușilor și 
timpul namilelor motoriza
te, de sute de cai-putere, ce 
cutreieră într-un tempo a- 
lert, in aceste zile premer
gătoare augustuluLjubiliar, 
virful Negoiul o in-
treagă... eră. în faW perse
verenței oamenilor, a dir- 
zeniei de stăpîni adevărați, 
Negoiul, Pietrosul, celelalte 
virfuri ale Călimanilor au 
trebuit să-și desferece si
petul din adîncuri.

Altă condiție a pătrun
derii omului în Călimani:

Laurențlu DUTA 
Gh. PARASCAN

(Continuare in pag. a V-a)

La Porțile de Fier I - 
suplimentar 250 milioa
ne kWh energie elec
trică Hidrocentrala „Porțile
de Fier-1“ este cea dintîi unitate 
economică din județul Mehedinți 
care raportează indeplinirea sar
cinilor de plan pe primul se
mestru la principalii indicatori. 
Rezultat al acțiunilor inițiate 
pentru stabilirea unui raport 
optim între capacitatea hidro- 
agregatelor, debitul și potențialul 
energetic al Dunării, pentru 
scurtarea timpului afectat revi
ziilor și reparațiilor și evitarea 
efectuării acestora în perioada 
apelor mari, acest succes per
mite energeticienilor de aici 
ca pînă la sfirșitul acestei luni 
să producă și să pulseze in 
plus în sistemul energetic na
țional mai mult de un sfert de 
miliard kWh.

1 400 tone aluminiu 
peste plan. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la 
întreprinderea de aluminiu Sla
tina, cei ce au lansat che
marea la întrecere pe acest 
an in ramura metalurgiei ne
feroase, raportează obținerea 
a noi succese in muncă. Ei 
au obținut suplimentar, față 
de sarcinile de plan la zi, 
1 400 tone aluminiu și aliaje din 
aluminiu. în cinstea celei de-a 
35-a aniversări a eliberării pa
triei, aluminiștii slătineni sint 
hotărîți să-și depășească angaja
mentul anual luat în întrecere, 
să producă mai mult aluminiu 
cu consumuri mai mici de ener
gie electrică. (Emilian Rouă).

împăduriri pe 1 450 
de hectare. Organizin(i su
perior campania de Împădu
riri, ocoalele silvice aparți- 
nînd Inspectoratului silvic ju
dețean Covasna au împădurit 
în acest an 1 450 hectare, depă
șind cu 2.7 la sută prevederile 
de plan ; 96 la sută din această 
suprafață a fost plantată cu pu- 
ieți de rășinoase. Un calcul rele
vă că pentru fiecare locuitor al 
județului Covasna au fost plan
tați în acest an nu mai puțin de 
60 de puieți de brazi, (Tomori 
Gâza).

Podiumul talentelor

Orele de audiență se respectă, primirea 
este amabilă, rezoluțiile - pozitive 

...dar toate acestea nu pot înlocui rezolvările efective
La primăria sectorului 8, în fieca

re zi a săptăminii, începind de la 
ora 14, cetățeanul poate sta de vorbă 
cu un reprezentant al comitetului 
executiv al consiliului popular. Pri
marul. primul vicepreședinte, vice
președinții au afișate zilele in care 
primesc in audiență. Sint zile și ore 
riguros respectate, fapt dovedit și de 
registrele prin care se urmărește so
luționarea cererilor și sesizărilor 
făcute de oameni la audiență.

— în primele cinci luni din acest 
an — ne spune tovarășul vicepre
ședinte Gh. Păduraru — au venit la 
noi in audiență 540 de cetățeni. Oa
menii ni se adresează cu toată în
crederea, pentru a ne solicita spriji
nul in rezolvarea unor proble
me personale. N-aș vrea să se 
înțeleagă insă că cetățenii vin in 
audiență numai cu probleme de in
teres personal. Se observă o deplasa
re tot mai accentuată a obiectului au
dienței spre chestiunile de interes 
obștesc. Cetățenii din sectorul nostru 
sint preocupați de raționalizarea con
sumului de energie. Astfel, un cetă
țean ne-a prezentat un veritabil stu
diu al modului in care se poate re
duce consumul de energie în rețeaua 
transportului in comun. Foarte multe 
persoane au ținut să ne înfățișeze 
opiniile lor in ce privește sistemati
zarea sectorului, mai buna gospodări
re a fondurilor de care dispunem, în
frumusețarea cartierelor, aproviziona

rea magazinelor, prestările de ser
vicii. Unii vin in audiență cu propu
neri concrete privind creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
condițiilor din cantine, cămine de ne- 
familiști.

Dar chiar și din problemele de in
teres strict personal ale cetățenii >r

tați, Ia construcția lor. în unele 
întreprinderi din sector — Fabrica de 
piine Pajura, Textila-Grivița — din 
necunoașterea legii, atribuirea locuin
țelor din fondul de stat s-a făcut in
corect. nerespectîndu-se prioritățile. 
Oamenii au venit și au sesizat acest 
lucru. Firește, s-au luat măsuri pen

CETĂȚENII IN AUDIENȚĂ LA CONSILIUL 
POPULAR AL SECTORULUI 8

se desprind, uneori, concluzii cu ane 
de cuprindere mai largă. Locuințe
le, de pildă — tema prezentă in mul
te din audiențele acordate — au de
terminat consiliul popular să între
prindă o serie de acțiuni mai efi
ciente in această direcție. Bunăoară, 
intensificarea ritmului construcțiilor 
de locuințe pe seama contribuției în
treprinderilor beneficiare. De pildă, 
întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" a preluat 100 de aparta
mente. cărora urmează să le execute 
lucrările ce nu cer muncă calificată 
și cele de finisaj ; 20 de oameni lu
crează permanent pe șantier, in 
afară de cei care urmează să 
primească apartamente și care par
ticipă, ori de cite ori sint solici

tru îndreptarea lucrurilor în cazurile 
semnalate și în ultima vreme nu au 
mai apărut asemenea cazuri.

Cine răsfoiește registrele de audi
ențe iși poate da ușor seama că 'a 
primăria sectorului 8 cetățeanul este 
primit cu solicitudine și ascultat cu 
atenție. Totuși, din aceste registre nu 
rezultă tocmai ceea ce este esențial, 
de fapt, pentru cetățeni : data și mo
dul de rezolvare a cererilor și sesi
zărilor. Sînt înscrise, e drept, indica
ții cu privire la resortul sau chiar 
persoana care urmează să se ocupe de 
soluționarea sesizării pentru care 
respectivul cetățean a cerut audiență. 
Dar dacă — și in ce mod — s-a dus 
.la îndeplinire sarcina primită de cu
tare compartiment sau persoană i'u 
mai reiese din filele registrelor.

Pentru a ne convinge, alegem un 
caz la întimplare. La 1 februarie. 
Elena Manicatide, din str. Octav Co- 
cărăscu 4, intr-o audiență la primul 
vicepreședinte, solicita sprijinul în 
următoarea situație : de pe imobilul 
vecin — proprietatea statului — apa 
de ploaie se scurge spre casa ei, ceea 
ce a produs igrasie pe pereți ; ea do
rea să se repare defecțiunea respec
tivă. Rezoluția : „Ing. Zafiu de la 
secția de arhitectură și sistematizare 
va verifica".

O întrebăm pe solicitantă dacă s-a 
făcut lucrarea necesară.

— Nici vorbă de așa ceva. A tre
cut iarna, au venit ploile primăverii, 
ale verii. S-au stabilit de atunci mai 
multe termene, ultimul la 26 mai, dar 
nu au fost respectate.

Ce s-a întîfnplat în cele patru luni 
scurse de la data audienței ? Ingine
rul Zdfiu a transmis sarcina direct >- 
rului I.C.R.A.L. Pajura, acesta șefului 
centrului nr. 2 in raza căruia se află 
strada cu pricina, dar care n-a tăcut 
nimic. Toți acești factori responsa
bili au luat notă, s-au angajat, au 
promis și atît. Or, nu-i suficient să-l 
asculți cu atenție pe cetățean, să fii 
amabil, să pui rezoluții pozitive ; 
mai presus de orice este să acționezi 
atunci cînd este posibil și legal. 
Ceea ce înseamnă, de fapt, rezolva
rea sesizării în spiritul legii.

Rodica ȘERBAN

îi cunoaștem pe co
pii la ei acasă, in pro
priile case ; ii cunoaș
tem pe copii la ei aca
să în școală; ii cunoaș
tem pe copii la ei aca
să în marile competi
ții cultural-artistice și 
sportive, precum „Cin- 
tarea României", pre
cum „Daciada". ti cu
noaștem deopotrivă 
antrenați în lupta pli
nă de fervoare pentru 
calitate la învățătură, 
pentru afirmarea în 
cadrul olimpiadelor pe 
materii și in cadrul 
concursurilor de crea
ție dedicate pionierilor 
și șoimilor patriei. 
I-am văzut pe acești 
eroi ai bucuriei și ai 
increderii noastre stă- 
pinind cu măiestrie jn- 
strumente muzicale, 
minuind cu măiestrie 
unelte de atelier, an
trenați în realizarea 
unor aparate electro
nice complicate. Cine 
sint acești copii ? — 
se întreabă memoria 
noastră in clipele în 
care, pe acel tărîm de 
liniște care este Cabi
netul de manuscrise- 
carte rară al Bibliote
cii Academiei Republi
cii Socialiste România, 
răsfoim la distantă de 
cițiva ani miile de file 
ale „Arhivei de aur a 
cutezătorilor pentru 
anul 2000“ : copii mi
nunați ai ultimului de
ceniu și-au rostit, în 
această arhivă origina
lă, dorințele lor pentru 
anul 2000.

Pedagogii și sociolo
gii mileniului viitor

vor găsi in această ar
hivă, ce se află azi în 
vecinătatea manuscri
selor lui Eminescu la 
Academie, mărturia 
unei tinereți romanti
ce, a unei tinereți am
plu invigorate de seva 
idealurilor revoluțio
nare ale partidului 
nostru. Este tonic pen
tru școala noastră, 
pentru Organizația de 
pionieri să știm că a- 
proape 70 Ia sută din-

Mihai
NEGULESCU

tre copiii chestionați 
au mărturisit că s-au 
gindit cel puțin o dată 
ca să facă o invenție ! 
Și nu numai atit : 
mulți dintre ei notea
ză la ce anume s-au 
gindit — mașini și a- 
parate îndrăznețe, 
multe fanteziste, dar și 
mai multe intru totul 
posibile și folositoare 
omului, patriei.

Dovada majoră că 
fiii cei mai tineri ai 
poporului nostru au 
capacitatea de a inven
ta, de a crea și a se 
afirma în domeniul 
științei și tehnicii con
temporane o reprezin
tă rezultatele care se 
obțin an de an. in con
cursul de creație știin
țifică și tehnică al pio
nierilor și școlarilor 
din cadrul Festivalu
lui national „Cîntarea 
României". După ce.

an de an, mari premii 
individuale au răsplă
tit pe Siegfried Kloy- 
ber din Cugir. pe Ra
du Papazian din Bucu
rești, pe Narcis Negu- 
lescu din Suceava ș.a., 
după ce pionierii noș
tri au obținut medalii 
prețioase la manifes
tări științifice și teh
nice internaționale — 
amintim cele 11 me
dalii obținute la Tir- 
gul de invenții ale e- 
levilor de la Tokio — 
iată, m această primă
vară. în palmaresul 
concursului, sub lumi
na trofeelor și premii
lor. distingem profilul 
unei fete de pe Valea 
Trotușului. Tanța Răs- 
popa, elevă a școlii 
din Cașin. care se si
tuează în fruntea celor 
aproape o sută treizeci 
și șase de mii de mici 
tehnicieni și inventa
tori. cu lucrarea sa 
intitulată „Sistem e- 
lectronic pentru iriga
rea automată diferen
țiată și determinarea 
salinitățil solului — 
B 2 050". Odată cu a- 
ceastă fată, dobindesc 
premii colective cute
zătorii : Valentin Pin- 
tilie. Stanca Neacșa. 
Adrian Popescu, Vasile 
Stoica. Josim Constan
tin. Emil Husaru (Bra
șov) și Petre Buduru, 
Ionuț Manea. Adrian 
Pena, Stelian Nedea. 
Doru Dumitru. Emil 
Sîrbu (Giurgiu).

Copiii noștri se afir
mă deopotrivă în arte,
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Nava „Polar VII" — prima navă 
frigorifică de construcție româ
nească, lansată recent la Șan

tierul naval din Galați 
Foto : C. Sandu

Lucrări miniere în a- 
VOnS. Lucrătorn din sectorul 
de investiții și deschideri al în
treprinderii miniere Petrila au 
îndeplinit în 5 luni și jumătate 
sarcinile de plan pe primul se
mestru al anului, creindu-și 
premise pentru realizarea, pînă 
la 30 iunie, a unui volum supli
mentar de lucrări subterane in 
valoare de peste 2 milioane lei.

Și în alte unități miniere din 
Valea Jiului se obțin bune 
rezultate in activitatea de des
chidere și pregătire a locurilor 
de muncă. La Paroșeni. de pil
dă, sarcinile de plan au i'ost 
depășite cu 90 ml de lucrări 
miniere. Ca atare, în perioada 
care a trecut din acest an, pla
nul de investiții pe ansamblul 
Combinatului minier- Valea Jiu
lui a fost depășit cu 55 mili
oane lei.

Foto : S. Cristian

Economii de energie 
și combustibil. La Intre- 
prinderea de strunguri din Arad 
au fost aplicate o serie de mă
suri menite să asigure reduce
rea consumului de energie. în
tre acestea amintim : echiparea 
strungurilor care au cuplaje e- 
lectromagnetice cu limitatoare 
pentru eliminarea mersului în 
gol, iluminarea halelor de fabri
cație cu aparate de tip „Luxo- 
mat", alimentarea cazanelor cu 
apă caldă provenită de la ate
lierul de tratamente termice și 
de la stația de compresoare etc. 
Ca urmare, de la începutul anu
lui și pină în prezent s-au eco
nomisit 347 000 mc gaz metan, 
7 000 kWh energie electrică și 87 
Gcal energie termică. (Constan
tin Simion).
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Nota zece 
la cutezanță »

Din pricina unei mici negli
jențe, casa familiei Constan
tin Armeanu — din satul Tur
da, județul Tulcea — a luat 
foc. Flăcările se întețeau 
văzînd cu ochii, amenințînd 
lucrurile din casă și pe cei 
doi copii aflați înăuntru. Dar, 
de îndată ce-au auzit chemarea 
„Foc !“, „Foc !“, pionierii și ute- 
ciștii de la școala generală, încu
rajați și organizați de profesorii 
Adrian Croitoru și llie Otoman, 
au sărit iute și cu folos in aju
tor, salvînd bunurile și copiii 
gospodarului. „Prin intermediul 
dumneavoastră, dorim să afle 
toată țara că avem copii cu care 
ne mindrim" — ne scrie orga
nizația V.T.C. din sat. Așa este !
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autoconducere muncitorească 
la o nouă calitate a muncii"

consiliilor unice

Sprijin concret 

agroindustriale

Ștafeta

acțiunilor valoroase în întrecere

I
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I
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Un gălățean, 
o garoafă

Incepînd din această primă
vară, la Întreprinderea de sere 
din Galați înfloresc și garoafele. 
Pină în prezent au fost livrate 
pieței vreo 300 000 de fire. Altfel 
spus, aproximativ o garoafă 
pentru fiecare gălățean. Cum 
desfacerea acestor flori se face 
numai 
— în 
port ( 
brie" 
felor crescute la Galați este 
de a se putea etala și ele 
în toate magazinele cu vitrine 
largi și luminoase din oraș, unde 
acum se lăfăiesc numai suratele 
produse de I.J.G.C.L. și Codlea. 
Fiind vorba de rugămintea unor 
flori, să sperăm că simțitoarele 
inimi ale tovarășilor de la di
recția comercială nu vor rămine 
de... piatră.

i prin citeva chioșcuri 
cartierele Dunărea, Aero- 
și în., piața „30 Decem- 

— rugămintea... garoa-

I
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Acționînd cu perseverentă 
pentru aplicarea principiului 
autoconducerii și autogestiu- 
nii muncitorești, Comitetul 
județean Harghita al P.C.R. a 
initial, prin secția de propa
gandă, ample acțiuni politi
co-educative. desfășurate pe 
multiple planuri, în scopul 
întăririi răspunderii directe 
a organelor de conducere 
colectivă, a tuturor oameni
lor muncii pentru o cît mai 
bună gospodărire a unităților 
economice. Modul concret 
cum este • aplicată inițiativa 
„Prin autoconducere munci
torească la o nouă calitate a 
muncii" la întreprinderea de 
tricotaje Miercurea-Ciuc a 
constituit subiectul unui larg 
schimb de experiență la fața 
locului — la care au partici
pat secretarii organizațiilor 
de partid și președinții con
siliilor oamenilor muncii din 
toate unitățile economice ale 
județului. Exemplificările, 
detaliile oferite de gazde au 
fost urmărite cu interes de 
participanți. Ei au reținut în 
mod deosebit aspectele con

crete legate de defalcarea și 
stricta evidențiere a valorii 
producției nete și a costurilor 
de producție pe secții, ate
liere, faze tehnologice sau 
produse.

Preluată de comuniști și 
generalizată în toate între
prinderile industriale din 
județ, inițiativa dezvoltă răs
punderea fiecărui om al 
muncii, a tuturor colectivelor 
pentru buna gospodărire a 
mijloacelor încredințate, spo
rirea producției și realizarea 
unei înalte eficiente econo
mice. Se poate spune că efec
tul aplicării acestei inițiative 
se regăsește în rezultatele 
obținute de județ : sarcinile 
de plan au fost îndeplinite 
în fiecare lună. 14 mari în
treprinderi industriale anun- 
țînd realizarea cu 15—20 de 
zile înainte de termen a sar
cinilor pe- primul semestru : 
avansul cîștigat asigură obți
nerea unei producții indus
triale suplimentare în valoa
re de peste 50 milioane lei. 
(I. D. Kiss).

Numeroase materiale edi
tate de secția de propagandă 
a Comitetului județean de 
partid Mehedinți populari
zează sarcinile ce revin lu
crătorilor de pe ogoare, evi
dențiind rezultatele deosebite 
obținute de către unele uni
tăți agricole de stat și coope
ratiste și insistînd asupra căi
lor de generalizare a expe
rienței bune. în același scop, 
al transmiterii experienței, se 
urmărește, pe zone și sectoare 
de producție, eficiența unor 
schimburi de experiență, 
consfătuiri pe profiluri de 
meserii practicate în agricul
tură, care s-au desfășurat în 
primele luni ale anului, stă- 
ruindu-se asupra unor aspec
te cum sint : cunoașterea și 
însușirea tehnologiilor mo
derne de lucru, folosirea 
mai bună a terenului, poli
calificarea mecanizatorilor și 
a celor care lucrează în ma
rile sisteme de irigații. Lu
crătorii din cadrul secției 
de propagandă au fost re
partizați pe consilii agroin
dustriale, spre a ajuta în

mod concret noile organisme 
în conturarea unui stil de 
muncă propriu. în orientarea 
activității zilnice, organizato
rice și politico-educative, 
spre problemele esențiale, de 
a căror soluționare depinde 
realizarea sarcinilor de plan 
la nivelul consiliului, al uni
tăților și sectoarelor de pro
ducție. în această perioadă, 
sprijinul acordat cooperati
velor agricole are în vedere 
încheierea lucrărilor de în
treținere a culturilor pină la 
declanșarea secerișului, ast
fel incit campania agricolă 
de vară să se desfășoare din 
plin. O altă direcție de ac
țiune o constituie pregătirea 
temeinică a analizelor pri
vind situația economico- 
financiară a cooperativelor 
agricole insuficient dezvol
tate economic și găsirea ce
lor mai eficiente căi de spo
rire a producției și a venitu
rilor bănești ale acestora, 
fiind folosită, ca argumentul 
cel mai convingător, pre
zentarea experienței unități
lor fruntașe. (Virgiliu Tătaru).

„Fiecare comunist, fiecare 
om al muncii — participant 
activ la acțiunea de sporire 
a eficienței investițiilor" — 
aceasta este deviza sub care 
se desfășoară întreaga acti
vitate politico-educativă a 
organizațiilor de partid ‘de la 
grupul de șantiere si con
strucții industriale Turceni. 
„Tonul" l-au dat comu
niștii. De pildă, brigada 
maistrului Ion Dițescu a 
lansat la începutul acestui 
an inițiativa „La pășirea tur
nului — ziua și inelul", pen
tru impulsionarea întrecerii 
la lucrările de ridicare a 
turnurilor de răcire, urmă
rind să scurteze termenul de 
dare în funcțiune a acestor 
obiective complexe cu *el 
puțin 20 de zile și să re
ducă consumul de ciment cu 
circa 30 tone la fiecare turn.

Printr-o paletă diversifi
cată de modalități și forme 
— afișe și chemări mobili
zatoare. articole la gazeta de 
perete,, foi volante, panouri 
și grafice cu calcule econo

mice, schimburi de x expe
riență și consfătuiri — or
ganizațiile de partid de la 
G.S.C.I. popularizează expe
riența înaintată, exemplul 
fruntașilor, ceea ce a con
dus la declanșarea unei vii 
întreceri. Totodată, comitetul 
de partid de pe platformă a 
realizat de curind, cu spri
jinul secției propagandă a 
comitetului județean de 
partid, un film documentar 
cu genericul „La temelia 
succeselor noastre — mun
ca, disciplina, răspunderea 
muncitorească". Acesta a 
constituit obiectul unor fer
tile dezbateri în cadrul 
recentei consfătuiri orga
nizate cu constructorii de pe 
marile șantiere ale Gorju- 
lui. Efectul acțiunii ? Ștafe
ta inițiativelor muncitorești 
a fost preluată și de Grupul 
de șantiere și construcții hi
drotehnice Tismana. Șantie
rul 4 Tg. Jiu. întreprinderea 
de construcții și montaje mi
niere „Oltenia". (Dumitru 
Prună). |

Vizitînd magazinele comerțului 
de stat, cumpărătorii au posibili
tatea să-și procure obiectele ne
cesare unei agreabile drumeții. 
La munte sau la mare, pentru o 
cit mai confortabilă petrecere a 
zilelor de vacantă, sint necesare 
unele obiecte de strictă necesi
tate. Ele se găsesc în magazi
nele și raioanele specializate ale 
comerțului de stat. Aici există 
un bogat sortiment de articole 
pentru sport și turism : termo
suri (prețul între 25 și 108 lei) ; 
cutii turistice pentru alimente : 
spirtieră de voiaj (prețul 14 lei); 
lămpită camping tip „Luceafă
rul" ; saci de dormit (prețul 
între 181 și 522 lei) : saltele și 
perne din poliuretan pentru 
camping (prețul între 23,50 și 
415 Iei) ; corturi tip Alpin, Da
cia și Litoral, pentru 2, 3 sau 
patru persoane (prețul între 900 
și 3 094 lei) ; mobilier pentru 
camping : paturi, scaune, mese 
pliante (prețul între 49 și 
300 lei).

