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LN PREZENTA TGUAnAS^I NOLJLE CEAUSESCU. 

a tuvarAseielen a ceausescu. a celorlalt! tovarAsî 
GIN CUNDUCEREA PARTIDULUI SI STATULUI 

ieri a avut loc la Palatul sporturilor și culturii din Capitală 
manifestarea consacrată celei de-a XXX-a aniversări a Organizației

Pionierilor, Zilei pionierilor și Anului internațional al copilului

în cadrul unui amplu dialog de lucru, desfășurat ieri

la Complexul expozițional din Piața Scînteii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat, împreuna cu cadre de conducere și alți specialiști 
din economie, măsurile și soluțiile preconizate pentru reducerea 
mai accentuată a consumurilor de materii prime, materiale 

și energie, pentru valorificarea resurselor secundare
Secretarul general al Par

tidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarâșul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
analizat, in cursul dimineții 
de vineri, 22 iunie, împreună 
cu cadre de conducere și 
alți specialiști din economie, 
măsurile și soluțiile preconi
zate pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor 
normate de materii prime, 
materiale, combustibili și 
energie, precum și de valo
rificare a resurselor secun
dare in anul 1980 și cinci
nalul 1981-1985.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii llie Verdeț, losif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Vir- 
?il Cazacu, Gheorghe Cioară, 
ina Ciobanu, Ion Pincă, Emil 

Drăgănescu, Ion loniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, losif Uglar, Ștefan Voi- 
tec, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ludovic Fazekas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Popa, llie 
Rădulescu, Marin Vasile.

în cursul unui amplu dialog de 
lucru, al cărui cadru l-a reprezentat 
Complexul expozițional din Piața 
Scinteii, a fost reluată și adîncită una 
din temele esențiale ale dezvoltării 
calitative a întregii noastre econo
mii, problemă larg dezbătută, incă 
din anii trecuți, din inițiativa se
cretarului general al partidului. Dis
cuția purtată acum prin prisma reali
zărilor obținute pînă in prezent, a 
preocupărilor și orientărilor de viitor, 
pe baza indicațiilor și orientărilor 
date cu prilejul analizelor preceden
te, precum și a exigențelor actuale 
și de perspectivă ale dezvoltării eco
nomiei românești, a degajat și de 
această dată concluzii de mare în
semnătate practică, de largă aplicabi
litate, a căror traducere in viață va 
contribui in chip dinamizator la pro
gresul multilateral al activității in
dustriale din țară.

La sosire, pe aleile Complexului 
din Piața Scinteii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați cu deosebită însuflețire 
de numeroși bucurește'ni, care aplau
dă cu putere, scandează „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, ovaționează îndelung, ex
primând dragostea și recunoștința în
tregului nostru popor față de secre
tarul general al partidului, pentru 
întreaga, neistovita sa activitate în
chinată binelui și prosperității țării 
și locuitorilor ei.

Concepută pe baza unei tematici- 
cadru, in lumina căreia s-a desfășu
rat in primele luni ale acestui an, 
din inițiativa și la indicația secre
tarului general al partidului, in 
întreprinderi, centrale, institute de 
cercetare și instituții centrale, la 
scara întregii economii, o amplă 
acțiune de depistare a posibilităților 

și rezervelor de reducere a consu
murilor, expoziția prezintă rezulta
tele estimate a se obține in anul 1980 
prin aplicarea măsurilor și soluțiilor 
elaborate de specialiști din întreaga 
țară. în fiecare din cele 10 standuri, 
reprezentînd tot atitea ministere eco
nomice, sint înfățișate măsurile prac
tice ce urmează a fi aplicate pentru 
atingerea nivelurilor preconizate. Din 
datele prezentate în expoziție reie
se că, pe ansamblu, în 1980 se vor 
putea realiza prin aplicarea acestor 
măsuri economii de circa 2.8 miliar
de lei, ce se vor materializa, intre 
altele, în 252 000 tone materiale me
talice feroase. 79 200 tone materiale 
și produse chimice, Însemnate can
tități de energie și combustibil. Da
tele privitoare la anul viitor sint 
însoțite de cele referitoare la cinci
nalul 1981—1985, înfățișînd, de ase

menea, căi și modalități concrete 
prin care se va acționa, la scară