I Cu ce ocazie
I

I
I
I
I
I
I

prin Arad?
întrebarea a fost adresată mai 

multor persoane — atit din 
Arad, cit și din alte părți — ve
nite aici cu gindul de a mijloci 
afaceri nu prea curate prin 
piața de vechituri sau prin alte 
piețe apărute ad-hoc pe diferite 
străzi dosnice. Cum răspunsuri
le n-au fost în toate cazurile 
cele corespunzătoare, mulți din
tre amatorii de speculă și de 
mărfuri de proveniență dubioa
să au fluierat a pagubă, supor- 
tînd amenzi usturătoare. Aviz 
deci altor amatori de comerț 
ilicit 1

I
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I La o curbă
I
I

I

I
I
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iunie, deși știa foarte bine 
se apropie de o curbă, în loc 

încetinească viteza și să-și 
toate măsurile de siguranță, 
a apăsat pe accelerator. Așa 
face că, în momentul în care

I
I

Șoferul Alexandru Niculescu, 
de la Șantierul naval Drobeta- 
Turnu Severin, pornise în cursă 
cu un autoturism de teren ARO. 
Deși mai străbătuse și altă
dată traseul pe care circula in- 
tr-una din aceste frumoase zile 
de 
că 
să 
ia 
el 
se
i-a apărut în față un autoca
mion încărcat cu profile meta
lice, care staționa, n-a mai pu
tut frîna la timp, pentru a evita 
tamponarea. Profilele metalice 
au intrat prin parbrizul autotu
rismului, strivindu-l pe șofer în 
cabină. Avea doar 25 de ani...

I
I

Transmitem

I

I
I
I
I
I

mulțumirile »
Intr-una din zilele trecute, in

divizi fără inimă, dar cu antece- 
. dente penale, au pătruns pe 
ascuns in locuința Elisabetei lo- 
nescu (asistentă medicală prin
cipală la un spital bucureștean), 
de unde i-au furat bani și alte 
bunuri în valoare de peste 40 000 
de lei, agonisite cu sudoarea 
muncii ei de-o viață. Disperată, 
femeia s-a adresat organelor de 
miliție care, în numai două zile, 
i-au prins pe răufăcători. Acum 
ne scrie : „Vă rog să transmi
teți mulțumirile mele lucrători
lor Miliției Capitalei, care mi-au 
restituit lucrurile și mi-au redat 
liniștea sufletească". Ceea ce fa
cem prin prezentul fapt divers.

I Avertisment
I
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Canicula îmbie zilnic sumede
nie de oameni să se răcorească 
in apa îmbietoare a lacurilor și 
riurilor. Cine dorește să se scal
de trebuie să fie însă „cu ochii 
in patru", să nu se-arunce in 
apă oriunde și oricum. Elevul 
M.C. a sărit în lacul de acumu
lare din Pitești intr-un loc cu 
mult mii și n-a mai ieșit la su
prafață. In același loc și in a- 
ceeași zi (cu 5 ore mai tirziu), 
tot un elev piteștean — C.E. — 
s-a înecat și el în aceleași con
diții. Sint intimplări tragice — 
cum au fost și duminică, la 
București, cînd imprudența sau 
consumul exagerat de alcool au 
pricinuit citeva înecuri — care 
avertizează sever pe cei ce por
nesc la scăldat.

I Gheorqhe MITROI 
cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"
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in satul de vacantă din Constanța, o prezentă ușor remarcată are casa „Apulum" din județul Alba

ALBA IULIA

Dacă locuințele s-ar ridica de la sine
constructorii și locatarii ar putea

să colaboreze la fel ca

Copiii azi, Vă invităm la

oamenii viguroși de mîine
din diferitele zone 
amprenta și asupra dezvoltării fizice 
a copiilor. Că dezvoltarea fizică a co
piilor este un indicator foarte sensi
bil al adaptării organismului tînăr la 
modificările în timp ale ambianței, în 
desfășurarea procesului de urbaniza
re, se vede și din studiul finalizat în 
anul 1971 : a reieșit atunci că cifrele 
care se refereau la nivelul dezvoltă
rii fizice, înregistrat în localitățile 
repent urbanizate, erau intermediare 
in'tre cifrele care arătau dezvoltarea 
copiilor din mediul urban și 
din mediul rural al țării.

Din cercetări referitoare la 
tarea fizică și psihică a 
preșcolari în funcție de frecventarea 
unei colectivități organizate (creșe, 
grădinițe) a rezultat o dezvoltare fi
zică mai bună pe măsura avansării 
în vîrstă la copiii care au frecventat 
grădinița, fapt care pledează pentru 
creșterea rolului

Date inedite puse 
în evidență de un 

studiu asupra evoluției 
fizice și psihice 

a tineretului

Nu trebuie să fii neapărat me
dic sau profesor pentru a consta
ta că, astăzi, copiii noștri sînt mai 
bine dezvoltați fizic și psihic, că ei 
sînt mai zvelți, mai sănătoși, mai 
dotați intelectual. Lucru explicabil 
prin aceea că dezvoltarea fizică a 
populației tinere reflectă cu fideli
tate, în evoluția sa, influența con
dițiilor de viață și modificările in 
timp ale nivelului de trai.

în prezent, se acceptă in unanimi
tate punctul de vedere potrivit că
ruia factorii cauzali hotărîtori ai 
creșterii nivelului mediu ai staturii 
— fenomen constatat în perioada 
postbelică în mai multe țări — 
sînt cei ai mediului social, îndeosebi 
contribuind la aceasta nivelul de trai 
al colectivităților umane, îmbunătă
țirea condițiilor generale de viață ale 
populației.

Pentru cunoașterea evoluției ni
velului de dezvoltare fizică a popu
lației tinere, în 
condițiile marilor 
prefaceri econo- 
mico-sociale lega
te de edificarea 
socialismului în 
tara noastră, con
diții care au in
fluențat favorabil 
starea generală 
de sănătate, spe
cialiști de la In- — 
stitutul de igienă 
și sănătate publică din Bucu
rești au întreprins un studiu siste
matic asupra dezvoltării fizice a co
piilor și adolescenților între 0—18 
ani. Observațiile au început încă din 
anul 1950 — cercetarea fiind- consi
derată ca una din acțiunile științi
fice cu cea mai îndelungată conti
nuitate, și cu o arie de cuprindere 
foarte întinsă (25 orașe, 16 localități 
în curs de urbanizare și 300 locali
tăți rurale). Acest studiu a inclus, 
între 1950—1971, patru etape. Datele 
celei de-a 5-a etape, încheiate în 
1978, se află în curs de sistemati
zare. Ca o precizare suplimentară, 
menționăm că acest studiu, apreciat 
de Organizația Mondială a Sănătății 
ca model de metodologie și interpre
tare științifică a datelor, se află in 
curs de tipărire sub egida acestei or
ganizații mondiale in cadrul unor 
studii prospective.

Obținute prin cercetarea unui nu
măr de 330 000 copii și adolescenți 
de pe întreg cuprinsul țării, rezulta
tele demonstrează că înălțimea me
die și greutatea populației 
0—18 ani au înregistrat, in 
rioada 1950—1978, atit la

între 
pe- 

sate 
cit și la orașe, o creștere continuă. 
Măsurătorile antropometrice efec
tuate pe tineri arată că băieții în 
vîrstă de 15 ani aveau o statură mai 
înaltă cu 10 cm în anul 1971 (față 
de 1950) și o greutate cu 9,3 kg mai 
mare. Măsurătorile făcute pe fete, la 
virsta de 12 ani, arătau o creștere 
a inălțimii de 7. 8 cm și o greutate 
mai mare cu 6,5 kg. Și în continua
re, pînă la virsta de 18 ani și pînă 
în anul 1978, datele preliminare în
registrează creșteri.

S-a putut vedea. In același timp, 
că variabilitatea condițiilor de viață

ale țării și-a pus

a celor

dezvol- 
copiilor

stimulator al grădi
niței asupra dez
voltării fizice și 
în special psihice 
a copilului. Ace
leași cercetări fun
damentează știin- 

prevederile 
vigoare pri- 

generaliza- 
preșcolari-

vind 
rea 
zării copiilor de 
la virsta de 5 
ani, în vede

rea pregătirii pentru școală.
Ș-a demonstrat practic, de altfel, și 

In modul cel mai convingător, că prin 
cuprinderea în grădiniță a copiilor 
de la vîrste cît mai mici (3*/2—4 ani) 
se obțin cele mai bune rezultate din 
punct de vedere al dezvoltării neuro- 
psihice, acest tip de instrucție fiind 
cu atit mai stimulativ, cu cît durata 
frecventării este mai mare.

De asemenea, se constată că băieții 
sint mai intens influențați decit fe
tele de noile condiții de mediu econo- 
mico-sociaL Este demn de subliniat 
faptul că modificările pozitive consta
tate in dezvoltarea fizică a genera
țiilor tinere prezintă un paralelism 
semnificativ cu dinamica indicatori
lor dezvoltării economico-sociale a 
țării in ultimele decenii, accelerația 
dezvoltării copiilor și adolescenților 
din țara noastră desfășurîndu-se in 
ritm rapid îndeosebi incepind din 
anul 1950, epocă de la care țara noas
tră a pornit hotărît pe drumul 
construirii unei vieți noi, socialiste.

Este evident, deci, că o influență 
net favorabilă, hotărîtoare am pu
tea spune, asupra creșterii nivelului 
mediu al înălțimii și greutății cor
porale, ca și asupra unei mai tim
purii maturizări, atit fiziologice cît 
și psihice și intelectuale, a tinere
tului, au exercitat . și continuă 
să exercite factori ca : indus
trializarea, dezvoltarea agriculturii, 
transferul populației din agricultură 
în domeniile de activitate cu produc
tivitate mai inaltă, urbanizarea, mo
dernizarea învățămintului, asistenta 
medicală îmbunătățită.

Dr. Irina CHIR1AC
Institutul de igienă și sănătate 
publică București

Satul de vacanță 
din Constanta *

La intrarea în Mamaia, co
operația de consum a înființat 
în anul 1973 un original sat de 
vacanță — un complex turistic 
deosebit de atrăgător. Frumușei 
țea inedită a acestuia constă în 
faptul că este alcătuit din 25 de 
case construite în stilul gospo
dăriilor țărănești din ,LÎ_.L_ 
județe ale țării. Satul de va
cantă Constanța este în fapt 
chintesență a folclorului 
nesc in tot ce are acesta mai ca
racteristic ca stil arhitectonic, 
elemente decorative, artizanat, 
port popular, muzică, artă cu
linară.

Pe scurt, satul de vacanță or
ganizat de cooperația de consum 
este un fel de muzeu al sa
tului românesc, dșr cu o notă 
aparte. în țnajoritatea caselor 
de aici funcționează unități de 
alimentație publică, unde oas
peții pot servi micul dejun, 
prinzul și cina, avind posibi
litatea să cunoască bucătăria 
românească, sănătoasă, variată, 
specifică fiecărei zone.

An de an, Satul de vacanță 
Constanta se prezintă cu noutăți 
și îmbunătățiri în organizare, 
aprovizionare și deservire. Ca
nalul ce traversează satul, le- 
gînd lpcurile Siutghiol și Tăbă- 
căriei, a fost taluzat și pe apa 
lui limpede se pot face plim
bări cu barca. Au fost plantați 
mii de arbori, arbuști și flori.

Unele case, 
camping oferă ,________
de cazare. în funcție de pre
ferințe, oaspeții pot servi masa 
pe bază de abonament la ori
care dintre aceste unități, 
zitatorii întîlnesc aici, la 
pasul, chioșcuri și tonete 
diferite articole de plajă și 
lanterie, precum și magazine cu 
articole de artizanat, bibelouri, 
obiecte de uz gospodăresc, țe
sături etc.
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Pînă la 1 iunie, în municipiul 
Alba Iulia au fost predate bene
ficiarilor circa 400 de apartamen
te, cu aproape 200 mai puține 
decit era planificat. în ce stadiu se 
află celelalte ? Un număr de 450 de 
apartamente sînt în prezent în faza 
de finisaj — urmînd a fi predate 
pînă la sfîrșitul lunii iunie ; peste 
200 au structura realizată și la multe 
din ele s-a reușit să se execute cîte 
un nivel pe șăptămînă ; 680 au fun
dația terminată ; 
la 350 s-au în
cheiat săpătu
rile ; Ia 400 s-au 
terminat zilele 
trecute funda
țiile. La o privire 
atentă, se poate 
constata că fron
tul de lutru nu 
se prezintă în- 
tr-un stadiu din
tre cele bune, dar 
poate asigura, 
prin eforturi sus
ținute, realizarea 
integrală a pla
nului pe acest an.

Datorită măsu
rilor concrete sta
bilite 
scop, 
torii au 
să se adapteze cu 
bune rezultate la 
programul de zi- 
lumină. La toa
te blocurile cu 
structura pe dia
fragmă și panouri 

‘mari se lucrează 
în două schim
buri și, în ulti
mul timp, s-a re
ușit să se execu
te cîte 80 de a- 
partamente pe 
lună. S-au creat 
condiții ca, odată 
cu cîștigarea unei 
ore-lumină prin 
introducerea orei oficiale de vară, să 
se poată realiza și peste 100 de apar
tamente pe lună. De remarcat faptul 
că la poligonul de prefabricate al 
întreprinderii se lucrează în trei 
schimburi, dar rezultatele obținute 
prezintă încă mari oscilații de ia un 
schimb la altul. Acest lucru este ge
nerat de faptul că asistența tehnică 
nu se asigură întotdeauna în mod 
echilibrat pe schimburi, in special in 
cel de noapte. O altă măsură menită 
să asigure realizarea integrală a lo
cuințelor o constituie întocmirea 
unor grafice de execuție riguros sta
bilite pentru fiecare bloc — cu ter
mene pentru principalele faze de 
execuție și pentru fiecare formație 
de lucru.

Cum se traduc aceste măsuri în 
viață ? Din investigațiile întreprinse 
la punctele de lucru de pe șantierele 
nr. 1 și 2 din Alba Iulia rezultă că, 
oricit de bune ar fi graficele, ele nu 
au eficiența scontată fără un control

permanent pe teren. în ziua în care 
am fost prezenți pe respectivele 
șantiere, aproape toate cadrele teh
nice care ar fi trebuit să fie acolo, 
la fața locului, pentru a urmări exe
cuția graficelor, „rezolvau" tot felul 
de probleme în ședințe sau în bi
rouri. Directorul I.J.C.M. era în șe
dință (la municipiu) ; inginerul șef 
rămăsese în birou (ora 9,30) să sem
neze tot felul de acte ; inginerul 
Mircea Abrudan, șeful șantierului nr.

pma acum...
cru este totuși slab folosit. Doi tineri 
de la șantierul 4 -instalații, L. Mar
tin 
la ora 
regula 
ale 
șefului de echipă. Nu departe de ei, 
un grup de constructori organizaseră 
o „șuetă" despre... fotbal. Sint situații 
care evidențiază 
rea muncii pe 
asupra activității

și Nicolae Pașca, 
o joacă 

privirile 
de muncă

11.30 
sub 

colegilor

încinseseră 
în toată 

indiferente 
și ale

Cîștiguri suplimentare la Loz în plic
După cum s-a mai anunțat, la 

seriile de Loz în plic aflate în 
vinzare s-au introdus cîștiguri 
suplimentare acordate de Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
din fondul special al sistemului. 
Amatorilor de Loz în plic li se 
oferă posibilități multiple de a 
obține autoturisme „Dacia 1300",

„Trabant 601", precum și un 
număr sporit de importante cîș
tiguri in numerar. Agențiile 
Loto-Pronosport, vînzătorii vo- 
lanți, unitățile din comerț, co
operația de consum și oficiile 
poștale din întreaga țară stau 
la dispoziția participanților care 
doresc să-și încerce șansele.

in acest 
construc- 

început

• Introducerea orei de vară - un plus de 20 de 
apartamente pe lună • Locul inginerilor este 
pe șantier - dar birourile nu sînt șantiere

• Timpul de lucru este totuși slab folosit
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1. se pregătea (la ora 11) să mear
gă și el la o ședință la municipiu ; 
adjunctul său, inginerul Iustin Fur- 
dui, avea de rezolvat niște treburi 
„urgente" în birou, ca și subingine- 
rul Gh. Stinea,. șeful punctului de 
lucru din zona Cloșca II. Nu spune 
nimeni că tovarășii cu munci 
răspundere pe șantiere nu au de re
zolvat și treburi de birou. Dar 
ziua raidului nostru prea multe bi
rouri deveniseră... șantiere de lucru, 
iar șantierele ...birouri !

Ar fi nedrept să nu spunem că 
la unele puncte de lucru se muncea 
virtos. Așa, de exemplu, la blocul 
CF-11, maistrul Dumitru Cocoș și 
echipa de montat panouri, condusă 
de Ioachim Oarga, se pregăteau să 
încheie săptămîna cu un nou record : 
executarea unui etaj intr.o singură 
șăptămînă. în schimb, în zonele de 
construcții numite „Victoria" și 
„Cloșca II", două macarale stăteau 
în poziție de... sfinx. Timpul de lu-

de
în

Miraculosul produs a dispărut în mod...
miraculos

cîțiva ani în 
presa noastră 

o largă și justi- 
publicitate unui

Cu 
urmă, 
făcea 
ficată 
produs realizat de co
lectivul întreprinderii 
de industrie locală 
„Metalochim" din Bra
șov : „lavodermul". 
produs apreciat ca 
excelent înlocuitor 
apei și săpunului 
folosit cu precădere de 
către conducătorii auto 
și chiar de gospodine. 
„Lavodermul, se spu
nea atunci, este o pas
tă cu proprietăți de-a 
dreptul miraculoase 
care înlocuiește cu 
succes săpunul, apa 
și... chiar prosopul".

Desigur, în această

Un 
un 
al

apreciere nu era ni
mic exagerat. O pot 
confirma miile de con
ducători auto care, fo
losind această 
după curățirea 
turismului, după înlă
turarea unei pene, au 
rămas cu mîinile cu
rate. Cu atit mai de 
neînțeles ne pare as
tăzi faptul că în ciuda 
creșterii vertiginoase 
a numărului de con
ducători auto și, deci, 
a necesităților, „lavo
dermul" a dispărut din 
unitățile de desfacere: 
stațiile PECO, maga
zinele de produse chi
mice, parfumeriile. De 
Ce ? Greu de explicat. 
Unii spun

pastă 
auto-

că fabrica-

ția „lavodermului" a 
încetat deoarece își 
pierduse unele pro
prietăți la temperaturi 
scătute. Alții afirmă 
că el urma să fie în
locuit cu un alt pro
dus, cu proprietăți su
perioare. Cert este că 
a dispărut în mod... 
miraculos, fără a avea 
pînă în prezent vreun 
înlocuitor. Drept pen
tru care am propune 
organelor de resort să 
umple acest „gol", fie 
prin reluarea fabrica
ției „lavodermului", fie 
prin asimilarea altor 
produse cu proprietăți 
similare. (Nicolae Mo- 
canu).

nuni" și în zilele noas
tre. Este vorba despre 
băcăuanii care s-au 
mutat în noul cartier 
de locuințe Republicii 
II. Și nu sînt puțini. 
Pentru că s-au dat io 
folosință 
2 000 de 
iar 
în
Blocuri mari, conforta
bile, unele mai fru
moase decit altele. Un 
singur lucru îi supără

alte 
plină

aici peste 
apartamente, 

2 000 sint 
construcție.

Unde

Dacă becurile ar avea glas
Au rîs ei, băcăuanii, 

de Păcală, care căra
soarele cu
casă, dar iată că parte

oborocul în dintre și sînt nevo’ți 
să facă asemenea „mi-

Ni s-a adresat . bu
nica Petra Banu, din 
Capitală : „Nepoțelul 
meu a căzut cu bici
cleta, de i-a frînt ghi
donul și i-a mai pro
dus cîteva stricăciuni. 
Am vrut s-o dăm la 
reparat, dar nu știam 
unde. Un vecin ne-a 
dat numerele de tele
fon 13 58 65 și 13 58 84 
— unde bucureșteanul 
poate cere orice infor
mație cu privire la 
serviciile cooperației

faptul că organiza- 
șantiere, controlul 

și productivității 
fiecărei formații 
de lucru sint in 
restanță.

Revenind la o 
altă măsură sta
bilită de organe
le locale pentru 
accelerarea ritmu
lui construcției de 
locuințe — res
pectiv atragerea 
oamenilor mun
cii la execuția a- 
partamentelor — 
trebuie să 
nem că am 
statat două 
ții diferite, 
prinderea 
țelanul", 
unde lucrează în 
majoritate femei, 
reprezintă un mo
del de organizare 
a participării oa
menilor muncii ia 
construcția de lo
cuințe. Atit direc
torul cît șl secre
tara comitetului 
de partid Însoțesc 
în orele libere 
viitorii locatari 
din această uni
tate pe șantiere. 
Au fost, de ase
menea, organi
zate adevărate 
„schimburi" for
mate din tovarășii 
de muncă ai 

pentru a-i 
împreună 

mai

spu- 
con- 

situa- 
între- 
„Por- 

unitate

vii- 
aju- 

cu 
re-

torilor locatari 
ta să grăbească, 
constructorul, terminarea 
pede a apartamentelor. Această 
întreprindere s-a angajat 'Să parti
cipe, alături de constructori, 
executarea a 80 de apartamente, 
schimb, cei de la întreprinderea me
canică, „Refractara", „Ardeleana" 
întreprinderea de utilaje s-au mul
țumit pînă acum doar să detașeze 
șantiere 5—10 oameni din rîndul per
sonalului auxiliar. Este un lucru bun 
și acesta, dar despre organizarea 
muncii voluntare a viitorilor locatari, 
a personalului muncitor din respec
tivele unități se vorbește încă la tim
pul viitor. Ceea ce, firește, nu e de 
natură să contribuie pe măsura po
sibilităților și cerințelor la accelera
rea ritmului construcției de locuințe.

Const. PRIESCU 
Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

la 
în

și
pe

lumineze

pe locatari. Ca și Pă
cală, ei sînt nevoiți să 
care soarele cu oboro
cul ca să
casa scărilor. Așa le-a
conceput proiectantul 
așa le-a înălțat con
structorul : fără pic de 
lumină de la natură. 
Ca atare, becurile tre
buie să stea aprinse 
zi și noapte. Nu țin 
seama nici de oca ofi
cială de vară. Și aceas-

ta. tocmai acum, cînd 
este tot mai acută 
economisirea energici 
electrice. Dacă ar face 
cineva un calcul cită 
energie se consumă zi 
și noapte numai in 
acest cartier, zău dacă 
nu s-ar apela la aju
torul lui Păcală. Mă
car de s-ar ține seama 
de cele sus-zise la 
blocurile care se înal
tă acum. (Gh. Baltă).

reparăm bicicleta?
Ammeșteșugărești, 

telefonat și, într-ade- 
văr, am aflat că există 
un centru de reparat 
biciclete în str. Sire
nelor 85 (Piața Puișor). 
Dar e prea departe 
pentru noi, cum să du
cem bicicleta pînă aco
lo ? Acum, vara — 
cînd bicicletele sînt 
folosite de puzderie 
de .copii, de 
și femei — e 
să funcționeze

bărbați 
normal 
un sin-

gur atelier de reparat? 
Dacă in București 
există multe locuri 
unde se vind biciclete, 
ar trebui să fie sufi
ciente locuri (poate 
chiar în fiecare car
tier) unde să poată fi 
remediate defecțiunile 
care apar la ele". 
Ne-am interesat și noi: 
are dreptate bunica. 
Adică are dreptate 
să critice cooperația 
meșteșugărească 1 (M. 
Ghcorghc).

x
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Și la noi pămîntul are putere pentru mai multe jrecolte pe_an
TREI LUCRĂRI AGRICOLE-ÎN FLUX CONTINUU

Recoltarea Eliberarea terenurilor Insămînțarea culturii duble

început cu cîteva zile în urmă, secerișul orzului in unitățile 
agricole din județul Constanța se apropie de sfirșit. Peste 60 de 
unități au încheiat recoltarea. Printre acestea sînt cele din con
siliul unic agroindustrial 23 August, precum și cooperativele agri
cole Cobadin, Ostrov, Petroșani, Independența, Tîrgușor, Cotu 
Văii și altele. Peste tot, munca a fost astfel organizată încît re
coltarea, transportul și depozitarea produselor s-au făcut în 
timp scurt și fără pierderi. Pe terenurile eliberate de paie se 
insămînțeaz.ă acum a doua cultură.

Am urmărit îndeaproape fluxul lucrărilor agricole de vară ia

I.A.S. Pietreni, fixînd pe pelicula aparatului de fotografiat cîteva 
secvențe caracteristice de muncă. în această unitate, unde orzul 
a fost cultivat pe o suprafață de 1 756 hectare, lucrările de re
coltare au fost organizate în schimburi prelungite. La ora 6, com
binele sînt în lan. Prima fotografie (în stînga) a surprins momen
tul cînd grupul de combine intra în lanul de orz. Aici, pentru a 
nu se irosi nici o clipă bună de lucru, mecanizatorii primesc 
hrană caldă în cîmp, iar atelierul mobil asigură întreținerea și 
intervențiile tehnice la tractoare și mașini. Combinele ar putea 
fi folosite cu un randament mai mare dacă s-ar asigura toate

piesele de schimb necesare, sarcină oare revine stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Adamclisi.

Pe terenurile eliberate de orz, întreprinderea agricolă de stat 
Pietreni trebuie să însămînțeze 1 450 hectare cu porumb în cul
tura a doua, în condiții de irigare. Pentru ca semănatul să se 
poată face imediat după recoltare, la eliberarea terenului — 
așa cum se vede în fotografia din mijloc — se folosesc utilaje 
de mare randament. Apoi, tractoarele pregătesc terenul, iar din 
urmă semănătorile Iasă să cadă boabele în terenul afinat — 
fotografia din dreapta.

Terenul însămînțat cu porumb în cultura a doua trebuie însă 
Irigat. Dar această lucrare nu se poate face deocamdată deoa
rece nu a fost respectat termenul — 15 iunie — de punere în 
funcțiune a sistemului de irigații Rasova. Colectivul de la I.A.S. 
Pietreni adresează — prin intermediul ziarului —lucrătorilor de 
pe acest șantier apelul de a urgenta darea în exploatare a sis
temului de irigații, astfel încît apa să ajungă cît mai repede pe 
aceste suprafețe. Este o condiție hotărîtoare pentru reușita celei 
de-a doua culturi de porumb. (George Mihăescu).

Fotografii : S. Cristian
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ACUM se soluționează o problemă

esențială pentru dezvoltarea zootehniei
„Greutățile obiective" au cedat

INSILOZAREA FURAJELOR
In majoritatea unităților agricole 

din județul Suceava, cohcomitent 
cu impulsionarea ritmului lucră
rilor de întreținere a culturilor, 
se dă bătălia pentru recoltarea 
și conservarea furajelor. In această 
acțiune, formațiile specializate mixte 
organizate la nivelul consiliilor agro
industriale dispun de importante for
țe mecanice. între care 77 combine au
topropulsate de furaje, 179 combine de 
siloz universale, 126 cositoare meca
nice. La acestea se adaugă un număr 
corespunzător de tractoare și remorci, 
în așa fel ca prima coasă 
cheie pe ansamblul jude
țului în cel mult 7—8 zile, 
asigurîndu-se, încă din a- 
ceastă 
100 000

Cum 
creț la _ ________
însilozarea furajelor ? în 
cadrul consiliului agroindustrial Sal- 
cea, bunăoară, ținînd seama de su
prafețele cultivate cu plante furajere, 
au fost organizate trei formațiuni de 
lucru fixe, de activitatea cărora in 
cîmp răspunde inginerul Haralambie 
Aghiorghicesii, mecanicul-șef al 
S.M.A. în scopul înlăturării opera
tive a defecțiunilor, pentru asigura
rea unei asistențe tehnice competente, 
pe lingă fiecare formațiune de muncă 
a fost repartizat cîte un maistru me
canic însoțit de un atelier mobil 
improvizat pe remorci. Buna organi
zare a muncii, prezența specialiștilor 
în cîmp. a făcut cu putință ca în uni
tățile de pe raza acestui consiliu 
agroindustrial prima ccfasă să se facă 
pe mari suprafețe.

Practica a arătat că acolo unde se- 
miînsilozarea se face în celule, unde 
masa verde este conservată în ames
tec cu paie sau ciocălăi, făcîndu-se 
totodată și o bună tasare, furajele și 
mențin nealterate multă vreme cali
tățile nutritive. Așa se face că mai 
multe cooperative agricole și com
plexe de creștere a animalelor dis
pun și acum de însemnate rezerve de

etapă, realizarea a 
tone semisiloz.
se acționează con- 
strîngerea și semi-

să se în-

In

furaje semiînsilozate sau însilozate 
încă din producția ahului trecut. La 
polul opus se situează cooperativele 
agricole Pleșești, Scheia, Iacobești, 
Iaslovăț, Măneuți și altele, care au 
rămas fără furaje înainte de sosirea 
primăverii, fiind puse în situația să 
cumpere hrană pentru animale de la 
alții, mai buni gospodari.

Din operativa la zi aflată la di
recția agricolă județeană rezultă că 
cele mai mari suprafețe de furaje 
au fost recoltate în consiliile agroin
dustriale

în fata
9

ani, Combinatul chimic 
Victoria este confruntat 
de greutăți generate de

spiritului de inițiativă
100 produse noi

Odată cu îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primul semestru 
al anului, colectivul întreprinde
rii „Electrotimiș" a anunțat rea
lizarea angajamentelor asumate 
în cinstea celei de-a 35-a ani
versări a eliberării patriei. Ob- 
ținînd un volum sporit de pro
duse, în cea mai mare parte 
cu aceleași capacități industria
le, muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii au furni
zat suplimentar, de la începutul 
anului și pînă acum, o produc
ție fizică în valoare de 10 mi
lioane lei. Concomitent, pe baza 
proiectelor și tehnologiilor ori
ginale elaborate aici la „Elec
trotimiș" s-au asimilat în fabri
cație mai mult de 100 de pro
duse noi, cu înalte performante 
calitative.

Anvelope 
tip „Sero"

Printre produsele nou realiza
te la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești se numă
ră anvelopele tip „Sero“ pentru 
echiparea semănătorilor ce se 
fabrică la întreprinderea meca
nică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț. Noile cauciucuri se re
marcă prin rezistentă și aderep- 
ță la teren ; de aserflenea, se
mănătorile dotate cu asemenea 
anvelope se autocurăță de pă- 
mînt, ceea ce le sporește și mai 
mult utilitatea. (Gheorghe Cîr- 
stea).

noi sortimente, cum este celuloidul 
alb, care aduce singur în planul com
binatului o valoare anuală de 10 mi
lioane lei.

Și mai concludent pentru gîndirea 
creatoare a chimiștilor din orașul 
Victoria, pentru înalta eficiență a lu
crărilor executate în regie proprie, ni 
se pare exemplul instalației de celu
loze pigmentate, folosite la fabricarea 
lacurilor și vopselelor. Pînă nu de
mult, aceste celuloze se obțineau 
printr-un proces tehnologic lung șl 
întortocheat cu un număr mare de 
faze. Traseul avea yirca 1,5 km și 
fiecare fază se desfășura într-o clă
dire. în plus exista un mare consum 
de solvent.

— Astăzi, ne spunea ing. Octavian 
Ilisie, șef de schimb, întregul pro
ces se desfășoară într-o singură clă
dire din cele existente, ca urmare a 
raționalizării și simplificării lui. E- 
fectul lucrărilor pe care le-am .exe
cutat se concretizează într-o produc
ție suplimentară de circa 150 de mi
lioane lei anual și în eliminarea con
sumului de solvent in valoare de alte 
7 milioane lei.

Și exemplele ar putea desigur con
tinua. Ceea ce se cuvine reținut 
este că, în cei circa patru ani de 
existență, secția de lucrări în re
gie proprie, întregul colectiv al 
combinatului au acumulat o experi
ență valoroasă, care, așa cum ne-au 
mărturisit unele cadre de conducere, 
oferă garanția că pe viitor acest co
lectiv priceput și inimos se poate an
gaja chiar în executarea unor lucrări 
de și mai mare anvergură.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

calitatea lucrărilor și de costurile 
acestora. Documentația tehnică — de 
care depinde nu numai realizarea 
unui ritm înalt și neîntrerupt de lu
cru, dar și o calitate și o eficiență 
înaltă a lucrărilor — este asigurată 
de cadrele proprii de proiectanți, 
într-o strînsă și permanentă conlu
crare cu specialiștii din producție.

Despre importanța pe care această 
secție a avut-o pentru combinat și 
economia națională ne-a vorbit ing.

menea lucrări. Ce-i drept, în combinat 
se găsea un șantier specializat pentru 
lucrări de construcții-montaje, care 
era angajat în executarea cîtorva 
obiective noi de investiții. Dar acest 
șantier nu era dispus să se „încurce" 
cu lucrări de asemenea natură, cu 
valori în general reduse.

Așa s-a ajuns la ideea înființării 
unei secții de lucrări in regie proprie 
in cadrul combinatului, secție creată 
în urmă cu patru ani din personalul

De cîțiva 
din orașul 
cu o seamă 
neacoperirea integrală a planului fi
zic, neasigurarea materiilor prime 
necesare etc. în anumite perioade, o 
parte din instalații au fost oprite, iar 
colectivul combinatului nu și-a pu
tut realiza sarcinile de plan la unii 
indicatori. Nu știm in ce măsură s-a 
împăcat și se împacă în continuare 
cu această situație Centrala indus
trială de îngrășăminte chimice Craio
va și ministerul de resort, dat fiind 
faptul că neajunsurile se repetă și 
în 1979. Dar... să vedem care a fost” 
și este atitudinea colectivului în fața 
acestor cauze obiective ?

— Atitudinea chimiștilor, în frunte 
cu comuniștii, 
mirabilă pildă 
înaintată, un 
mobilizare și 
scopul recuperării într-o măsură 
mai mare a nerealizărilor care 
acumulau uneori de la o lună la alta 
— ne spune tovarășul loan Ciocan, 
secretarul comitetului de partid. Sti
mulați și sprijiniți pas cu pas de co
mitetul județean de partid, am des
fășurat o largă acțiune de descope
rire și punere în valoare a unor noi 
rezerve interne, pentru a compensa, 
cel puțin parțial, nerealizările înre
gistrate. $i aceasta nu în orice con
diții și cu orice preț, ci în spiritul 
cerințelor celor mai stringente ale 
economiei naționale.

Direcțiile principale în care se ac
ționează cu precădere în acest ’scop 
sînt în principal două : realizarea 
unor produse noi. cu parametri su
periori, solicitate de către . economia 
națională, care se importau, și extin
derea producției și îmbunătățirea 
calității produselor aflate in fabrica
ție, care au asigurată desfacerea 
la intern sau export. Toate acestea 
trebuiau realizate însă din mers, prin 
scurtarea la minimum a perioadei de 
cercetare-producție. Concret, s-a tre
cut Ia realizarea unor instalații noi și 
adaptarea celor existente la cerințele 
tehnologice ale noilor produse, prin 
eliminarea locurilor inguste la unele 
faze și operații, cu alte cuvinte prin 
optimizarea și raționalizarea proce
selor tehnologice.

O dată adoptată această hotărîre. 
problema care trebuia rezolvată era 
cine și cum anume să realizeze ase-

Cum au reușit chimiștii din orașur Victoria să 
realizeze o producție în valoare de 1,6 miliarde 

lei prin lucrări în regie proprie
Verești, Zvoriștea, Spătă- 
rești și Salcea, în timp ce 
în consiliile Todirești, Ili- 
șești și Gălănești supra
fețele recoltate sînt mici, 
sub posibilități. într-o si
tuație cu totul anormală, 
dacă ținem seama de zo
na în .care sînt situate — 

șesul județului — se află cooperati
vele agricole din consiliul agroindus
trial Liteni, unde recoltarea și însi
lozarea furajelor au început tirziu. 

în raidul întreprins, nu mică ne-a 
fost surpriza să ne întilnim cu pă
rerea total neîntemeiată cum că „nu 
este cazul să grăbim prima coasă, 
deoarece pentru a obține cît mai 
multă producție de pe fiecare hectar, 
plantele trebuie să depășească epoca 
de înflorit". Combătînd cu argumente 
temeinice o asemenea idee și practică 
păgubitoare, inginerul Radu Rump, 
de la direcția agricolă județeană, a 
ținut să precizeze : „După înflorire, 
planta trimite toate substanțele nu
tritive spre floare și semințe, care au 
valoare foarte redusă 
malelor. în plus, prin 
tele se îngreunează 
parte din tulpini se 
neputînd' fi recoltate
urmare, cantitativ, pierderile se ri
dică la 10 la sută, în timp ce calita
tiv ele ating între 30—40 la sută".

Suceava

în hrana ani- 
înflorire plân
și cad. mare 
așază pe sol, 
mecanizat. Ca

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

a fost și rămîne o ad- 
de conștiință colectivă 
minunat exemplu 
dăruire în muncă,

de 
în 
cit 
se

compartimentului de întreținere și 
reparații capitale a instalațiilor și 
utilajelor. Deși începutul a fost mo
dest, secția s-a dezvoltat într-un ritm 
rapid, devenind cu timpul un adevă
rat șantier de construcții-montâj. Sub 
aspect organizatoric, secția de lucrări 
în regie proprie numără doar 6 
formații de mecanici, lăcătuși, sudori, 
a cîte 25 muncitori fiecare, o forma
ție de construcții formată din 45 de 
oameni — zidari, dulgheri, vopsitori, 
izolatori — șprecum și doi ingineri și 
șapte maiștri. Ceea ce se impune sub
liniat este faptul că fiind tot mai 
bine dotată și acumulînd experiență, 
secția a putut executa de la un an la 
altul un volum tot mai mare și de o 
complexitate tot mai ridicată de lu
crări, ajungînd în 1978 la 80 de mili
oane lei, pentru ca în acest an să 
atingă cifra de 100 de milioane lei. 
în afara lucrărilor care intră în pro
filul ei, secția își aduce contribuția și 
la executarea lucrărilor de întreținere 
a instalațiilor și utilajelor și bine
înțeles a clădirilor.

Ceea ce mai trebuie reținut este și 
faptul că secția de lucrări în regie 
proprie a combinatului este o unij 
tate de o mare mobilitate și înaltă 
productivitate, ea asigurînd ritmuri 
deosebit de înalte de lucru. Com
parativ cu activitatea șantierului de 
construcții-montaje, ea execută o 
lucrare cu o valoare egală în numai 
jumătate 
acestuia,

din timpul care-i trebuie 
ca să nu mai vorbim de

Emilian Achiri, șeful Serviciului or- 
ganizare-producție :

— Țin să vă avertizez de la început 
să nu vi se pară exagerate cifrele pe 
care vi le ofer. Sînt cifre contabilizate 
și verificate. Aflați, deci, că valoarea 
producției realizate incepind din 1976 
pînă acum prin efortul propriu 
al întreprinderii însumează 1,6 
arde lei. Sporurile anuale de 
obținute pe această cale s-au 
în medie în jurul a 25—26 la 
Acest fapt reiese și din aceea că 
realizarea unei lucrări a durat, ince
pind cu lansarea temei de proiectare 
și pînă la finalizarea ei, în medie 
numai 4—5 luni.

Am văzut două dintre istalațiile 
executate recent în regie proprie. 
Una dintre acestea este instalația de 
stabilizare sub presiune a nitrocelu
lozelor. Pînă nu de mult, la această 
fază de prelucrare a nitrocelulozei 
exista o mare strangulare. Aceasta 
ducea la prelungirea procesului de 
producție și, evident, la creșterea 
consumului de energie termică. Cer
cetătorii și specialiștii combinatului 
au găsit soluții de îmbunătățire a 
tehnologiei și deci de eliminare a 
strangulării.

— Practic, ne-a spus ing. Vasite 
Puia, șeful secției, lucrările executate 
nu au dus numai la eliminarea stran
gulării, ci și la obținerea unei calități 
net superioare a produsului ; s-au 
creat, în același timp, condiții ca pe 
noua instalație să se poată obține

mili-
plan 

situat 
sută.

CONTRASTE
Se caută „iarba fiarelor"

Am urmărit cu interes, în primul 
rind profesional, ciclul de articole 
apărute in „Scînteia" pe tema, atit 
de actuală, a economisirii energiei 
în ramura construcțiilor. în comple
tarea problemelor aduse in discuție 
cu acest prilej, doresc să fac o serie 
de considerații și propuneri izvorîte 
din experiența mea practică și la 
catedră, in calitate de profesor, des
tul de îndelungată. Este vorba de 
rolul deosebit de însemnat pe care-l 
are protecția termică a clădirilor la 
economisirea unor însemnate canti
tăți de energie.

După cum se știe, asigurarea ce
rințelor’ optime de funcționalitate a 
halelor de producție, a locuințelor 
și a clădirilor social-culturale este 
determinată de menținerea unei 
temperaturi relativ constante a ae
rului din interior, indiferent de va
riațiile întimplătoare ale climatului 
exterior. în condițiile de climat tem
perat continental, ca al țării noastre, 
proiectarea și exploatarea corespun
zătoare a clădirilor implică o con
cepție nouă asupra alcătuirii ele
mentelor 
încălzirii 
căperilor 
tului de 
o ființă 
tatea de 
corpului, 
riguros determinate, ceea ce implică 
asigurarea, fără abateri mari/a tem
peraturilor încăperilor, în limitele de 
18—22’C. Principiul I al termodina
micii privind conservarea energiei 
se aplică fără excepție omului, ca și 
spațiului construit în care trăiește si 
muncește.

Ce concluzii practice se desprind 
din aceste observații ? Care este ra
portul optim dintre cantitatea de 
energie înglobată in materiale și 
structuri, cca consumată in timpul

exeauției și cea necesară în exploa
tare ?

Din această perspectivă, un rol 
major revine proiectării, care tre
buie să adopte elemente exterioare 
de construcție cu un grad de pro
tecție termică cit mai ridicat, prin 
creșterea, în etape, a rezistenței ter
mice de 2,5 ori, paralel cu realizarea 
de noi materiale eficiente termic și 
structuri pentru pereți și acoperi-

de lo- 
rezis- 
ușilor

ferestrele și ușile de balcon și 
gie. Este necesară creșterea 
tenței termice a ferestrelor și 
la valori duble față de cele actuale, 
la stabilirea suprafeței lor, în depen
dență cu consumul de energie, cu 
creșterea duratei de iluminare natu
rală și limitarea infiltrațiilor de aer 
la debitul necesar pentru ventilarea 
naturală a încăperilor. Calitatea 
funcțională a ferestrelor implică in-

zgură, scorie vulcanică, 
etc.), pentru care există

vulcanic, 
granulit ___ .
mari rezerve naturale și o anumită 
experiență in folosirea acestora cu 
foarte bune rezultate.

Este necesară apoi diferențierea 
structurilor de pereți exteriori, nu 
numai în raport cu zonele climatice 
ale tării, dar și cu condițiile mate
riale specifice județelor țării, pe cri
teriul energiei înglobate, al disponi-

la ultimul etaj, ca și la încă- 
peste subsol ventilat. Unele 
aplicate sporadic în practică 

extinse acolo unde cerințe de

alcătuirii
exterioare de construcție, 

și ventilării optime a în- 
pentru asigurarea confor- 

muncă și viață. Omul este 
homeotermă, avînd capaci- 
autoreglare a temperaturii 
în anumite limite, biologic

Și zidurile pot asigura 
economii de combustibil

Cîfeva observații și sugestii privind protecția termică a clădirilor

șuri. De asemenea, protecția termică 
a clădirilor trebuie extinsă, in afară 
de pereți și acoperișuri, ia toate ele
mentele exterioare — soclu, perete 
de dimisol și subsol, fundații, plan- 
șee peste logii, planșee peste gan
guri, pardoseli la parter, aticuri etc.

Avînd in vedere faptul că volu
mul pierderilor de căldură este pro
porțional cu suprafața exterioară a 
construcțiilor, un rol important în 
optimizarea consumului de energie 
revine concepției urbanistice și sis
tematizării care implică construcții 
compacte și alegerea judicioasă a 
înălțimii clădirilor. La clădiri înalte 
consumul de energie în exploatare, 
pe apartament, este mai redus, iar 
influența vîntului conduce la creș
terea pierderilor de căldură odată cu 
creșterea numărului de niveluri.

O atenție deosebită necesită tîm- 
plăria exterioară și, in mod deosebit,

cercări sistematice în unitățile pro
ducătoare pentru cunoașterea și limi
tarea coeficientului de transfer ter
mic, a permeabilității la aer și apă, 
sub acțiunea temperaturii, a intem
periilor. Unele experiențe pozitive 
din țară pot și trebuie să fie gene
ralizate, adoptîndu-se ferestre etan
șe cu straturi multiple de aer.

în ce privește influența peretelui 
ca element exterior, cu pondere 
mare in transferul de căldură, con
siderăm că trecerea la structuri cu 
eficiență superioară se poate obține 
în această etapă pe calea limitării 
totale a punților termice, atit prin 
perfecționarea structurilor în 3 stra
turi, pentru care există soluții noi în 
condițiile folosirii tiparelor existen
te, ca și prin extinderea structurilor 
omogene, intr-un strat, folosind be
toane cu agregate ușoare naturale și 
artificiale (betone pe bază de tuf

bilităților de materiale zonale și al 
energiei consumate in exploatare. In 
această direcție trebuie reținut fap
tul că structuri din materiale diferite, 
cum ar fi cele din beton greu, be
ton de granulit, beton cu agregate 
din tuf etc., pot reprezenta soluții 
optime numai pentru anumite zone 
din țară.

Pentru a acorda prioritate reduce
rii consumului de energie in con
strucții, orientarea spre structuri cu 
pereți exteriori autoportanți permite 
asigurarea creșterii rezistenței ter
mice, valorificîndu-se materiale lo
cale eficiente și folosirea straturilor 
de aer ventilat cu funcție termoizo- 
lantă și de respirație naturală a pe
reților și încăperilor.

Avînd în vedere volumul mare de 
locuințe construite pînă în prezent 
se impune corectarea termică a unor 
clădiri, în special în încăperile de

capăt, 
perile 
soluții 
pot fi 
corectare termică se justifică- eco
nomic..

Un element esențial în economia 
de energie la exploatarea clădirilor 
îl reprezintă reglarea automată, în 
centrala termică și locală, a fiecărui 
radiator din încăperi, care să permi
tă optimizarea debitului termic, în 
raport cu' variațiile de climat inte
rior și exterior, în regim continuu 
de încălzire și reducerea pierderilor 
de căldură prin rețele de transport. 
Fabricarea în țară a elementelor ne
cesare autoreglării termice a radia
toarelor pentru funcționarea lor con
trolată, este posibilă și va conduce 
la confort și economii importante de 
energie. Se impune mai mult interes 
pentru reducerea duratei de funcțio
nare a corpurilor de iluminat in anu
mite spații (casa scării, culoare, gru
puri sanitare etc). Pentru ■ aceasta 
este nevoie a se trece la realizarea 
în țară a comutatoarelor automate 
de lumină pentru limitarea strictă a 
consumului de energie prin funcțio
nare intermitentă.

Realizarea de locuințe, clădiri de 
producție și social-culturale trebuie 
fundamentată mai riguros pe verifi
carea exigențelor de funcționalitate, 
sub aspectele complexe (fizice, ener
getice, fiziologice, psihologice, socio
logice și economice), pe necesitatea 
conservării fizice și morale a con
strucțiilor, pe o durată cît mai mare 
și în acest sens criteriul de energie 
se constituie ca un parametru funda
mental în aprecieri de valoare pri
vind calitatea în investiții și con
strucții.
Prof. dr. inq. Virqil FOCȘA
Facultatea de construcții,
Institutul politehnic din lași

Există in întreprin
derile industriale din 
județul Bacău o serie 
de mașini si utilaje, u- 
nele dintre ele impor
tate, altele fabricate 
in țară, care, datorită 
neglijenței, sint lăsate 
in părăsire, pradă ru
ginii. tntr-una din ha
lele de producție de la 
întreprinderea de uti
laj chimic Borzești stă 
nemontată de ani de 
zile o impozantă mași
nă de rectificat ghida
je, adusă din import. 
Este 
rea 
pus

drept, conduce- 
unității a pro
centualei si mi-

nisterului de resort să 
o transfere in altă în
treprindere, dar ni
meni nu a luat incă 
nici o decizie. Siman
dicoasa mașină con
tinuă să stea in inima 
uzinei ca un monu
ment al indolentei. Un 
alt utilaj de valoare 
Stă nefolosit la Combi
natul de prelucrare a 
lemnului Bacău. Este 
vorba de tunelul de 
aclimatizare a plăcilor 
fibrolemnoase. In com
binat, tunelul respectiv 
nu mai poate fi folo
sit, deoarece s-a schim
bat tehnologia. Utila-

jul ar putea fi „acli
matizat" în altă între
prindere de profil, dar 
de operația de transfer 
nu se ocupă nimeni. 
Și,la întreprinderea de 
șuruburi stă părăsită 
de aproape doi ani\ de 
zile o stafie de galva
nizare adusă prin 
transfer de la o 
altă unitate din țară. 
După ce a solicitat 
baia cu pricina, con
ducerea întreprinderii 
băcăuane nu știe acum 
cum să scape de ea. 
Cine soluționează pro
blema acestor utila ie 
vitregite ? (Gh. Baltă).

Gunoiul in...
întreg cuprinsulPe

județului Argeș au fost 
construite mari si mo
derne complexe zoo
tehnice. tn jurul lor, 
gunoiul de grajd se 
află in... dilemă. De 
ce ? La nici unul din
tre complexe nu s-au 
prevăzut, de la proiec
tare, platforme de de
pozitare. Asa stind 
lucrurile, atunci cind 
plouă sau timpul e 
ocupat cu recoltă, si
tuația devine critică : 
Unitățile, in dorința de

a scăpa de dejecții, le 
aruncă pe unde se ni
merește. Ca în mo
mentul de față, bu
năoară. Pentru exem
plificare, să dăm cite- 
va cazuri. La Stolnici, 
gunoiul de grajd a 
blocat împrejurimile 
complexului și căile de 
acces, ingreunînd 
transportul; la com
plexul de la lzvoru, 
gunoiul este aruncat, 
zilnic cite 60 de tone, 
pe bandă,' intr-o vil-

cea ; la complexul de 
păsări de la Birla, ir® 
cepind chiar de la 
poartă, pe o distantă 
de peste un kilometru, 
Șanțurile drumului ce 
duce spre cimp au fost 
umplute cu dejecții ce 
s-au revărsat peste 
culturi. Se așteaptă o 
soluție pentru scoate- 

, rea gunoiului din dile
mă, dar mai ales din 
locurile ce nu-i sint 
rezervate. (Gheorghe 
Cirstea).

Vagoanele stau, locațiile merg
Traficul feroviar in

tens presupune in ge
neral o bună sincroni
zare a circulației în 
stațiile C.F.R. pentru 
prevenirea staționării 
prelungite, nejustifica
te a vagoanelor pe li
niile gărilor, la locuri
le de incărcare-descăr- 
care. Ceea ce nu s-ar 
putea spune că se in- 
timplă in stațiile 
C.F.R. Deva si Sime- 
ria, unde zeci de va
goane așteaptă adesea

sile in sir la descărca
re, devenind astfel un 
fel de depozite pe roți, 
provocind pagube în
semnate întreprinderi
lor beneficiare și ne
cazuri C.F.R.-ului. Pe 
lista deloc onorabilă a 
celor care s-au „eviden
țiat" in această privin
ță, imobilizind un nu
măr important de va
goane si plătind in 
consecință sume mari 
de bani, se află in 
primul rind înireprin-

derea „Victoria" Că- 
lan, care a «chitat a- 
proape 8 milioane lei 
locații. Urmează între
prinderea de lianți 
Deva, care a plătit 
drept locații 715 130 lei 
Si I.M.C. Deva — cu 
mai mult de 370 00 lei.

Cind se vor hotărî 
conducerile acestor u- 
nități să pună capăt 
acestor cheltuieli care 
influențează direct be
neficiile întreprinderi
lor ? (Sabin Cerbul.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI” COPIII
Adunări

Corul minerilor de la Motru, un ansamblu artistic bine apreciat în Festivalul național „Cîntarea României"

pionierești

Concertul orchestrei
simfonice din Bacău

Sîmbătă (16 iunie), Ovidiu Bălan, 
la pupitrul dirijoral al Orchestrei 
simfonice din Bacău, a prezentat 
un reușit program de muzică ro
mânească, înmănunchind armonios 
piese diferite ca gen și stil. Repre
zentant de frunte al tinerei gene
rații de dirijori, Ovidiu Bălan do
vedește 
artistic, 
preț și 
început 
suplețea in reliefarea paginilor de 
mare forță educativă a poemului 
simfonic „Pintea viteazul", lucrare 
scrisă de regretatul compozitor Li- 
viu Glodeanu. în tălmăcirea celei 
de a doua piese a programului, 
Concertul pentru vioară și orchestră 
de Wilhelm Berger, violonistul Va
rujan Cozîghian s-a impus publi
cului printr-o tehnică bine pusă la 
punct, depășind cu succes dificul
tățile unei partituri de o deosebită 
frumusețe și profunzime. Fără a 
diminua importanța intervențiilor 
orchestrale, dirijorul a realizat cu 
tact, printr-o atentă dozare a sono
rităților de ansamblu, un acompa
niament discret, expresiv. Conti- 
nuînd într-o manieră spontană, 
convingătoare, Ovidiu Bălan a in
terpretat apoi cu virtuozitate 
„JocUri II" de Sabin Păutza, lu
crare in care prospețimea și vi
goarea muzicii populare se resimt 
din plin.

în final, protagoniștii simfonicu
lui băcăuan ne propun, într-o e- 
xecuție plină de vervă și vigoare, 
„Preludiu și fugă (Toccata) de C. 
Silvestri — lucrare cu caracter mo
numental, orchestrată somptuos, 
ascultată întotdeauna cu îndreptă
țit interes.

Se cuvine aici să subliniem entu
ziasmul și priceperea cu care toți 
membrii orchestrei au răspuns la 
solicitările dirijorului, constituin- 
du-se într-un aparat orchestral 
omogen, bine sincronizat, cu inter
venții solistice mai mult decît co
recte.

maturitate și dlscernămînt 
in egală măsură ca inter- 
acompaniator. De la bun 
am remarcat siguranța și

Sub titlul Pilda copacului 
de rezonanță, editura „Kri- 
terion" ne-a oferit o nouă 
selecție din poezia lui Sa
lamon Erno, mult mai cu
prinzătoare decit cea ante
rioară, Cintec pentru ur
mași, 
poezii 
60 cite ___
Cintec pentru urmași. Ver
siunea românească e sem
nată de Paul Drumaru, tra
ducător sensibil și avizat al 
poeziei maghiare moderne 
și contemporane, cunoscut 
publicului nostru mai ales 
prin echivalențele sale din 
creația lui Ady Endre (vo
lumul Poeme, 1972).

Născut pe meleagurile 
noastre, la 15 mai 1912, Sa
lamon Erno se apropie, în 
perioada studenției sale 
clujene, de mișcarea comu
nistă din România, deve
nind una din vocile pro
testatare ale epocii interbe
lice. Participă la marile 
lupte muncitorești din 
1932—33, e închis, apoi eli
berat după o grevă a foa
mei de șase zile. Angajat 
vara ca simplu muncitor la 
o întreprindere forestieră 
din Gheotgheni, locul său 
de baștină, ajunge reporter 
la publicația brașoveană 
Brassoi Lapok, unde sem
nează materiale cu substrat 
incendiar, transformate 
apoi, prin sublimare, în mo
tive poetice de bază. Re
vista clujeană Korunk îi 
găzduiește și-i susține crea
ția lirică.

în timpul stăpînirii 
horthyste a Transilvaniei de 
nord, Salamon Erno trăia 
la Tîrgu Mureș, de unde, 
în vara anului 1942, a fost 
ridicat din motive rasiale și 
trimis într-o companie de 
muncă. Moare ucis de fas
ciști, la 17 februarie 
într-un sat din 
Abia împlinise 
Moartea i-a fost 
gșa cum singur 
într-un sonet

E.p.l., 
traduse, 

însuma

104
de

1965 : 
față 
volumul

1943, 
Ucraina. 

30 de ani. 
crînceriă, 

prevăzuse 
celebru : 

„Ei au să mă doboare la 
pământ, / dar cei ce mă ucid

BACĂU • La Berzunți, co
mună cu bogate tradiții în arta 
populară, a fost organizată o ta
bără de creație la care parti
cipă cei mai talentați pictori, 
sculptori și creatori de măști 
populare din județul Bacău. 
Aflată la cea de-a 10-a ediție, 
tabăra își propune să valorifice 
bogăția 'folclorului de pe Valea 
Tazlăului și să redea în același 
timp transformările înnoitoare 
înfăptuite în anii socialismului 
în această zonă. Lucrările rea
lizate aici vor fi înmănuncheate 
într-o expoziție la Muzeul ju

Interpreți din Timișoara
fața juriului și a unui public 
păcate nu prea numeros 

publici- 
afișelorș spre

în 
din
(datorită unor carențe în 
tate — inexistența, 
exemplu) au avut loc două concer
te remarcabile : Sala mică a Pala
tului a găzduit „Formații camerale 
și soliști instrumentiști" ai Filar
monicii de stat „Banatul" din Ti
mișoara, cu un program alcătuit 
din lucrări românești de aleasă va
loare, aparținînd compozitorilor 
Dumitru Bughici, Al. Pașcanu, W. 
Berger, R. Georgescu, Th. Grigo- 
riu.

Consemnăm evoluția soliștilor 
Dragoș Cocora (vioară), Al. Sipcu 
(clarinet). Alexandra Guțu (violon
cel) secondați cu finețe și dezin
voltură de pianistele Ingrid Sziro- 
vatka și Ala Popa, precum și cea a 
membrilor cvartetului de coarde 
(D. Cocora, I. Ferenbach, R. Sturt- 
zinger, St. Kerekeș).

în ansamblu, concertul cameral

constituit o neîndoielnică reali-a
zare, la care se adaugă succesul co
rului mixt al Filarmonicii „Bana
tul" în concertul „a cappella", sus
ținut seara sub cupola Ateneului 
Român.

De-a lungul celor 7 piese româ
nești interpretate strălucit în etapa 
finală, corul filarmonicii timișore
ne s-a impus ca un ansamblu per
fect închegat, căruia inimosul di
rijor Diodor Nicoară i-a imprimat 
o înaltă ținută artistică.

Piese ca : „Suita păstorului 
N. Ursu, „Balada lui lancu" 
Popovici), „Dealul Cătălinei" 
Spătărelu), fragmentele din „Rap
sodia bănățeană" de Sabin Drăgoi 
au solicitat bogata paletă de dis
ponibilități stilistice și tehnice ale 
corului, 
tențiilor 
printr-o

care a răspuns prompt in- 
dirijorale, clar exprimate, 
gestică expresivă.

Maria SAVU

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
'10,00 Profil teatral : Teatrul „Mlhal 

Emlnescu" din Botoșani
10.45 Șoimii patriei
10.55 Ancheta TV (reluare)
11.25 Melodii populare cu Florica Bra- 

du, Maria Marcu, Gheorghe Turda 
și grupul vocal-feminin „Rapso
dia"

11,50 Telex
12,00 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de
17.45 Tragerea
17.55

terjudețean. Centrul Reșița. Parti
cipă formații din Hunedoara, Ca- 
raș-Severin, Timiș

13,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Din eronlca între

cerii socialiste tn tntlmpinarea zi
lei de 23 August

19,15 Acțiunea „Productivitatea*.
19,25 Noi, femeile
19,55 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori" — „Regăsire". (Premieră 
TV). Coproducție franco-amerlca- 
nă

21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Itinerare • 
nei 
Program 
Festivalul 
României", 
populare pe

Ilmba germană 
pronoexpres 
turistice — Cascada Put-

19,00
19,15

, 19.40
30,05

de cîntece pionierești 
național „Cîntarea 
Datini șt obiceiuri 
scena concursului in-

aminte : / îl voi strivi. 
(Pilda 

rezonanță,
să ia 
asupra lor căzînd' 
copacului de 
1941, în traducerea lui Paul 
Drumaru).

Poezia lui Salamon Ernd 
e directă și bine structurată 
ideologic, neagă sau afirmă 
răspicat, devenind pe 
alocuri un jurnal de viață 
dramatic și convulsionat. 
Trimiterile sociale 
exacte și definitorii : viața 
coloniilor forestiere,

sînt
în

Marți dimineața, purtătorii crava
telor roșii cu tricolor din întreaga 
țară au trăit din nou momentele 
solemne ale ceremonialului pionie
resc, momente prilejuite de împli
nirea a 30 de ani de la crearea pri
melor detașamente de pionieri din 
România. Evenimentul, marcat prin 
adunări pionierești, a fost întregit de 
tradiționalele serbări școlare care au 
încheiat anul de învățămînt 1978—1979. 
După cuvîntul de bilanț, rostit de 
directorii școlilor, comandanții-in- 
structori pe unitate au înfățișat prin
cipalele realizări obținute în acest an 
școlar în activitatea pionierească. Au 
luat, de asemenea, cuvîntul pionieri 
fruntași Ia învățătură și în activita
tea obștească, precum și reprezen
tanți ai părinților.

în acest cadru, s-au înmînat apoi 
celor mai merituoși dintre elevi pre
miile școlare — recunoaștere a bu
nelor rezultate obținute de-a lun
gul unui an întreg de rodnice 
eforturi —. medalia „Meritul pionie
resc" și titlul de „Pionier de frunte".

în încheierea manifestărilor au 
fost organizate variate și atractive 
acțiuni cu caracter cultural-artistic, 

- sportiv-turistic și distractiv, desfășu
rate sub emblema Anului internațio
nal al copilului. (Agerpres).

-

BUCURIA PATRIEI

leri au avut loc tradiționalele serbârl școlare de sfirșit de an, prile| de satisfacții șl bucurii pentru rezultatele 
bune obținute la învățătură și in activitateo practică-productivă. in fotografie : aspect din timpul serbării de ia 

Școala generală nr. 204 din cartierul bucureștean „Drumul Taberei" Foto : Ion DRAGAN
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Un buchet de

ascultă șl cu ochii**Tla Peltz: „Basmele se

tinere chipuri

T «Omm’$ f'.v •
: } W -ir- ' ■ •

N-am putea găsi un 
pictor care să fi investi
gat cu mai multă dăruire 
ți perseverentă. lumea co
piilor, acest univers mira
culos al vieții celor mici

ca Tia Peltz, pictoriță en
tuziastă, discret energică 
și tandră, care aproape că 
ți-a închinat întreaga 
creație 
fice a

inchinat 
acestei lumi miri- 
copilăriei. Ultima

sa expoziție din rotonda 
Sălii mici a Palatului des
chisă in preajma ți în 
cinstea zilei de 1 iunie, zi 
cu semnificație de simbol 
in fiecare an și cu deose
bire in 1979, declarat An 
internațional al copilului 
de pretutindeni, n-a con
stituit deci, tematic vor
bind, nici o surpriză : 
tema predilectă a Tiei 
Peltz — copiii — se înfă
țișa strălucitor privirii in 
zeci de ipostaze, ca niște 
flori dintr-un uriaș bu
chet, ca un imn în culori 
pentru Măria-Sa Copilul. 
Intr-adevăr Măria-Sa, 
dacă ne gindim la grija 
cu totul deosebită de care 
se bucură azi in țara 
noastră tinerele vlăstare, 
cetățenii de miine, viito
rul insuși al țării.

Grădină de miracole, 
cum foarte potrivit a spus 
cineva, iată ce a fost ex
poziția Tiei Peltz, pictori
ța copiilor, iubită de co
pii, . binecunoscută de a-

ceștia din atîtea și atilea 
ilustrații reproduse In 
cărți numai pentru ei. A 
fost o manifestare antolo
gică, un veritabil florile
giu plastic, o sărbătoare 
colorată a copiilor care a 
inspirat in mod fericit 
Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor să 
editeze acum un album 
cu multe reproduceri, cu 
titlul sugestiv „Lumea 
este a copiilor". O inifia- 
tivă de toată lauda și o 
reușită editorială — și po
ligrafică, lucru mai rar — 
albumul, de artă al Tiei 
Peltz izbutește să fie un 
veritabil volum de poezie 
plin de grație, de fantezie, 
de vervă, de ritmuri și, 
mai ales, de măsură, ca
litate definitorie pentru 
această merituoasă artis
tă care din dragostea de
votată pentru copii și-a 
făcut, de ani de zile, un 
crez.

Viorel OPREA

talentelor
(Urmare din pag. I)

i

Florile Terrei
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Desene animate
Studio T ’79
Selecțiuni din concertul Orchestrei 
de muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunli
Consultații medicale (reluare)20,30

20,45 Treptele afirmării
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tr-o evoluție poetică între
ruptă brutal chiar în mo
mentul deplinei maturități 
de expresie.

Cîntecul e o aspirație 
spre simplitate și spre for
mele directe de comunicare 
imagistică, în spiritul bala
dei populare secuiești. Re
portajul liric se vrea o co
municare mai complexă, 
plină de ascunzișuri și am
biguități. Aici versul e 
abrupt și lapidar, imaginile

■

tn cadrul manifestărilor prile
juite de Anul internațional al 
copilului, galeria revistei „Cro- 
nica" din Iași a organizat ex
poziția internațională „Florile 
Terrei", ce reunește desene sem
nate de copii din mai multe țări 
ale lumii : Austria, Japonia, R.P. 
Polonă, Suedia, U.R.S.S., S.U.A., 
R. F. Germania și România.

tale : „Apă-s lingă drum și 
curg, I răminiud cu tine, I 
străluciri am in amurg / și 
lumine line. / / Apă-s lingă 
drum și curg, / fără ju- 
vaere. / Curg din zori către 
amurg, / singură-n tăcere. // 
Pleacă-te pe drum să bei / 
dulcea mea culoare, / ori te 
spală, dacă vrei, / vara, pe 
picioare. / / Lină sint la 
mingiiat, / surdă să mă la
tre. / Peste mine aplecat, / 
știi tot ce mă arde" (Sim-

Poezia generoasei dăruiri
SALAMON ERNO: Pilda copacului de rezonanță
(versiune românească de Paul Drumaru) — editura „Kriterion"

fruntările de clasă, aspecte 
ale luptei comuniste in ile
galitate, opoziția față de 
fascism, deci datele istoriei 
imediate, devenite, prin 
asumare, date ale propriei 
biografii. Ca toți poeții an
gajați, Salamon Erno este 
intîi de toate o mare con
știință, care își asumă nu 
numai răspunderi estetice : 
vrea să schimbe din 
adincuri fața degradată a 
lumii, printr-un cintec 
unanim („lung chiot, hohot, 
cintec bărbătesc"), și prin 
proiecții vizionare de esen
ță romantică.

Văzută în datele ei spe
cifice, poezia lui Salamon 
Erno îmbracă mai ales două 
forme de comunicare : cea 
amintită, a cintecului (de 
revoltă, de opunere, vizio
nar, unanimist) și cea a re
portajului liric, de nuanță 
expresionistă, cristalizări 
numai în aparență opuse, 
de fapt termeni extremi în-

disparate, tonul pare im
personal,, detașat, în fond o 
expresie condensată a unui 
ochi îndurerat, care vede 
și înregistrează totul, as- 
cunzîndu-și însă lacri
mile : „Dimineață. / Surî- 
suri strîmbe, soarele — ab
sent. / Lume neincăpătoa- 
re. Ceață. Lumina e pe 
dric... / / Pim-pam, o cetera 
își spune păsul / cineva 
cîntă și bate covoarele, / 
cineva se poticnește cu un 
braț de lemne in brațe, I 
zăpadă, albă deocamdată, 
gheață lucie, sirena fabri
cii" (Poezie foarte mică, 
1933, în traducerea lui Paul 
Drumaru).

Uneori cele două forme 
fuzionează discret, cîntecul 
devine aspru, tăios, ame
nințător ca un blestem, iar 
elementele de reportaj con
cret se supun unei muzici 
învăluitoare. Iată o artă 
poetică deghizată, 
fapt o artă a dăruirii

dețean de artă. (Gheorghe 
Baltă). TG. MURES • S-a des
fășurat cea de-a noua ediție a 
manifestării artistice „Zilele mu
zicale tirgumureșene". Concer
tul inaugural l-a avut la pu
pitru pe cunoscutul dirijor Carlo 
Zecchi (Italia) iar ca solist pe 
tinărul violonist bucureștean 
Paul Florin, care, in acompania
mentul Filarmonicii de stat din 
Tg. Mureș, a interpretat Con
certul în sol major pentru 
vioară și orchestră de Mozart. 
Concertul a mai cuprins „Di

de 
to-

„Țăndărică și Tyl

plitate, 1935, tn traducerea 
Veronicăi Porumbacu). tn 
paranteză fie spus, ideea 
dăruirii generoase prin re
venirea la elemente (eul 
poetic devenit apă la mar
ginea drumului) o întîlnim, 
în altă ipostază, și in cu
noscuta meditație a lui Mi
hai Beniuc Mărul de lingă 
drum (1954).

Respectind spiritul origi
nalului, cele două versiuni 
românești urmăresc desfă
șurarea cronologică a 
ziei lui Salamon Erno. 
de vîrf ai creației 
(1933, 1936, 1937, 1938, 
mai puțin anul 1934) 
bine reprezentați.
culegere antologică se oprea 
la poeziile reprezentative, 
dezvăluind simplitatea și 
pregnanța, vigoarea și tra
gismul unui mesaj liric re
voluționar. Versiunea re
centă a lui Paul Drumaru 
cuprinde aceleași piese de 
bază, intr-un context mai

poe- 
Anii 
sale 
1939, 
sint 

Prima

bogat, suferind însăși miș
carea interioară a poeziei, 
etapele descoperirii de sine. 
Fără să aibă elocvența și 
cursivitatea celei dinții, se
lecția ultimă ne ajută să în
țelegem mai bine muzica 
specifisă, rafinamentul și 
febrilitatea unui poet care 
se caută pe sine.

Primii pași in poezie sînt, 
adesea, extrem de impor
tanți pentru înțelegerea și 
definirea exactă a unei 
evoluții ulterioare. în ca
zul lui Salamon Erno, anii 
1930 și 1932, deși mai săraci 
ca număr de creații, sint 
semnificativi pentru fixa
rea profilului de mai tîrziu. 
O muzică difuză, care vine 
din simbolism și din stă- 
pinirea tehnicii subtile a 
corespondențelor sufletești, 
învăluie versurile primelor 
cîntece : „Iată-ne iar cu 
iarna-n coastă, bruma e vi- 
nătă, albastră, / vîntul ne 
bubuie in țeastă, nu stă de 
basme, nu adastă. / Sudoa- 
rea-ngheață-n palme, astăzi 
dai zece lei pe-o piine 
proastă, / nici zece lei pe 
viața noastră. / / Zăpada 
zace sub arini, rugina zace 
pe mașini, / oameni, atîția 
cîți ne știm, cu liniștea 
ne-ncercuim. / Murim cîn- 
tînd cite puțin, ne miră 
bătrînețea și-n / moșnegi 
uimiți ne ghemuim" (Cîn
tec, 1932, In traducerea lui 
Paul Drumaru). Traducăto
rul a procedat bine inclu- 
zînd și această fază 
început a descoperirii 
sine.

Citite In paralel, 
două versiuni românești 
din lirica lui Salamon Erno 
se completează 
un semn că în 
telor de creație 
cerile, bunele 
aparțin fără îndoială fapte
lor veritabile de creație 1), 
acțiunile paralele nu se 
anulează între ele, ci se în
lănțuie și se luminează fe
ricit.

de 
ele

cele

reciproc. E 
lumea fap
tei tradu- 

traduceri.

Ion OARCASU

vertisment KV 231 și Simfonia 
Jupiter KV 551 de același com
pozitor. Desfășurată sub aus
piciile celei de-a doua ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", actuala ediție s-a 
bucurat de participarea altor 
oaspeți prestigioși, intre care 
violoncelista sovietică Natalia 
Gutman, pianiștii Peter Frank! 
(Anglia), Schiff Andrăs ■ (R. P. 
Ungară), orchestra de cameră 
din Pardubice (R. S. Ceho
slovacă) și soprana Virginia 
Zeani (Italia). Remarcăm, da 
asemenea, prezența unui colectiv

O fericită coinciden
tă face ca in acest an, 
care este și „Anul in
ternațional al copilu
lui", numeroase teatre 
românești pentru copii 
să implinească o virstă 
rotundă de... maturita
te : 30 de ani de acti
vitate, treizeci de ani 
de cind au fost înfiin
țate pentru a contribui 
la uriașa operă colecti
vă de modelare a unui 
om nou. Printre aces
tea: teatrele de păpuși 

Bra- 
Sibiu, 

păpuși din 
a devenit 

Teatrul de 
tineret și

din Tg. Mureș, 
șov, Craiova, 
Teatrul de 
Iași, care 
mai tîrziu 
copii și 
Teatrul „Țăndărică".

Susținut, de la în
ceputuri și pină azi, 
de energia, inteligența 
și cultura artistică a 
Margaretei Niculescu, 
sprijinit de regizori și 
scenografi talentați și 
animați de un colectiv 
inimos de păpușari, în 
ultima vreme substan
tial întinerit, „Țăndă
rică" a desfășurat o 
vie și multilaterală 
activitate.

Reînviind străvechea 
artă a păpușarilor 
noștri care dădeau via
tă Marioarei și lui 
Vasilache, fructificînd 
sugestii ale artei pă
pușărești universale, 
„Țăndărică" a fost 
într-o neobosită cău
tare a noi mijloace de 
expresie, a unor noi 
formule de spectacol, 
a unui nou limbaj 
teatral. De aici și fai
ma lui „Țăndărică", pe 
toate meridianele lu
mii, faimă încununa
tă, în 1978, cu „Pre
miul Erasmus".

Promovînd o paletă 
de spectacole cît mai 
variate, „Țăndărică" a 
găzduit și stimulat a- 
preciatele „Nocturne", 
unde au evoluat dan
satori, muzicieni și 
artiști de mare talent, 
unii iluștri, alții necu- 
noscuți — deveniți a- 
poi extrem, de popu- . 
lari — și unde cel 
puțin arta dansului 
modern, reprezentată 
de Miriam Răducanu, 
a găsit un cadru deo
sebit de propice de 
afirmare. Tot sub sem-

nul diversității au 
și spectacolele cu 
puși și marionete 
dicate tinerilor („Prin
țesa și ecoul" ori 
„Pescarul și norocul") 
și adulților. Mai de
mult — spectacole 
de satiră, mai nou, un 
„Tyl Ulenspiegel" al 
flamandului Charles 
de Coster. Versiunea 
dramatică a acestui 
spectacol, semnată de 
Theodor Mănescu, in
sistă pe sensurile so
ciale și politice, pe di
mensiunea gravă, dra
matică și tragică a cu
noscutei lucrări, re- 
flectind peripețiile 
eroului pe fundalul 
unei Flandre eroice, 
angajată în luptă cu 
cotropitorul spaniol.

Utilizind in rafinate 
combinații dinamis
mul, mobilitatea și su
fletul actorilor Leo- 
poldina Bălănuță, Ho- 
rațiu Mălăele, Rodica 
Negrea și Papii Pan- 
duru, expresivitatea 
măștilor și marionete
lor, concepute de 
Liana Axinte și mânui
te cu agilitate și grație 
de păpușari (mișcarea 
scenică : Miriam Ră
ducanu) și, nu în cele 
din urmă, cintecele și 
ilustrația muzicală a 
lui Mircea Vintilă, re
gizoarea Cătălina Bu- 
zoianu propune aten
ției : ceremonialuri ale 
sfidării dușmanului, 
ale suferinței, ale re
voltei, ale speranței și 
bucuriei, ale victoriei 
spiritului 
libertate, 
teatrale de o reală fru
musețe plastică 
musețe ce s-ar 
și mai evidentă 
scenă și intr-o 
mai mare).

Fără îndoială, 
zările acestui 
învestit cu mari func
ții educative, 
mult decit 
Multe dintre 
de premiere, 
tatea
16 000 de 
și uriașa 
celor 5 
spectatori 
toare. Cei 
dărică " i 
basme ale 
universale

stat 
pă- 
de-

Si ideii de 
metafore

(fru- 
face 

pe o 
sală

reali- 
teatru,

sînt mai 
notabile, 
cele 120 
majori- 
aproapecelor 

reprezentații 
majoritate a 
milioane de 
— sint grăi- 

I de la „Țăn- 
au repovestit 

literaturii 
Si basme

al Operei Române din Bucu
rești, precum și cea a ansamblu
lui folcloric „Mureșul" al Fi
larmonicii de stat din localitate. 
Ca element inedit la această edi
ție reținem participarea elevi
lor (in postura de soliști) li
ceului pedagogic din Tg. Mureș. 
(Gh. Giurgiu). ARAD • Timp 
de trei zile la Arad a avut loc 
în organizarea Comitetului jude
țean Arad al U.T.C. o amplă se

siune de comunicări tehnico-ști- 
lnțifice ale tineretului, intitulată 
„Realizări și tendințe de viitor", 
sesiune la care au participat re
prezentanți ai tinerilor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri și 
cercetători științifici din Bucu
rești, Alba Iulia, Baia Mare, Bra
șov, Cluj-Napoca, Satu Mare, Ti
mișoara și Arad. Au fost pre
zentate și discutate 70 de co
municări asupra unor realizări

ale tinerilor în cadrul Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei" în domeniul construcți
ilor de mașini, electrotehnicii, 
electronicii, automatizărilor, in
formaticii, tehnicii de calcul șl 
prelucrării lemnului. (C-tin Si- 
mion). CONSTANȚA 9 „La por
țile soarelui" este titlul a două 
volume, unul de versuri și altul 
de teatru -scurt, care adună 
creațiile membrilor cenaclurilor 
literare din județul Constanța 
selectate in cadrul celei de-a 
doua ediții a Festivalului na

românești ; au desco
perit povești noi, mai 
apropiate de sensibili
tatea fetitelor și bă
ieților de azi. incin- 
tindu-i și stimulin- 
du-le fantezia si gîn- 
direa. «te

Se cuvine să apre
ciem, de asemenea, 
eforturile de stimula
re a dramaturgiei ori
ginale, de fructificare 
a unor mituri autoh
tone („Cununa soare
lui", „Frații Criș") și 
de dezvoltare a unei 
morale a omeniei, a 
muncii, a cinstei, cu
rajului și inițiativei — 
în termeni mai apro- 
piați de împrejurările 
și sensibilitatea con
temporană. Am urmă
rit în acest sens cu 
plăcere „Omulețul de 
puf", de Al. T. Popes
cu (regia : Silviu Pur- 
cărete) și cu atit mai 
mult „Unde zbori, 
sperie ciori", cu care 
intuiția și experiența 
lui Alecu Popovici, 
aliate cu cele ale re
gizorului Stefan Len- 
kish și ale scenogra
felor Mioara Buescu 
și Ana Pușchilă, pro
puneau copiilor mici 
un spectacol pe cît de 
rafinat artistic, pe atit 
de accesibil și 
nant.

O inițiativă 
lentă, pe care 
ri-o repetată.

emoțio-

exce- 
am do- 

conti- 
nuată (pe lingă aceea 
a reprezentațiilor in 
grădinițe și școli) 
fost organizarea 
aer liber a unor, spec
tacole cu un caracter 
mai pronunțat, mai 
larg popular (așa cum 
a fost muzicalul „Ilea
na Sînziana" cu Brîn- 
dușa Zaița Silvestru 
și Anda Călugăreanu).

Există bucurie mai 
mare pentru slujitorii 
artei păpușărești decit 
să le spui, să le con
firmi, după trei de- , 
cenii' de muncă si dă
ruire, că arta lor a 
devenit deopotrivă o 
necesitate a copiilor și 
a părinților — preocu
pați de eficacitatea și 
formele misiunii lor 
modelatoare ?

a 
în

Natalia STANCU

și asistăm la o amplă proliferare a 
talentului și sensibilității, a frumosu
lui și prospețimii. Cu desenele lor s-au 
împodobit 
lor mai de 
cu desene 
copii am 
concursuri 
întors cu 
frumoase. Laureați : Popa Mihalache 
din Tichilești-Brăila, Cristina Tigău 
din Onești și atîția alții. O fetiță din 
România, Adriana Moisin, a realizat 
cel mai frumos desen in cadrul unei 
ample acțiuni internaționale dedicate 
salvării Veneției, sub egida UNESCO. 
Alți copii au -luat premii șl medalii 
la concursul „Eu văd lumea" orga
nizat de gazeta pionierilor sovietici, 
la concursul tradițional din India. 
Zeci de ansambluri pionierești au 
încintat spectatorii, în turnee viu 
aplaudate, prin toate țările continen
tului european. Cea mai frumoasă 
afirmare se petrece totuși pe ampla 
scenă a țării. Olga Lupu, din Bucu
rești, pionieră in clasa a IlI-a, se 
anunță de pe acum o pianistă valo
roasă și compune cîntece pe care 
colegii ei le interpretează cu multă 
plăcere. Tudor Vermeșan de la Școa
la generală nr. 10, Bacău, este un 
bun pianist. Săftic Nicoleta, din Va
tra Dornei, cîntă cu dăruire muzică 
populară. La galeria atîtor povesti- 
tori-copii dăruiți cu har se adau
gă acum Răduț Ovidiu, din clasa 
a IlI-a, Școala generală Fetești-Ia- 
lomița. Recitatorul Preda Paul, din 
Bacău, a dobindit locul I în Festi
valul national „Cîntarea României", 
ediția a Il-a.

Printre copiii care și-au încercat 
aripile cutezanței și s-au remar
cat în domeniul creației tehnice 
sînt : Indrie Gheorghe și Petrușan 
Gelu, de la Liceul „Al. Moghioroș" 
din Oradea, Anca Adam din Ocna- 
Mureș — Alba, Dan Bularca din 
București, Forro Laszlo din Sf. Gheor
ghe — Covasna sau Marian Radu din 
Bistrița-Năsăud, primul radioamator 
pionier din țară autorizat să lucreze 
în radioemisie (indicativ YO5 BVC). 
Printre matematicieni și fizicieni să 
reținem ca mari promisiuni numele 
lui Raicu Eugen, ciștigător al Olim
piadei de fizică, și al lui Radu Mihai, 
premiat la concursul de rezolvări de 
probleme organizat de 
zeta matematică".

Dar cum i-am putea 
despre acești, „olimpici" 
sportivi câre, incepînd . ____
Eberle și Melita Riihn, se află conti
nuu pe buzele și în inimile admira
torilor de vîrsta lor ? La tenis — 
bucureștenii Ion Șesu și Mihnea 
Năstase, la judo — Lazăr Silviu din 
Bistrița-Năsăud, Ia parașutism — 
Alexandrina Paraschiv, la cros — 
Ana Maria Rauch, de două ori cam
pioană națională la crosul pionieri
lor, și alții, atîția alții.

Iată cîteva nume din constelația 
plină de cele mâi frumoase făgă- 
duinți.

Copiii de lingă noi doresc 
crească cutezători și luminați.

Am discutat despre cutezanță 
cei 20 de copii pe care recent 
torii i-au cunoscut ca urmare a in- 
mănuncherii lor sub raza aceluiași 
„Merit pionieresc". Faptele acestor 
copii au deopotrivă ' acoperirea con
vingerii și acțiunii. Ei cresc lîngă 
noi, ei se străduiesc să ne semene și 
să ne ducă mai departe tot ceea ce 
poate nu reușim să împlinim pe de
plin, tot ceea ce poate rămîne ca 
dimensiune a viitorului în seama lor. 
Și dacă intr-un spectacol la care, in 
fața micului ecran, iau parte milioa
ne de priviri și de inimi, milioane 
de spectatori, doi copii reușesc să ne 
sfișie și să ne lumineze sensibilita
tea cu o memorabilă interpretare a 
versurilor lui Nicolae Labiș din 
„Moartea căprioarei", dacă atiția 
copii dObîndesc, prin lucrările lor 
tehnice, de la Oficiul de stat pentru 
invenții și mărci brevete de inven
tatori. dacă în fiecare casă unde 
cresc copil, acești copii ne aduc atîta 
încintare și atita certitudine — este 
fiindcă acest prezent, acești ani ai 
României socialiste au rădăcini mi
nunate în viața, preocupările și aspi
rațiile milioanelor de copii. Fiecare 
dintre ei este un virtual erou. Și tu
turor împreună le adresăm grija și 
admirația noastră, cu sentimentul că 
învestim prin aceasta o și mai mare 
credință în columnele viguroase ale 
viitorului patriei.

țional „Cîntarea României". Vo
lumele sîfit ilustrate cu repro
duceri după lucrările artiștilor 
plastici amatori prezentate in 
cadrul ultimei expoziții jude
țene • înființată recent, or
chestra simfonică a Teatrului 
Liric din Constanta este pre
zentă tn actuala stagiune esti
vală a Litoralului cu două 
concerte sub bagheta dirijorului 
Paul Staicu, avindu-1 ca solist 
pe violonistul Ștefan Ruha. 
• Omagiind memoria marelui 
nostru poet Mihai Eminescu, in

sărbătorește simezele ce- 
seamă(muzee și expoziții: 
reprezentative ale acestor 

participat nu o dată la 
internaționale și ne-atn 
premii dintre cele mai

revista „Ga

uita vorbind 
pe pionierii- 

cu Emilia

să

cu 
citi-

județul- Constanta au fost orga
nizate numeroase manifestări: 
un recital de versuri la statuia 
poetului de pe faleza orașului, o 
întîlnire a celor mai mici citi
tori la biblioteca județeană, că
rora li s-a vorbit despre viața 
și opera „Luceafărului" poeziei 
românești, festivități inițiate de 
cenaclurile literare „Ovidius" 
și „Sadoveanu", in cadrul cărora 
tinerii creatori au recitat ver
suri închinate lui Mihai Emi
nescu.
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Convorbiri economice româno-cehoslovace Cronica zilei
«i

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a avut, marți diminea
ța, o întrevedere cu tovarășul Josef 
Kempny, membru al prezidiului, se
cretar al C.C.îal Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea și diversificarea în continuare a 
schimburilor comerciale, a colabo-

rării și cooperării economice dintre 
România și Cehoslovacia, în domenii 
de interes comun.

La întrevedere a luat parte Ștefan 
Kiss, secretar de stat la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

A participat Lumir Hanak, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

(Agerpres)

întilnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului din Republica Socialistă România 

și Republica Populară Polonă
în cadrul manifestărilor întîlnirii 

prietenești dintre reprezentanți ai ti
neretului român și ai tineretului po
lonez, marți dimineața, conducerea 
delegației Federației Uniunilor 
Socialiste ale Tineretului Polonez 
(F.U.S.T.P.) a purtat convorbiri la 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Cu acest prilej, in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a realizat un fructuos schimb de 
informații și experiență privind preo
cupările actuale ale U.T.C. și 
'7.U.S.T.P., ale tineretului din cele 
două țări.

Participanții au depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
pentru libertatea poporului și 
triei, pentru socialism și au 
obiective social-culturale din 
cipiul București.

După-amiază, participanții 
tîlnirea prietenească au sosit în mu
nicipiul Galați, unde au fost întîmpi- 
nați de cadre ale U.T.C., de tineri.

întîlnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului din Repu
blica Socialistă România și ai tine
retului din Republica Populară Po
lonă continuă.

luptei 
a pa- 
vizitat 
muni-
la în-

Marți s-au desfășurat în Capitală 
lucrările simpozionului cu tema „30 
de ani de la crearea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc", organi
zat de Academia de științe sociale 
și politice, Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul central de cerce
tări economice.

Au participat profesori și cercetă
tori științifici, specialiști din econo
mie, din ministere și alte instituții 
centrale, cursanți și studenți.

în alocuțiunea de deschidere, loan 
Totu, directorul general ăl Institu
tului central de cercetări economice, 
a relevat activitatea C.A.E.R. și, în 
acest context, participarea Repu
blicii Socialiste România la colabo
rarea și cooperarea economică multi
laterală.

în comunicările prezentate apoi a 
fost abordată o problematică variată 
privind acțiunile întreprinse de sta
tele membre, de organele și organi
zațiile C.A.E.R. pentru lărgirea co
laborării economice, a formelor de 
cooperare și specializare internațio
nală în vederea dezvoltării intense a 
economiilor naționale ale fiecărui 
stat, egalizării nivelurilor de dezvol

tare economică a țărilor membre și 
creșterii aportului lor la' instaurarea 
în lume a unui nou sistem de re
lații economice, bazate pe principiile 
suveranității de stat, independenței 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, integrității teritoriale, avan
tajului reciproc, întrajutorării și so
lidarității internaționale.

A fost relevată concepția Partidu
lui Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, .referitoare la rolul 
C.A.E.R. în afirmarea principiilor noi 
ale relațiilor internaționale și în în
făptuirea obiectivelor fundamentale 
ale acestui organism, convenite pe 
baza liberului consimțămînt de către 
țările membre.

Au fost 
bilitățile 
departe a 
colaborare 
care să corespundă în cel mai înalt 
grad menirii principale a C.A.E.R. 
— sprijinirea dezvoltării și moder
nizării economiilor naționale ale tu
turor statelor pe drumul construirii 
socialismului și comunismului in fie
care țară.

Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
pe dr. Hector Fernandez Ferrufino, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Bolivia in 
Republica Socialistă România. în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Marți, după-amiază, a sosit în Ca

pitală Demos Hadjimiltis. ’noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Cipru în Republica 
Socialistă România.

U. R. S. S.

Marea din Valea Fergana

subliniate, totodată, posi- 
de perfecționare pe mai 
formelor și metodelor de 
în domeniul economiei,

(Agerpres)

Expoziție omagială
.Marți, la Palatul culturii din Iași, 

a fost inaugurată o amplă expoziție 
sub genericul „Mihai Eminescu — 
•iermanență a spiritualității româ- 
iești". Organizată de Comitetul ju

dețean de cultură și educație socia
listă, împreună cu Arhivele statului 
și Biblioteca județeană „Gh. As'achi", 
manifestarea se circumscrie cadrului 
larg de acțiuni omagiale dedicate 
celui mai mare poet național, cu pri
lejul împlinirii a 90 
moartea sa.

Expoziția ordonează 
său un mare număr 
originale despre viața 
Mihai Eminescu, scrisori și rapoarte, 
articole din presa vremii semnate de 
poet, numeroase ediții ale operelor 
luceafărului poeziei românești, de la 
primele apariții din 1883 pînă în zi
lele noastre, precum și cele mai re
prezentative volume de critică lite
rară.

După un cuvînt introductiv, rostit 
de conf. univ. dr. Alexandru Husar, 
a urmat un recital de versuri din

„Mihai Eminescu
poezia lui Mihai Eminescu, în inter
pretarea unor actori ai Teatrului 
național „Vasile Alecsandri", poeți 
ieșeni, precum și membri ai unor 
cercuri și cenacluri literare ieșene.

a v r e a

de
in 

de
Și

ani de la
perimetrul 
documente 
creația lui

O REALIZARE TEHNICA

ROMANEASCA

MINICALCULATOARELE
CORAL**»>

Industria noastră electronică 
oferă noi produse necesare eco
nomiei naționale, prin realizarea 
unor calculatoare universale : 
minicalculatoarele „Coral", desti
nate să acopere o gamă largă de 
aplicații. Dintre acestea, amin-, 
tim : utilizarea lor pentru calcu
le tehnico-știintifice, gestiune 
economică, teletransmisie și tele- 
prelucrare de date, conducerea 
proceselor industriale, conduce
rea mașinilor-unelte etc.

Minicalculatoarele „Coral" au 
la bază o concepție originală, 
care asigură produselor un înalt 
grad de competitivitate. Utili- 
zind componente integrate pe 
scară largă, ele se situează la 
nivelul celor mai noi realizări 
pe plan mondial. Astfel, „Coral" 
4 001, primul din cele două mo
dule realizate și omologate, este 
un minicalculator de capacitate 
mică — avind o memorie ope
rativă de 64 kiloocteți și o vite
ză de operare de 350 000 instruc- 
țiuni/secundă — este destinat în 
principal conducerii mașinilor- 
unelte, aplicațiilor de teletrans
misie. calculelor tehnico-științi- 

■fice și terminalelor inteligente. 
„Coțal" 4 011 este un minicalcu
lator de capacitate mai mare, 
avind o memorie operativă de 
256 kiloocteți și o viteză de ope
rare de 600 000 instrucțiuni/se- 
cundă.

Cele două,modele au fost rea
lizate, în colaborare, de Institu
tul politehnic București și între
prinderea de calculatoare elec
tronice. (Elena Mantu).

• „FULGERELE" IN 
SIDERURGIE. Un electrod 
este apropiat de o piesă metali
că, se aude un zgomot specific, 
și pe suprafața piesei apar zig
zagurile fulgerelor, în citeva 
clipe temperatura ei ajungînd 
la 10 000 de grade. Oțelul se în
chide rapid la culoare, acope- 
rindu-se cu un strat subțire de 
compuși duri. Bombardarea me
talului cu minifulgere se reali
zează cu ajutorul unei instalații 
create de cercetătorii Institutu
lui pentru problemele materia
lelor al Academiei de științe a 
R.S.S. Ucrainene. Descărcările 
electrice sporesc de 3—4 ori 
rezistenta oțelului obișnuit. Me
toda, introdusă în citeva între
prinderi din U.R.S.S., s-a dove
dit eficientă, în primul rind în 
realizarea de stanțe și instru
mente de așchiere deosebit de 
rezistente.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 iunie. In țară : După o răcire 
trecătoare, vremea se va încălzi din 
nou. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi la început cu caracter local, apoi 
izolate. Vintul va sufla slab pînă la mo-

derat cu intensificări locale pe litoral. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 9 și 19 grade, iar cele maxime în
tre 20 și 30 de grade, izolat mai ridi
cate în a doua parte a intervalului. In 
București : După o răcire de scurtă 
rată, vremea se va încălzi din nou. 
rul va fi variabil favorabil ploii în 
ma parte a intervalului. Vîntul va
fia slab pînă la moderat predomlnînd 
din nord-est.

du- 
Ce- 
pri- 
su-

★
La cinematograful „Studio", din 

Capitală au fost inaugurate, marți 
„Zilele filmului din Republica Fe
derală Germania", manifestare în
scrisă în cadrul schimburilor cultu
rale româno—vest-germane.

Au participat Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Despre semnificația acestei ma
nifestări au vorbit Ion Bucheru, 
directorul Casei de filme nr. 1, Jo
hannes Ernst 
afaceri a.i. 
București. A 
spectacol’ de 
„Rața sălbatică", 
piesa cu același : 
cărui regie este 
Geissendorfer.

Pe albia rîului Karadaria, din Va
lea Fergana — cîndva cea mai săra
că zonă din R.S.S. Uzbekă — se 
construiește o hidrocentrală care va 
da un nou impuls vastei activități e- 
conomice din regiune. Avind o ca
pacitate de 100 000 kilowați, hidrocen
trala va furniza energie electrică col
hozurilor, sovhozurilor și unor loca
lități de curînd construite.

Barajul hidrocentralei, la care se 
lucrează intens, va avea o lungime de 
peste 960 metri și o înălțime de 115 
metri. în dosul acestui gigant de be
ton s-au și acumulat primele mili
oane de metri cubi de apă ale vii
toarei mări artificiale. în stadiul fi
nal, aceasta va cuprinde 1 
750 milioane metri cubi de 
chivalentul unei treimi din 
de apă a celor 13 lacuri de 
lare existente pe teritoriul repu
blicii.

miliard 
apă, e- 
rezerva 
acumu-

Specialiștii calculează de pe acum 
efectele binefăcătoare ale imensului 
lac de acumulare din Valea Ferga
na. Astfel, apele „mării" vor iriga 
o suprafață de peste 400 000 de hec
tare, atit în Uzbekistan, cît și 
in republica vecină — Kirghizia. 
S-a calculat că prin irigare gospo
dăriile din Valea Fergana vor obți
ne suplimentar peste 100 000 tone de 
bumbac, o mare cantitate de stru
guri, legume etc. în colhozurile și 
sovhozurile aferente „mării" au și 
început primele lucrări de irigație.

Paralel cu hidrocentrala, pe unul 
din malurile mării artificiale s-a 
construit și un orășel, populat deo
camdată de 20 000 de constructori. 
Cind hidrocentrala va fi terminată, 
constructorii vor pleca, iar orășelul 
va fi populat de cei ce vor lucra 
pămînturile 
Fergana.

trezite la viată în Valea

R. P. D. COREEANĂ
a

Cercetările rodnice ale

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Profesorii de educație fizică in sprijinul asociațiilor
din întreprinderi și de la sate

Județul Mureș are frumoase tradi
ții la unele ramuri de sport.

Firește, marea competiție națională 
„Daciada" contribuie în măsură de
cisivă la depistarea unor elemente 
talentate, capabile să întărească sec
țiile de performanță. „Realitatea e * 
— ne spunea Kosa Geza, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. — că ocu
parea, la prima ediție, a locului 21 
în ierarhia județelor țării a fost depar
te de a ne mulțumi. Succesul a fost 
însă de altă natură: creșterea consi
derabilă a interesului pentru practica
rea exercițiului fizic, a sportului în 

•general. Actuala ediție de vară a dema
rat promițător, sub semnul unei con
jugări a eforturilor organelor locale 
sportive, consiliului județean al sin
dicatelor, comitetului județean al 
U.T.C., consiliului județean al pio
nierilor și inspectoratului școlar".

Pentru ca județul Mureș să se afir
me cu și mai mult succes în ediția 
de vară a „Daciadei", sportul mure
șean a constituit obiectul unei exigente 
analize în biroul comitetului județean 
de partid, ulterior fiind convocată 
ședința de lucru a activului mișcării 
sportive din județ. O problemă a re
ținut cu prioritate atenția : integrarea 
profesorilor de educație fizică în în
drumarea activității asociațiilor spor
tive din întreprinderi și de la sale, 
precum și din unitățile de preșcolari. 
„S-a pornit — ne spunea profesorul 
Vasile Man, secretar al C.J.E.F.S. — 
de la o realitate incontestabilă : în 
județul Mureș activează nu mai pu
țin de 378 profesori de educație fi
zică (din care 150 la Tîrgu Mureș) a 
căror muncă trebuie apreciată și în 
raport de contribuția adusă la îndru
marea sportului mureșean, la promo
varea unor elemente de perspectivă 
in domeniul performanței". Așa s-a și 
născut o inițiativă lăudabilă. La în
ceput, numai în Tîrgu Mureș. Des
pre ce este vorba ? „Avind în vede
re sarcinile trasate mișcării sportive, 
ca și prevederile statutului persona
lului didactic — i 
Florea Bogdan, secretar al

bilit ca, în cadrul activității obștești, 
profesorii de educație fizică să acor
de săptăminal sprijin metodic educa
toarelor din grădinițe, organizațiilor 
de pionieri și U.T.C., sprijin tehnic 
asociațiilor sportive din întreprinderi 
și să conducă nemijlocit centrul de

O acțiune cu bune 
rezultate în județul Mureș

sportive,
preciza tovarășul

________ =__ ,____* .1 comite
tului municipal de partid — s-a sta-

inițiere în gimnastică și înot. O men
țiune : acordarea calificativului ge
neral anual se va face și în raport 
de „fișa de activitate obștească".

Demarată la începutul anului 1979, 
acțiunea și-a arătat, la scurt timp, 
roadele. Iată un exemplu : în acest 
an, toate cele 40 de grădinițe din 
municipiul Tîrgu Mureș au beneficiat 
de organizarea (prin rotație, de către 
profesorii de specialitate) unei ac
tivități obligatorii de educație fizică; 
profesorii au condus cîte una-două 
activități practice în toate cele 11 
centre de gimnastică artistică și spor
tivă din municipiu. Urmarea ? Acțiu
nea a constituit o primă preselecție 
(chiar de 
lor cu 
vederea 
sportive __
parte, prezența activă a profesorilor 
de educație fizică pe lingă asociațiile 
sportive din unitățile economice a 
dus, în cîteva luni, la impulsionarea 
mișcării sportive, la ridicarea calității 
acesteia. Un exemplu : pe baza unui 
studiu științific, întocmit în colabo
rare cu medicii din întreprinderi, 
profesorii au elaborat — in raport cu 
specificul fiecărei profesiuni — pro
gramele practicării gimnasticii Ia lo
cul de muncă ; de asemenea, i-au in
struit periodic pe cei desemnați să 
conducă această activitate la locul de 
muncă. însoțită de o intensă muncă 
de popularizare a binefacerilor exer
cițiului fizic, acțiunea a avut efectul 
scontat. Ca urmare, gimnastica și-a

ciștigat numeroși adepți, a dus la 
creșterea numărului de întreprinderi 
în care se practică zilnic. Ea a de
venit azi o activitate cotidiană la 
„Electromureș", întreprinderea de 
pielărie și mănuși, „Metalotehnica", 
Cooperația meșteșugărească, între
prinderea poligrafică (din Tîrgu Mu
reș), „Faianța" și întreprinderea de 
confecții „Tîrnava" (din Sighișoara), 
unități cu asociații sportive puterni
ce, angajate în ediția de vară a 
„Daciadei", la 19 ramuri de sport.

...Modul în care a prins viață aceas
tă inițiativă la Tîrgu Mureș (extinsă 
și în asociațiile sportive din mediul 
rural) confirmă nu numai bunele in
tenții, ci și primele certitudini că nu
mărul celor antrenați în activități 
sportive sistematice (azi, peste 200 000 
în județul Mureș) este în continuă 
creștere ; că profesorii de educație 
fizică ,vor contribui mai mult decit 
în trecut la selecționarea și creșterea 
tinerelor talente, la redresarea unor 
discipline de mare tradiție în județul 
Mureș.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

În cîteva
• în ziua a doua a concursului in

ternațional „Memorialul Kusocinski" 
de la Varșovia, cunoscuta atletă po
loneză Grazyna Rabsztyn și-a egalat 
recordul mondial în proba de 100 m 
garduri, realizind timpul de 12”48/100.

® La Roehampton, în apropiere de 
Londra au început meciurile de cali
ficare pentru turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon. în proba de 
simplu feminin, Flqrența Mihai 
(România) a invins-o cu 6—0. 6—3
pe D. Chalmer (Noua Zeelandă). In 
altă partidă, M. Riley (S.U.A.) a în
trecut-o cu 6—4, 4—6, 6—4 pe Lucia 
Romanov (România).

în cadrul ședinței tehnice, organiza
torii turneului de la Wimbledon au 
alcătuit tabloul favoriților. în proba 
de simplu masculin au fost desem
nați favoriți în ordine : Borg, McEn
roe, Connors, Gerulaitis, Tanner, 
Vilas, Ashe, Pecci, Gottfried etc. La 
simplu feminin au fost stabilite de 
asemenea 16 favorite printre care : 
Navratilova, Evert, Cawley, Austin. 
Wade, Fromholtz, King, Turnbul, 
Reid, Virginia Ruzici (cîștigătoarea 
turneului de anul trecut de la Roland 
Garros) și altele. în proba de dub’u 
femei figurează pe tabloul de favo- 
riți cuplul Ruzici (România) și Jau- 
sovec (Iugoslavia). De asemenea, pe
rechea Ion Tiriac — Virginia Ruzici

• SIMȚUL OLFAC
TIV UMAN IN SLUJBA 
ECOLOGIEI. Complicate, 
costisitoare și adesea capricioa
se, aparatele de detectare a po
luării urbane pot fi înlocuite 
cu succes. Cel puțin așa au pro
cedat autoritățile din orașul 
vest-german Mannheim, care 
folosesc în locul acestor aparate 
80 de persoane voluntare dota
te de natură cu un simț al 
mirosului deosebit de sensibil. 
Locuind în diferite zone ale 
orașului, ele „testează" prin 
propriul lor simț, de trei ori pe 
zi, aerul de pe stradă. Apariția 
mirosurilor suspecte este comu
nicată la un centru, cu specifi
carea zonei afectate. Aceste in
formații, coroborate cu datele 
despre starea vremii consemna
te de cele 20 de stații meteoro

la această vîrstă) a copii- 
calități de excepție. în 
orientării spre unitățile 
specializate. Pe de altă

(Urmare din pag. I)

rînduri
(România) se numără printre favo- 
riții probei de dublu mixt.

• Campionatul european masculin 
de baschet a continuat la Torino. în 
turneul pentru locurile 1—6, selecțio
nata U.R.S.S. a învins cu 90—84 
echipa Italiei, iar Cehoslovacia a în
trecut Spania cu 107—100. în finala 
competiției se vor întîlni selecționa
tele U.R.S.S. și Israelului. Echipele 
Cehoslovaciei și Iugoslaviei vor juca 
pentru locul trei. Clasamentul final 
al turneului de consolare se prezintă 
astfel : 7. Polonia ; 8. Franța ; 9. Gre
cia ; 10. Olanda ; 11. Bulgaria ; 12.
Belgia.
• în orașul Debrețin au continuat 

campionatele mondiale și europene 
de haltere pentru juniori. La cate
goria pană, titlul a fost cucerit de 
bulgarul Gheorghi Pancev, care a to
talizat la cele două stiluri 272,500 kg.

• Campionatul de fotbal al Portu
galiei s-a încheiat cu victoria echi
pei F. C. Porto, care cucerește pentru 
a doua oară consecutiv titlul. Fotba
liștii. de la F. C. Porto au totalizat 
50 puncte în 30 meciuri, fiind urmați 
în clasament de formațiile Benfica 
Lisabona — 49 puncte și Sporting — 
42 puncte.

logice urbane, permit să se 
identifice întreprinderile care 
poluează atmosfera. '

• PROPRIUL SĂU 
„PAZNIC MECANIC". 
O aplicație originală și-a găsit 
descoperirea potrivit căreia orice 
corp omenesc modifică cimpul 
electrostatic din preajma sa. 
Bazîndu-se pe această con
statare, specialiști francezi au 
conceput un aparat care începe 
să funcționeze de îndată ce o 
persoană se apropie de el la o 
distanță mai mică de trei metri. 
Aparatul pune în funcțiune o 
sirenă, un telefon *sau alt dispo
zitiv asemănător, montat în 
clădirea comisariatului de poli
ție din zonă. Este suficientă de
clanșarea unui asemenea sem
nal de către „paznicul meca

ci

curajul pină la abnegație, 
însoțit însă obligatoriu 
gindirea științifică și 
loacele tehnice# cele 
avansate.

O a doua explicație 
logică (și nu numai) : Cind, 
în 1970, s-a stabilit existen
ța in măruntaiele Negoiu
lui a „lentilelor concave", 
cu concentrație de sulf, 
s-au conturat două mijloace 
de exploatare : a) Extracția 
din grotă cu abur cald, sub 
presiune, ceea ce ar fi per
mis o grăbire a punerii in 
folosință a zăcămintelor. 
Dar, cu riscuri pentru pu
ritatea mediului ambiant și 
fără putința de a extrage 
din zăcămînt o cantitate cit 
mai mare din aceste rezer
ve ; b) Extragerea prin ca
riere „la zi" și înnobilarea 
pe loc a minereului, chiar 
la poalele muntelui. La pri
ma vedere, aici par a pre
domina dezavantajele : o 
oarecare întirziere a pune
rii zăcămîntului in exploa
tare ; cheltuieli materiale 
mult mai mari, pentru con
struirea drumurilor de ac
ces și pentru mijloacele de 
transport ; lipsa de cadre 
calificate, mai precis de 
„cățărători" pe un munte 
cu vinturi năprasnice etc. 
Dar minereul poate fi scos 
pină la ultimul gram ; ro
cile de la dezvelire și „ste
rilul" reprezintă de fapt 
minereuri sărace care, cu 
timpul, vor putea fi prelu
crate. în sfirșit, unul din 
avantajele primordiale — 
exploatarea „la zi" presu
pune mecanizarea și auto
matizarea tuturor procese
lor, de la extracție pină la 
obținerea sulfului tehnic cu 
conținutul de 99,5 la sută. 
Ceea ce înlătură factorii 
de nocivitate pentru 'oame
nii ce lucrează aici.

S-a ales, firesc, a doua 
cale. La Congresul al 
XI-lea al partidului s-a 
„semnat" actul de naștere

de 
mij- 
mai

geu-

Lohse, însărcinatul cu 
al R.F. Germania la 
fost prezentat, apoi, în 
gală, filmul artistic 

, adaptare după 
nume de Ibsen, a 
semnată de Hans

★
La Galeriile de artă din Constanța 

a avut loc, marți, vernisajul unei 
expoziții de artă plastică din Fin
landa. în expoziție sînt prezentate 
vizitatorilor 70 de lucrări — pictură, 
sculptură și grafică. Lucrările expuse 
sint opere ale unora dintre cei mai 
reprezentativi plasticieni contempo
rani finlandezi.

La vernisaj a fost prezent amba
sadorul Finlandei la București, Matti 
Hakkănen..

★
Marți dimineață, la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale, s-a desfășurat o masă 
rotundă la care a participat Albert 
J. Grassby, șeful 
pentru relații dintre 
Australia.

Aflat în vizită în 
invitația A.D.I.R.I., oaspetele austra
lian a vorbit, cu prilejul acestei ma
nifestări, despre posibilitatea extin
derii bunelor relații dintre România 
și Australia, precum și despre dez
voltarea social-culturală a Australiei 
contemporane.

Au participat cadre didactice uni
versitare, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, cercetători, 
specialiști.

departamentului 
comunitățile din

tara noastră la

(Agerpres)

Exploatării miniere Că- 
va organiza 
sulf tehnic

al limani : „Se 
producția de 
prin valorificarea rezerve
lor din Munții Călimani".

Acum, Negoiul își 
bracă primul „șuba" 
acoperă straturile 
minereu. O „șubă" 
18 000 000 metri cubi. 
anul de sfîrșit al actualu
lui cincinal, cei peste 1 200 
de oameni ai Călimanilor 
vor determina un nou des
tin bătrinului rnunte, obli- 
gîndu-I să-și desfacă baie- 
rele pentru a elibera pri- 
mele cantități de sulf teh-

dez- 
ce-i 

de 
de 
In

în ultimii ani, geologii din R.P.D. 
Coreeană au depus o susținută ac
tivitate pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a bogățiilor țării. 
Ca rezultat al acestor eforturi, har
ta țării se preschimbă neîncetat, in- 
duzînd noi și noi exploatări. Re
cent, la Keciong au răsunat puterni
ce explozii, care au dislocat 800 000 
tone de rocă. Așa a debutat aici un 
mare complex de lucrări pentru pu
nerea in valoare a unui nou și bo
gat zăcămînt de cărbuni de o mare 
importanță pentru economia țării.

în cadrul cercetărilor, geologii au 
acordat atenție descoperirii unor ză
căminte de minereuri de fier, care 
să contribuie la aprovizionarea uzi
nelor siderurgice din țară. Noi ză
căminte de minereuri de fier au fost

R. S. CEHOSLOVACA

geologilor
în regiunea de nord-vestdescoperite 

a țării, în apropiere de marele com
binat siderurgic „Kim Ceak" de la 
Ciondjin.

Deosebit de fructuoase^au fost în 
ultimii ani cercetările geologilor pen
tru descoperirea unor minereuri de 
metale neferoase ca zincul, plumbul 
și cuprul. Pînă în anul 1984 se pre
vede sporirea producției de metale 
neferoase la un milion de tone pe 
an. Pe litoralul răsăritean se constru
iește, în prezent, o uzină de meta
le neferoase, care va deveni cea mai 
importantă unitate a acestei ramuri 
industriale. Punerea în valoare a noi
lor bogății naturale reprezintă o 
nouă și prețioasă contribuție a geo
logilor din R.P.D. Coreeană la dez
voltarea economiei naționale a țării.

întinerirea orașului-muzeu
Pe valea rîului Vltava, la poalele 

masivului muntos Sumava. se află 
Cesky Krumlov, una din așezările 
medievale cel mai bine conservate 
din Cehoslovacia și din Europa cen
trală. Cetatea din secolul al XlII-lea, 
clădirile din secolele XIV și XV. bo
gatele monumente arhitectonice, ate
lierele meșteșugărești fac din 
Krumlov un „oraș-muzeu" 
deosebită valoare istorică. în 
structiile sale seculare se pot ___
fra evoluția tumultuoasă a așezării 
de-a lungul vremii, transformările 
renascentiste grefate pe vechea struc
tură și apoi încremenirea orașului in 
tiparele acelor vremi, fapt explicat 
prin lipsa. în partea locului, a unor 
resurse naturale care să propulseze 
dezvoltarea 
zarea.

Datorită 
Krumlov a 
unui amplu 
care urmează să se Încheie în ulti
mul deceniu al secolului. Planul de 
reconstrucție 
toric include

Cesky 
de o 

con- 
desci-

industriilor si moderni-

unicității sale. Cesky 
fost supus în ultimii ani 

proces de restaurare,.

de fapt, viitoare platforme 
și fronturi de lucru pentru 
accesul spre minereul din 
„lentile". Nori rătăciți, ca 
niște pămătufuri albe, în
văluie pentru o clipă bas
culantele de 40 de tone ce 
sâvirșesc adevărate nume
re de echilibristică la inăl- 
țimi amețitoare. Au pornit 
în coloană, încărcate 
roca smulsă din 
cutremur.

— în cît timp 
„producția" unei 
— îl întrebăm pe 
Gheorghe Brența, 
serviciului producție.

cu 
explozia-
se cară 

explozii ? 
inginerul 

șeful

a întregului nucleu 
aproape patru sute

clădiri, cdle mai multe datînd din 
secolele XV—XVI. Reconstrucția
fiecărei clădiri necesită nu numai 
fonduri importante, ci și un volum 
mare de muncă. în vederea consoli
dării fundației, a pivnițelor (așezate , 
uneori pe 2—5 niveluri), restaurării 
tavanelor din lemn sculptat, a pictu
rilor și frescelor originale, scoaterii 
acoperișurilor și modificării lor in 
forma gotică inițială. Se construiesc, 
totodată, rețelele 
electrică, conducte 
re, gaz metan).

Rememorîndu-și
Krumlov privește ......... .. ............„
spre viitor. în ultimele trei decenii, 
numărul locuitorilor orașului a cres
cut cu 50 la sută. Cinci microraioane 
moderne, cu peste 2 000 de aparta
mente, mărginesc nordul și sudul o- 
rașului vechi. Căi de comunicație, 
hoteluri, magazine, un complex spor
tiv, obiective social-culturale confe
ră, totodată».-orașului medieval atri
butele civilizației și confortului, fără 
să-i altereze valorile istorice și cul
turale.

edilitare (energie 
de apă, canaliza-

trecutul, Cesky 
în același timp

— Vine la mine i 
mototolită în mină 
Chiforeanu (o mină de om, 
nici 50 de kilograme n-are, 
dar șofer calificat) și-mi 

.Tovarășe inginer, 
Cărăușu 

dumnea- 
să

cu basca 
Aurel

zice : 
m-a trimis nea 
Corneliu, vărul 
voastră, să-mi aprobați 
lucrez pe un „BELAZ". 
„Fugi, mă țîcă, îi zic, tu 
de-abia ajungi la volanul 
„ARO“-ului". A doua zi, 
vine văru-meu, Cărăușu : 
„Uite, tovarășe, 
vere, 
besc
tului basculantă și eu răs-

. nu-ți zic 
pentru că-ți vor- 

oficial. Dă-i băia-

Mina din crestele munților

nic. Pentru grăbirea acestei 
clipe, acum se lucrează 
intens.

...Zornăie din plin fe
restrele clădirii. O fi vreun 
nor „urcat" pînă aici și pus 
pe tunete ? Privim cerul : 
senin, sticlos. O bubuitură 
surdă, urmată de altele, 
adevărată canonadă. Băn
cile, sala întreagă încep să 
se clatine : cutremur 1 Unii 
dau să se ridice, dar chipul 
liniștit al lectorului, 
„colega", 
îi liniștește : 
riați. E doar 
masivă, care provoacă 
cutremur de 
Clădirile sînt toate 
rate. De altfel, să mergem 
la fața locului, la partea 
practică, să vă cunoașteți 
viitorii tovarăși de muncă, 
locurile de muncă".

...Negoiul pare prins 
chingi. Sînt trepte ale 
rajului, ale priceperii 
devotamentului muncito
resc. în număr de 30. 16 din 
sus de cota 1 560, 14 — din 
jos. Cota 1 560 este consi
derată „zero". Treptele sînt,

fost 
azi „geolog-șef“, 

„Nu vă spe- 
o pușcătură 

un 
gradul opt. 

asigu-

în 
cu- 

și

— Atunci cînd avem ex
plozii masive, care dislocă 
de două ori mai mult decît 
cele obișnuite, timpul de 
transport se reduce la ju
mătate.

Un „răspuns-șaradă" 7 
Nu. Inginerul continuă se
rios : „Cu cit e mai puter
nică pușcătură, cu atit mai 
mari sint bolovanii dislo
cați. E de ajuns o îmbrîn- 
citură și... valea, spre lo
cul de haldare. Economie 
de timp și de combustibil. 
Brevet tip... Călimani. La 
noi, oamenii sînt încercați 
mai abitir ca mașinile noi, 
puse să funcționeze in cele 
mai vitrege condiții. Fac 
față aici, fac față pretu
tindeni.

Celălalt interlocutor, in
ginerul Gheorghe Cărăușu, 
șeful serviciului dezvoltări, 
ne înfățișează un „conflict 
familial" petrecut cu cîteva 
luni în urmă între el și 
unul din cei mai buni șo
feri de pe basculantele ex
ploatării, Corneliu Cărau- 
șu, vărul său primai :

pund". O fi el Cărăușu unul 
din șoferii cei mai buni ai 
Călimanilor (poate și ai 
țării), dar o basculantă de 
zeci de tone înseamnă sute 
de mii de lei. Ei, 
lași pe mina unui 
dru ? A trebuit 
propunerea prin 
consiliului oamenilor mun
cii. S-a aprobat, cu con
diția să fie indeaproape 
ajutat, să nu i se întîmple 
băiatului ceva rău. Ei uite, 
nu i s-a întîmplat nimic rău 
nici băiatului, nici mașinii. 
Ba, dimpotrivă : din satul 
lui ne-au mai venit încă 
cinci ca el.

Spre geana serii, bascu
lantele se retrăgeau către 
garaj, pe treptele Negoiu- 
lui, așteptînd schimbul doi., 
„Uite-1“, ni-1 arată ingine
rul pe cel despre care este 
vorba. îi luăm urma și-l 
găsim în garaj : „Vino jos, 
Aurică, să-ți spun o vorbă". 
Băiatul zăbovește în cabină 
(o adevărată cameră), se 
uită în urmă, îl vede pe 
Corneliu Cărăușu și abia

cum s-o 
băiețan- 
să trec 
judecata

după asta apare în ușa ma
mutului de oțel, ca într-un 
pridvor. „Unde ai învățat 
meserie, Aurică 7“ „Așa, ca 
școală, la Iacobeni, dar ca 
meserie, aici, cu nea Cor
neliu". Dăduse în ziua 
aceea 17 ocoluri Negoiului, 
la „încărcat-descărcat". Sg 
întoarce în cabină, de unde 
vine cu un plic. Retribuția: 
„Uite, numărați-i. Norma-n 
cap. Deci, fac față", 
gistrăm o dorință a 
centului Aurelian 
reanu, unul din cei 
neri cărăuși pe 
abrupt Negoiul : 
lase să mă duc 
basculanta mea acasă, 
sat. Să le\zgudui geamurile 
la toți, să vadă ce e ăla Că
limani". Rîde de acest gînd 
al lui. înțelege și singur 
că locul basculantei este 
aici, în Călimani. Cu atit 
mai mult cu cit pricepe ce 
se întimplă aici : familii în
tregi din satele văilor, foști 
pădurari sau crescători de 
vite, și-au schimbat rostu1 
vieții urcînd în Călimani. 
Trei frați, de exemplu, din- 
tr-o comună de la poalele 
Călimanilor, 
stăpinesc azi 
mașini care sînt
Aceștia sînt Petru, Ion și 
Nicolae Grigoraș. Al patru
lea — Vasile — e fochist. 
Dar fochist de înălțime. 
Sau frații Păștinaru — 
tot foști țărani, crescători 
de vite, s-au calificat aici : 
Dorel — buldozerist ; Ion 
— excavatorist ; Radu — 
șofer ; Despina — 
ciană.

Oameni, zeci, sute 
meni față-n față cu 
cesibilul" Călimani. 
schimbă, prin puterea 
destinul acestor locuri, mo- 
delîndu-și astfel un destin 
pe măsură. Pe măsura 
timpului de mari împliniri 
pe care-1 trăiesc de trei 
decenii și jumătate de în
florire socialistă a patriei 
dragi.

Inre- 
adoles- 
Chifo- 

mai ti- 
vîrful 

„Să 
odată

mă 
cu 
în

foști țărani, 
complicatele 

forezele.

tehni

de oa- 
„inac- 

Ei 
lor.

nic", pentru ca poliția să intra 
în alertă...

• TEATRU MULTI- 
CENTENAR. După o întreru
pere a activității care a durat 32 
de ani, la Veneția a fost redes
chis teatrul „Carlo Goldoni", de
numire ce cinstește memoria ma
relui dramaturg italian din secolul 
al XVIII-lea. Teatrul a fost fon
dat in 1595 și în decursul multi
secularei sale activități și-a do- 
bîndit un mare prestigiu in rin- 
dul spectatorilor. Pauza interve
nită în anul 1947 în activitatea 
acestei instituții de cultură s-a 
prelungit nu numai ca urmare 
a lucrărilor de restaurare, ci și 
din pricina dificultăților finan

ciare din ultimele decenii, de 
altfel bine cunoscute oamenilor 
de teatru din țările occidentale. 
Acum însă, spre bucuria iubito
rilor de artă, străvechea insti
tuție dramatică și-a putut re
deschide porțile, ca urmare a 
unor subvenții speciale.

• AU ÎNVINS PĂ
SĂRILE. Patru ani de zile au 
durat în Danemarca dezbaterile 
în legătură cu construirea unui 
aeroport pe una din insulele si
tuate în apropierea orașului Co
penhaga. îndelungate controver
se a stîrnit faptul că insula este 
un fel de rezervație naturală 
unică, sub aspectul speciilor de 
păsări care o populează. Nu nu

mai protejarea zburătoarelor a 
fost avută în vedere, ci și fap
tul că ele reprezintă un mare 
pericol pentru securitatea celor
lalte păsări, de oțel. Tocmai de 
aceea, guvernul danez a aban
donat ideea construirii aeropor
tului pe insulă, adoptînd în 
schimb un plan de reconstrucție 
și extindere a aeroportului inter
național din capitală.

• ELECTROCARDIO
GRAMĂ LA DISTANȚĂ. 
Specialiștii sovietici au creat un 
sistem original denumit „Al- 
maz-l“ pentru transmiterea la 
distanță a electrocardiograme
lor, prin canale mixte de radio- 
telefon, din orice punct al ora
șului sau chiar din alte orașe 
ale țării. Dispozitivul, împreună 
cu două posturi portabile de

radioemisie încap într-o vali- 
joară ce cîntărește maximum 5 
kg. După receptionarea și des
cifrarea electrocardiogramei, 
specialiștii de la centrele de 
cardiologie pot comunica diag
nosticul și da recomandările ne
cesare medicului care se află in 
clipa respectivă lingă bolnav.

• PROIECT EOLIAN. 
La circa 120 km sud de San 
Francisco, într-o vale cîi vînt 
constant și destul de puternic, 
o firmă americană a proiectat 
construirea a 20 de generatoare 
eoliene. Energia electrică obți
nută pe această cale, de care 
vor beneficia sute de case din 
împrejurimi, va înlocui și eco
nomisi 175 000 barili de petrol 
pe an (un baril = 159 litri). 
Autoritățile californiene s-au

angajat de pe acum să încura
jeze proiectul, prin garantarea 
cumpărării și distribuirii prin 
rețeaua publică a unei părți a 
energiei produse de „morile de 
vînt".

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ LA ROMA. 
Echipe de muncitori care lu
crau la curățirea malurilor Ti- 
brului de gunoaiele și aluviu
nile adunate în ultimele trei de
cenii au descoperit urmele fos
tului port fluvial, de acum circa 
2 000 de ani, din epoca Romei 
imperiale. Este vorba de peste 
12 camere boltite, ce erau folo
site pentru păstrarea mărfuri
lor și de ruinele unor docuri 
pentru încărcarea și descărcarea 
produselor aduse aici, din por
tul maritim Ostia.



PAGINA 6

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ SCINTEIA — miercuri 20 iunie 1979

„Exprimăm recunoștința noastră 

pentru sprijinul acordat de 

președintele Nicolae Ceaușescu 

soluționării problemei cipriote"
Vizitînd în aceste zile Nicosia, 

Larnaca, Limassol sau Paphos, 
străbătînd sate din regiunea pro
ducătoare de citrice — Phassouri — 
sau din zona lanțului muntos 
Troodos, unde livezile de pomi 
fructiferi și podgoriile s-au ridi
cat la peste 1 500 metri înălțime, 
pretutindeni ești martorul străda
niilor oamenilor muncii din Cipru 
consacrate făuririi unei vieți mai 
bune, prospere.

Cu atît mai mult sînt de înțeles 
preocupările ciprioților — ale ciprio- 
ților greci și ciprioților turci — să 
lecuiască rănile conflictului care a 
făcut să sîngereze „Insula Afrodi- 
tei“ în atîtea rînduri, să găsească 
o soluție trainică, justă, corespun
zătoare intereselor tuturor fiilor 
acestui pămînt, 
problemei, unită
ții, independen
ței și integrității 
teritoriale a Ci
prului, pentru 
ca împreună să 
poată să-și consacre eforturile 
dezvoltării patriei, progresului ma
terial și spiritual. Este simțit 
pretutindeni, atît în nordul, cit și în 
sudul insulei, că întîrzierile în nor
malizarea situației au și continuă să 
aibă efecte negative asupra întregii 
țări, asupra tuturor ciprioților, fără 
deosebire de naționalitate. De aceea, 
întregul popor " cipriot a primit cu 
deosebită satisfacție și speranță 
vestea începerii noii runde de nego
cieri intercomunitare. Primele «în
trevederi desfășurate — cum subli
niază ziarul „Cyprus Mail" — 
„într-o atmosferă cordială, priete
nească și caldă", acordul realizat în 
problemele de procedură, au de
monstrat că sînt posibilități să se 
ajungă Ia rezultate palpabile în ve
derea unei rezolvări politice, atunci 
cind se manifestă bunăvoință, 
spirit constructiv și receptivitate. 
Despre acest lucru i-am auzit vor
bind atît pe reprezentanții ciprio- 
ților greci, ca și pe cei ai ciprio- 
ților turci.

Desigur, este un prilej de Satis
facție să auzi din cele mai diverse 
cercuri aprecierile deosebite la a- 
dresa țării noastre, a politicii pro
movate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și, în acest cadru, po
ziția privind rezolvarea pe cale po
litică. prin tratative, a problemei 
cipriote. „Mulțumim poporului și 
guvernului român, personal Pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru tot ceea ce a făcut și face în 
sprijinul cauzei Ciprului, al soluțio
nării problemei cipriote" — ne-a 
declarat ANDREAS AZINAS, pre
ședintele organismului guverna-

CORESPONDENTA 
DIN NICOSIA

în favoarea cooperării interbalcanice
ATENA 19 (Agerpres). — Turcia a 

acceptat propunerea Greciei privind 
organizarea unei Conferințe interbal- 
canice a experților în transporturi și 
telecomunicații, transmite agenția 
elenă de presă A.N.A., precizînd că 
răspunsul respectiv este inclus în

Declarațiile președintelui S. U. A.
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

într-o alocuțiune pronunțată în fața 
Congresului după întoarcerea sa de 
la Viena, președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a subliniat în mod deosebit 
că respingerea de către Senat a tra
tatului de limitare a armamentelor 
strategice ofensive — SALT-II, sem
nat recent cu U.R.S.S., ar relansa 
cursa înarmărilor și ar spori riscurile 
proliferării nucleare în lume.

Președintele S.U.A. a adăugat că 
această respingere ar aduce preju
dicii trăiniciei alianței Statelor Unite

SEMNAREA TRATATULUI SOVIETO-AMERICAN CU PRIVIRE LA SALT II

Un act pozitiv în direcția reducerii cursei înarmărilor, 
o contribuție la cauza destinderii internaționale

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu interes și vie sa
tisfacție de rezultatele convorbirilor 
de la Viena dintre L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Jimmy Carter, 
președintele Statelor Unite ale Ame
ricii, convorbiri încheiate prin sem
narea noului Tratat privind limitarea 
armamentelor strategice ofensive, 
SALT-II, precum și a altor documen
te bilaterale. Succedind acordului 
SALT-I, încheiat in 1972 între cele 
două țări, prin care s-a convenit li
mitarea sistemelor de arme antira- 
chetă, noul tratat face un pas îna
inte în acest domeniu, prin stabilirea 
unor niveluri-limită, egale pentru 
ambele țări, în ce privește mijloa
cele de transportare a armei nucleare 
și adoptarea altor măsuri menite să 
impună restricții dezvoltării sisteme
lor strategice ofensive.

România socialistă salută rezulta
tele tratativelor de la Viena și con
sideră că încheierea lor cu succes 
constituie un eveniment pozitiv al 
vieții internaționale, un pas in di
recția înfăptuirii marelui deziderat 
al popoarelor — încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare 
— inscriindu-se, totodată, ca o con
tribuție la cauza destinderii. Așa 
cum este bine cunoscut, țara noastră 
a acordat dintotdeauna o importanță 
de prim ordin problemelor dezar
mării, și in primul rînd ale dezar
mării nucleare, ca o cerință esen
țială, fundamentală pentru asigura
rea păcii și realizarea unei securi
tăți reale in lume, pentru instaura
rea unui climat de destindere. înțe
legere și colaborare intre toate na
țiunile. Sînt bine cunoscute inițiati
vele și activitatea neobosită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 

mental pentru dezvoltarea mișcării 
cooperatiste.

„Președintele țării dumneavoas
tră — ne-a spus STAVROS AMBI- 
ZAS, deputat din partea Partidului 
democratic — este foarte respectat 
in Cipru. Dinsul se bucură nu nu
mai de respectul politicienilor, dar 
și de cel al oamenilor simpli din 
tara noastră". Totodată, în cercurile 
largi ale opiniei publice cipriote, 
ale presei din Nicosia și politicie
nilor de aici se exprimă satisfacția 
pentru cursul ascendent al relații
lor româno-cipriote pe plan econo
mic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii de interes reciproc.

GEORGE PELAGHIAS, director 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, evidenția în cadrul unei 

convorbiri cu zia
riștii români a- 
flați în aceste 
zile în Cipru 
„profundele le
gături istorice 
dintre Cipru și 

România", precum și faptul că 
„România este o adevărată priete
nă a Ciprului, oare a înțeles cauza 
cipriotă de la început". „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — a 
adăugat interlocutorul nostru — 
este un lider cu un mare prestigiu 
în lumea întreagă, profund intere
sat în rezolvarea problemei ciprio
te, a întăririi păcii și destinderii in 
lume, considerind soluționarea pro
blemei Ciprului, ca un element de 
natură să contribuie ia cauza păcii 
in Balcani și in jurul Balcanilor".

O idee care s-a degajat in ca
drul convorbirilor purtate a fost 
aceea că apropiata vizită pe care o 
va face în țara noastră, la invita
ția președintelui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, va constitui un 
moment important in dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și po
poare. în acest sens s-a pronunțat 
președintele Camerei Reprezentan
ților, ALECOS MICHAELIDES, 
care ne-a spus : „Noi, în Ci
pru, acordăm o importanță deo
sebită dezvoltării relațiilor de co
laborare și cooperare cu România. 
Vizita președintelui Kyprianou în 
România și convorbirile cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu vor- 
aduce o contribuție de seamă în a- 
ceastă direcție. Vă rog să transmi
teți poporului român, guvernului și 
parlamentului țării dumneavoas
tră, președintelui Nicolae Ceaușescu 
recunoștința noastră pentru poziția 
constructivă adoptată în problema 
Ciprului, pentru ajutorul acordat".

N. PLOPEANU

mesajul înmînat premierului Con
stantin Caramanlis din partea primu
lui ministru turc, Bulent Ecevit. Pri
ma conferință de acest fel a fost or
ganizată tot la Atena, în ianuarie 
1976.

cu țările vest-europene. Conducerea 
Americii în cadrul alianței atlantice 
ar fi .compromisă și alianța însăși ar 
fi zdruncinată in mod serios, a spus el.

Vorbitorul a arătat, în continuare, 
că viitoarea etapă a negocierilor stra
tegice nu va începe decît în momen
tul cind SALT-II va intra in vigoare. 
„SALT-II este condiția prealabilă, 
absolut indispensabilă pentru a reali
za reduceri mai mari și mai semnifi
cative ale armamentelor strategice in 
cadrul SALT-III", a spus șeful Ad
ministrației americane.

realizarea de progrese efective în 
domeniul dezarmării, pentru trecerea 
la măsuri concrete în vederea stăvi
lirii cursei înarmărilor. Orientările 
de principiu ale partidului nostru in 
această direcție și-au găsit/concreti
zarea în amplul program de dezar
mare adoptat de Congresul al XI-lea 
și prezentat ulterior la sesiunea spe
cială a O.N.U., propunerile raționale 
și eficiente ale României bucurîn- 
du-se de o largă apreciere pe plan 
internațional.

Pronunțîndu-se cu hotărîre pentru 
trecerea la pași concreți pe linia de
zarmării, țara noastră a acordat și 
acordă, totodată, o mare însemnătate 
acordurilor cu caracter parțial, de 
natură să contribuie la o diminuare 
a pericolului de confruntări armate, 
să ducă la stimularea eforturilor pe 
calda spre dezarmare, să creeze des
chideri noi, să dinamizeze tratativele 
pentru adoptarea de măsuri efective 
în această direcție. In acest cadru, 
România și-a manifestat aprecierea 
față de tratativele SALT ; exprimînd 
poziția țării noastre față de aceste 
tratative, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Noi acordăm 
o importanță deosebită convorbirilor 
SALT II dintre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. și considerăm că, deși au un 
caracter limitat, încheierea lor cu 
succes ar avea o influență pozitivă 
asupra destinderii in Europa și pe 
plan mqndial".

Desigur, așa cum învederează do
cumentele încheiate și cum s-a sub
liniat și în declarațiile oficiale de la 
Viena ale celor două părți cu prile
jul semnării, noul acord SALT, ca 
și cel precedent, are un caracter li
mitat. nu rezolvă problemele de an
samblu ale dezarmării, propunîndti-și,

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-israe- 
liene • Întrevederile pre
ședintelui Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. în Arabia Sau- 
dită • O declarație a miniș
trilor de externe din țările 
membre ale Pieței comune

BEERSHEBA — Comisia militară 
egipteano-israeliană s-a'reunit, marți, 
în localitatea Beersheba (Israel), 
luînd în dezbatere probleme legate 
de aplicarea în continuare a preve
derilor stipulate de tratatul de pace 
dintre Egipt și Israel — anunță agen
ția M.E.N.

★
După cum adaugă agenția citată, 

reprezentanții R.A. Egipt, Israelului 
și S.U.A. in Comisia de pregătire a 
celei de-a treia runde de negocieri 
asupra autonomiei palestinienilor din 
teritoriile Gaza și Cisiordania s-a în
trunit, în aceeași zi, în localitatea 
israeliană Herzlyia.

RIAD."— La Riad au avut loc con
vorbiri între regele Khalid al Arabiei 
Saudite și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), care se află într-o vizită în 
această țară. Au fost examinate eve
nimentele din Orientul Mijlociu și 
alte chestiuni interesînd cele două 
părți.

După convorbirile din capitala sau- 
dită, liderul O.E.P. urmează să între
prindă vizite în alte capitale arabe.

PARIS — Miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale Pieței comune 
au apreciat, într-o declarație adopta
tă la încheierea unei reuniuni ce a 
avut loc în capitala Franței, că „po
litica de implantare de colonii pro
movată de guvernul israelian în te
ritoriile ocupate este ilegală din 
punctul de vedere al dreptului in
ternațional".

Deplîngînd „orice acțiune sau de
clarație ce poate să constituie un ob
stacol în calea realizării păcii", cei 
nouă consideră îndeosebi că „unele 
luări de poziție sau declarații ale gu
vernului israelian sînt de natură să 
constituie obstacole în calea găsirii 
unei reglementări globale" în Orien
tul Mijlociu. Reprezentanții țărilor 
Pieței comune citează în special re
vendicarea Israelului de a dobîndi 
„suveranitatea asupra teritoriilor 
ocupate", apreciind că aceasta este 
„incompatibilă cu Rezoluția 242 a 
Consiliului de Securitate, care a in
vocat principiul inadmisibilității ane
xării de teritorii cu forța".

BEIRUT — Aviația israeliană a 
bombardat, luni după-amiază, loca
litățile situate la nord de orașul Tyr 
(sudul Libanului), informează agen
ția France Presse.

Este vorba, precizează agenția, de 
satele Soukara, Qassmieh și Bourj 
Rahal, care se află la aproximativ 
zece kilometri nord de Tyr.

Problemele crizei de energie 
în perspectiva reuniunii de la^Yokio

Propuneri ale președintelui Franței
LONDRA 19 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat rețelei de Televiziu
ne B.B.C., președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, a expus un 
proiect de plan în patru puncte, me
nit să facă obiectul unei înțelegeri în
tre principalele șapte state occiden
tale industrializate cu prilejul apro
piatei lor reuniuni la nivel înalt de 
la Tokio. Proiectul preconizează : 
elaborarea unui plan comun vizînd 
„reducerea importurilor de petrol" : 
eforturi în vederea reglementării 
„pieței libere" cu produse petroliere 
de la Rotterdam, unde prețul bari
lului de petrol a atins 30 dolari ; va
lorificarea altor surse de energie, in
tre care cărbunele și energia solara ; 
începerea de convorbiri între țările 
vest-europene și țările producătoare 
de petrol.

„Dacă nu se va elabora un plan 
coordonat în domeniul energiei — a 
apreciat șeful statului francez — se 

în esență, realizarea unui echilibru 
în producerea armelor cu destinație 
strategică, în scopul începerii proce
sului reducerii armamentelor nu
cleare existente. In legătură cu a- 
ceasta se poate aminti poziția Româ
niei socialiste potrivit căreia securi
tatea statelor, asigurarea unui raport 
echitabil de forțe trebuie și se poate 
realiza nu prin sporirea înarmărilor, 
a cheltuielilor militare, ci tocmai 
prin oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la reducerea treptată a mij
loacelor de distrugere. România a 
subliniat permanent că echilibrul 
militar se cere urmărit nu prin 
accentuarea competiției, care a îm
pins plafonul înarmărilor necontenit 
în sus, la niveluri tot mai ridicate, 
ci printr-jj evoluție in jos, ajungin- 
du-se Ia niveluri tot mai reduse, la 
plafoane mereu mai coborite.

în această lumină, noul acord de 
limitare a armamentelor strategice 
ofensive se înscrie ca un element 
constructiv în evoluția negocierilor 
pentru dezarmare. In mod firesc, 
orice pas spre diminuarea pericolu
lui nuclear, orice măsură de natură 
să determine sau să contribuie la o 
intensificare a eforturilor pentru 
dezarmare nu pot decit să fie salu
tate de opinia publică internațională, 
ele venind în întimpiharea interese
lor și aspirațiilor de pace și secu
ritate ale tuturor popoarelor, ale tu- 
'turor statelor, indiferent de orindui- 
rea lor socială, de mărimea sau po
tențialul lor economic și social.

A reținut atentia, in acest sens, 
faptul că, în declarațiile oficiale fă
cute cu prilejul convorbirilor de la 
Viena. semnarea tratatului SALT II 
a fost apreciată de ambele părți ca 
un act menit să impulsioneze trece-

Secretarul general al Partidului Laburist 
din Australia a primit pe reprezentantul P.C.R.

CANBERRA 19 (Agerpres). — Un 
călduros mesaj de salut și cele mai 
bune urări au fost transmise din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretai- general al Partidului Comu
nist Român, liderului Partidului La
burist din Australia, William Hayden, 
cu prilejul întîlnirii ce a avut loc la 
Canberra între tovarășul Cornel 
Onescu, membru al C.C. al P.C.R., 
aflat în vizită în Australia, și David 
Combe, secretar general al acestui 
partid.

BELGRAD

Reuniunea Prezidiului C. C. al U. C. I.
BELGRAD 19 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc marți o reuniune 
a Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia — informează 
agenția Taniug. Au fost adoptate 
concluziile referitoare la sarcinile 
U.C.I. în traducerea in viață a ini-

sofia: Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P.

SOFIA 19 (Agerpres). — Marți, la 
Sofia au continuat convorbirile ofi
ciale bulgaro-ungare prilejuite de vi
zita în R.P. Bulgaria a delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. Un
gare, în frunte cu Jânos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

Cele două delegații, conduse de

NICARAGUA

Forțele sandiniste îsi continua ofensiva w ■
• Prima proclamație a guvernului de reconstrucție națio

nală • Cerere pentru convocarea unei sesiuni a O.S.A.
MANAGUA 19 (Agerpres). — Po

trivit informațiilor transmise de 
agențiile de presă, în Nicaragua s-au 
desfășurat și marți lupte îndîrjite, 
unitățile Gărzii Naționale somoziste 
încercind cu disperare «să facă față 
atacurilor detașamentelor Frontului 
Sandinist. Din Managua se anunță 
că Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională continuă să dețină contro
lul deplin asupra orașului Leon. col 
de-al doilea centru urban din Nica
ragua.

Lupte puternice sînt semnalate în 
sudul țării, unde unitățile Gărzii Na
ționale sînt in defensivă.

SAN JOSE 19 (Agerpres). — Gu
vernul de reconstrucție națională din 
Nicaragua a dat publicității la San 
Jose prima sa proclamație în care, 
relevînd că reprezintă „un adevărat 
guvern de unitate națională", anunță 
că își propune să elaboreze un „plan 
de reconstrucție" a țării. Proclamația 
afirmă totodată că acest guvern își 
exercită deja autoritatea „în largi 
zone eliberate ale teritoriului națio-

poate prevedea o depresiune econo
mică mondială și un val de șomaj 
fără precedent".

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
începînd de miercuri, la New York, 
iar de joi, în statul New Jersey din 
S.U.A.. vor intra in vigoare măsuri 
de raționalizare a benzinei. Potrivit 
comunicărilor făcute de guvernatorii 
celor două state, automobilele cu 
număr par vor avea voie să se apro
vizioneze cu benzină numai in zilele 
pare, iar cele cu numere impare, in 
zilele impare. Aceste măsuri au 
fost luate la cererea primarului ora
șului New York, Edward Koch, da
torită dificultăților întîmpinate în 
aprovizionarea cu benzină. De men
ționat că la JNew York și in alte 
mari centre urbane din S.U.A., in
clusiv la Houston — supranumit 
„capitala petrolieră a națiunii" — 
aproape toate stațiile de benzină sînt 
închise simbăta și duminica.

I rea la adoptarea unor măsuri con
crete pe calea dezarmării. în acest 
sens, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Leonid 
Brejnev, sublinia : „SALT II trebuie 
să constituie un stimulent pentru 
progresul mai rapid al tratativelor 
în legătură cu celelalte probleme ale 
limitării competiției .în domeniul 
militar". La rîndul său, președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, arăta că 
„acordul SALT II asigură o temelie 
ce va fi consolidată dp alte initiative 
în domeniul controlului armamen
telor".

Pe această linie se cuvine a releva 
înțelegerea de a se continua proce
sul de limitare a armamentelor stra
tegice prin inițierea unei noi runde 
de tratative — SALT III. Au fost, 
de asemenea, abordate alte probleme, 
între care aspecte privind negocierile 
de la Viena vizînd reducerea reci
procă a forțelor armate și armamen
telor ; sistemele militare antisatelit ; 
pregătirea unor propuneri privind 
interzicerea generală, totală si contro
lată a armei chimice ; încheierea unei 
înțelegeri bilaterale în legătură cu 
elementele de bază ale Tratatului 
privind interzicerea producerii si fo
losirii armei radiologice.

In lumina rezultatelor convorbir'- 
Ior la nivel înalt de la Viena apare 
și mai evidentă necesitatea de a se 
intensifica eforturile pentru a se pune 
capăt competiției înarmărilor — at;t 
nucleare cit și clasice — pentru a se 
trece la măsuri efective de înghetar» 
și reducere a bugetelor militare, efec
tivelor și armamentelor, pentru a =e 
pune în mișcare întregul angrenaj 
al măsurilor de dezarmare. Salutînd 
încheierea noului acord în domeniul

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, David Combe a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea liderului Parti
dului Laburist din Australia și a sa 
personal, cele mai bune urări de să
nătate, fericire și noi succese în pro
digioasa sa activitate dedicată cauzei 
păcii, securității și destinderii inter
naționale, precum și urări de prospe
ritate și bunăstare poporului român.

țiativei președintelui Iosip Broz Tito 
privind perfecționarea muncii colec
tive, creșterea răspunderilor și de
mocratizarea pe mai departe a re
lațiilor social-economice din Iugo
slavia.

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și, respectiv, 
de Jânos Kâdăr, au examinat pro
bleme bilaterale, precum și chestiuni 
ale situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale — transmite agenția B.T.A.

nai nicaraguan", unde, „cu sprijinul 
populației, organizează administra
ția civilă locală în orașele contro
late de Frontul Sandinist".

WASHINGTON 19 (Agerpres). - 
Statele Unite au recunoscut Frontul 
Sandinist de Eliberare Națională din 
Nicaragua (F.S.L.N.) ca element le
gitim al opoziției care trebuie să 
participe Ta găsirea unei soluții paș
nice războiului civil din această țară, 

declarat purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, Jill Schuker

Departamentul de Stat a cerut, de 
asemenea, ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Dominicane, Emi
lio Ramon Jimenez, să convoace se
siunea de consultare a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), ca ur
mare a gravei situații din Nicaragua.

CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres). — Președintele Republicii Pa
nama, Aristides Royo, a anunțat ru
perea relațiilor diplomatice cu regi
mul dictatorial din Nicaragua. El a 
precizat că guvernul panamez stu
diază problema recunoașterii guver
nului nicaraguan de reconstrucție 
națională, compus din reprezentanți 
ai forțelor ce militează împotriva re
gimului somozist, guvern a cărui cre
are a fost anunțată de F.S.L.N.

Consultările politice 
din Portugalia

LISABONA 19 (Agerpres). — In 
cadrul noii runde de consultări cu 
liderii principalelor partide politice 
din parlament, in vederea soluționării 
crizei guvernamentale portugheze, 
președintele Ramalho Eangs a confe
rit cu Alvaro Cunhal, secretar gene-, 
ral al Partidului Comunist Portughez, 
și cu Amaro da Costa, vicepreședinte 
al Centrului Democratic și Social.

După întrevederea cu președintele 
Eanes, secretarul general al P.C.P. a 
declarat — după cum transmite agen
ția A.N.O.P. — că partidul său pre
feră ca modalitate de soluționare a 
crizei guvernamentale formarea unui, 
nou guvern, care să deblocheze viața 
politică națională și care, respectînd 
cadrul constituțional și cuceririle 
democratice obținute pînă acum de 
poporul portughez, să conducă țara 
pînă la încheierea mandatului ac
tualului parlament, în 1980.

limitării armamentelor strategice 
ofensive, opinia publică din țara 
noastră își exprimă speranța că. se va 
da dovadă, în continuare, de realism, 
se va acționa cu perseverență pentru 
abordarea problemelor de fond, esen
țiale, de care depind oprirea cursei 
înarmărilor, înfăptuirea dezarmării. 

> Firește, soluționarea unei probleme 
de o asemenea importanță vitală, 
care privește în mod direct destinele 
tuturor popoarelor lumii, impune 
participarea efectivă a tuturor state
lor — mari, mijlocii și mici — indi
ferent de orînduirea socială. în acest 
sens existind, în prezent, un cadru 
nou, democratic, creat în urma 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U.

România socialistă, care militează 
cu neabătută consecvență pentru re
alizarea dezarmării, venind ea însăși 
cu inițiative constructive în această 
direcție, a salutat și va saluta întot
deauna orice act. orice măsură, orice 
contribuție de natură să slujească la 
progresul cauzei dezarmării. In acest 
spirit, tara noastră nutrește convin
gerea profundă — așa cum a sub
liniat in repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că. prin ac
țiunea hotărîtă a tuturor statelor, 
a tuturor popoarelor, cărora Ie revine 
rolul hotărîtor în soluționarea mari
lor probleme ale omenirii contempo
rane, se vor putea obține progrese 
importante pe calea adoptării de mă
suri eficiente de oprire a cursei înar
mărilor și reducere a cheltuielilor 
pentru înarmări, trecerii Ia înfăptui
rea marelui deziderat al dezarmării, 
și în primul rind al dezarmării nu
cleare, deschizindu-se astfel perspec
tiva unei lumi fără arme și fără răz
boaie, o lume a păcii și progresului 
întregii umanități.

Raportul prezentat de tovarășul Hua Guofeng
la sesiunea Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
BEIJING 19 (Agerpres). — In ra

portul asupra activității guvernului 
prezentat de Hua Guofeng, premie
rul Consiliului de Stat, la sesiunea 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari din R. P. Chineză, se 
arată că in ultimele 15 luni poporul 
chinpz a desfășurat cu succes acțiuni 
dinamice și, drept rezultat, a obținut 
importante realizări. Unitatea po
porului s-a întărit și amplificat, s-a 
afirmat democrația socialistă, iar 
sistemul legalității socialiste a fost 
îmbunătățit. O serie de probleme 
politice majore in legătură cu ce 
este bine și ce este rău, ivite in 
cursul revoluției culturale, au fost 
în mare clarificate. Au fost adoptate 
măsuri in domeniul cadrelor, inte
lectualilor, naționalităților, religiei, 
al problemelor chinezilor din străi
nătate, in legătură cu foștii indus
triași și oameni de afaceri, precum 
și în legătură cu fostul personal 
gomindanist care s-a alăturat po
porului. A fost desăvîrșită acțiunea 
de renunțare la eticheta de adepți 
ai dreptei, iar numeroase persoane 
etichetate astfel pe nedrept au fost 
reabilitate. Este in curs acțiunea de 
modificare a statutului acelor mo
șieri și țărani bogați care muncesc 
de ani de zile și care au respectat 
legea.

„Astfel — a declarat premierul 
Hua, — am eliminat cauza esențială 
a tulburărilor și dezbinărilor poli
tice, iar situația politică activă, sta
bilitatea și unitatea, la care aspiră 
poporul de multă vreme, devin o 
realitate".

Referitor la economia națională, 
în raport se arată că, în prezent, 
China cunoaște o situație economică 
pe ansamblu bună și înfloritoare. 
Astfel, în 1978, producția totală de 
cereale a atins 304 750 000 tone, re- 
prezentînd o creștere de 7,8 la sută 
față de anul anterior, producția de 
cereale pe locuitor depășind cel mai 
înalt nivel atins în trecut ; valoarea 
globală a producției industriale a în
registrat o creștere de 13,5 la sută 
față de 1977 ; în ultimii doi ani, pro
ducția de oțel s-a ridicat la 31 780 000 
tone, realizîndu-se o creștere de 55,3 
la Sută ; producția de, cărbune a 
crescut cu 28 la sută, de la 483 mili
oane tone la 618 milioane tone ; 
producția de țiței a sporit cu 19,5 
la sută, atingînd 104 milioane tone ; 
producția de energie electrică a cres
cut cu 26 la sută, ajungînd la 256 000 
milioane kW h ; volumul transpor
turilor feroviare a înregistrat un 
spor de 30.5 la sută, iar cel al vîn- 
zărilor cu amănuntul a crescut cu 16 
la sută ; volumul total al importuri
lor și exporturilor a sporit cu 53,7 la 
sută, iar venitul național — cu 44,4 
la sută ; venitul mediu al țăranilor, 
provenit din întreprinderi colective, 
a crescut cu 17.7 la sută, iar sala
riile a 60 la sută din muncitori și 
funcționari au crescut în diferite 
grade ; in 1978, locuințele construite 
pentru muncitori și pentru ceilalți 
oameni ai muncii și date deja în fo
losință au însemnat o suprafață to
tală de peste 37 milioane metri pă- 
trați, adică cu 33 la sută mai mult 
decît in anul anterior.

Vorbitorul a arătat, totodată, că 
mai există și dificultăți și că nu
meroase probleme își așteaptă re
zolvarea. Există dezechilibru in 
multe privințe in cadrul și între 
sectoarele industriale. De aceea, a

agențiile de presă transmit:
In cadrul manifestărilor desti

nate marcării in Suedia a celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, scriitorul Per Olof Eks
trom, autorul lucrării in limba 
suedeză „Ceaușescu și România. 
Omul și patria sa“, a vorbit — 
cu prilejul unei seri culturale — 
despre semnificația zilei de 23 
August. Vorbitorul a relevat 
realizările importante obținute 
de poporul român in construcția 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ca și politica consec
ventă de pace, prietenie și cola
borare internațională promovată 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej, au fost proiec
tate filme documentare româ
nești.

Plenara C.C. al P.C. din 
Canada.La °ttawa a avut loc p'e-. 
nara C.C. al P. C. din Canada. Plena
ra a analizat situația politică internă 
in urma alegerilor parlamentare din 
luna mai, probleme internaționale, 
stabilind sarcinile partidului comu
nist în etapa actuală. De asemenea, 
a fost adoptat documentul politie ce 
va fi prezentat spre dezbatere celui 
de-al XXIV-lea Congres al P.C.C., 
care va avea loc în luna noiembre 
anul acesta.

Comunicatul comun csho- 
slovaco-indiandat pubertății ia 
Praga, cu prilejul vizitei oficiale în
treprinse in R. S. Cehoslovacă ie 
primul ministru al Indiei, Morarji 
Desai, relevă că în urma convorbiri
lor purtate de premierul Indiei cu 
oficialitățile țării-gazdă ,',s-au întărit 
și mai mult relațiile bilaterale, au 
fost deschise noi perspective pentru 
dezvoltarea unei colaborări tnai strîn- 
se“. Documentul trece in revistă pro
blemele internaționale abordate, cele 
două părți angajindu-se să-și spo
rească eforturile in lupta împotriva 
cursei înarmărilor, pentru întărirea 
păcii și securității internaționale., In 
continuarea turneului prin mai multe 
țări europene, premierul indian a 
sosit într-o vizită oficială la Belgrad

Mustafa Khali! însărcinat 
cu formarea noului guvern

După anunțarea rezultaegiptean.
telor recentelor alegeri parlamentare 
din R. A. Egipt, primul ministru 
Mustafa Khalil a prezentat președin
telui | Anwar El Sadat demisia cabi
netului său. Șeful statului a acceptat 
demisia și l-a însărcinat tot pe Mus
tafa Khalil cu formarea unui nou gu
vern. Mustafa Khalil — relatează a- 
genția M.E.N. — va prezenta miercuri 
componența cabinetului său grupului 
parlamentar al Partidului National 
Democrat de guvernămint din R. A. 
Egipt. 

continuat Hua Goufeng, China tre
buie să depună eforturi timp de trei 
ani, pentru a reajusta, reconstrui, 
consolida și îmbunătăți economia 
națională în scopul de a o aduce pas 
cu pas in orbita unei dezvoltări sus
ținute, proporționale și rapide. China 
— a spus el — trebuie să-și dezvolte 
agricultura, industria ușoară și in
dustria grea, precum și alte ramuri 
industriale intr-un mod armonios și 
să păstreze o proporție rațională 
intre acumulare și consum, să reali
zeze îmbunătățirea situației actuale 
în ce privește deficitul de combus
tibil și energie și îmbunătățirea ca
lității produselor și creșterea diver
sității lor. Este necesară continuarea 
sporirii venitului mediu al tuturor ță
ranilor din Întreprinderile colective 
și a veniturilor medii ale tuturor 
muncitorilor din fabrici și birouri, 
pe măsura creșterii producției.

Politica de readaptare, reconstruc
ție, consolidare și Îmbunătățire a 
economiei naționale, a spus raporto
rul, va asigura o dezvoltare susținută 
a programului de modernizare ă 
Chinei. ă

Politica ce va fi înfăptuită în cel 
trei ani este prima bătălie pentru 
modernizare. China va lua măsuri 
energice pentru dezvoltarea comerțu
lui exterior, extinderea cooperării 
economice și a schimburilor tehnice 
cu alte țări și va adopta diferite 
practici raționale folosite în prezent 
pe plan internațional pentru a atrage 
fonduri din străinătate.

Numai in condițiile unei deplitv'^ 
democrații — a spus Hua Guofeng ' - 
oamenii se pot emancipa din punct 
de vedere intelectual și. ca stăpîni ai 
țării lor. pot manifesta responsabili
tate, inițiativă și spirit creator, pot 
acționa pentru analizarea și rezol
varea problemelor în diferite dome
nii ale economiei naționale, pot pre
zenta diferite propuneri creatoare șl 
pot face invenții și descoperiri.

Dat fiind că democrația politică 
este un element esențial pentru mo
dernizare. trebuie extinsă și consoli
dată permanent democrația și întărit 
centralismul democratic, paralel cu 
dezvoltarea producției si ridicarea ni
velului de trai material și cultural al 
ponorului.

în ceea ce privește activitatea gu
vernului — a spus raportorul — ex
tinderea și consolidarea democrației 
înseamnă că înainte de toate cadrele 
de conducere la toate nivelurile tre
buie să aibă o înțelegere clară a făp
tuirii că ponorul este stăpînul tării, 
iar ele sînt doar slujitori ai ponorului.

El a arătat importanta îmbunătă
țirii sistemului legalității socialiste 
cit mai renede posibil.

Premierul Hua Guofeng si-a expri
mat convingerea că este posibilă evi
tarea izbucnirii unui război, cu con
diția ca popoarele lumii să-și întă
rească unitatea și să-și coordoneze 
eforturile.

El a arătat că deși China a decla
rat că după expirare nu va prelungi 
Tratatul de prietenie, alianță și asis
tență mutuală chino-sovietic. guver
nul chinez a avansat totuși propu
nerea angajării de negocieri pentru- 
Soluționarea problemelor majore și 
îmbunătățirea relațiilor intre cele 
două țări.

Modernizarea socialistă a Chinei — 
se relevă in încheierea raportului — 
are nevoie de o situație internațio
nală pașnică, durabilă.

Primire la Moscova. Alek- 
sei Kosighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. a primit 
marți, la Kremlin, pe William WJ--- 
ier. președintele Oficiului Federal 
Rezerve al S.U.A. A fost efectuat un 
schimb de opinii in probleme pri
vind relațiile sovieto-americane, pre
cum și asupra unor chestiuni inter
naționale. >

întîlnire Ia Tokio. 1,1 cap‘- 
tala japoneză a avut loc o convorbire 
între Ichio Asukata, președintele Co
mitetului Central Executiv al Parti
dului Socialist din Japonia, alți mem- , 
bri ai conducerii acestui partid, și de
legația de prietenie din R.P.D. Co
reeană, condusă de Hyon Jun Guk. 
membru al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. De ambele părți a fost 
subliniată solidaritatea strinsă din
tre Partidul Muncii din Coreea și 
Partidul Socialist din Japonia, P.S..T. 
exnrimipdu-și hotărirea de a contri
bui la creșterea mișcării de spriji
nire a reunificării independente și 
pașnice a Coreei — transmite agenția. 
A.C.T.C.

Tîrgul internațional de 
la Poznan,la care au p^cipst 
firme și întreprinderi din 40 de țâri, 
și-a închis marți porțile. Exponatele 
din cadrul pavilionului României s-au 
bucurat de aprecierea specialiștilor 
și a publicului vizitator.

Expoziție filatelică.Inora- 
șul portughez Portimao s-a încheiat 
„Expoziția de maximafilie România- 
Portugalia", care a avut loc in sa
loanele primăriei orașului. Juriul in
ternațional a conferit participanților 
români 5 medalii de vermeil (argint 
aurit), 3 medalii de argint, precum 
și 4 premii speciale. între care pre
miul primăriei orașului Portimao. 
premiul Asociației portugheze de 
maximafilie și premiul P.T.T.

Acord bancar.La Budapesta 
a fost semnat marți un acord între 
reprezentanți ai Băncii naționale un
gare și ai consorțiului bancar ameri
can „Manufacturers Hanover Trust", 
în virtutea căruia Banca națională 
ungară primește un credit în valoare 
de 400 milioane dolari. Acest credit, 
precizează agenția M.T.I., va fi folo
sit în vederea dezvoltării exportului 
ungar.

Înțelegere privind baza 
aeriană a S.U.A. din Azore. 
Cyrus Vance, secretar de stat al 
S.U.A., și Joao Freitas Cruz, ministrul 
de externe al Portugaliei, au semnat 
o anexă la acordul din 1951 in baza 
căreia Statele Unite vor putea utiliza 
pină in 1983 baza militară aeriană 
Lajes din insula Terceira (arhipela
gul Azore) cu o chirie de 140 milioa
ne dolari.
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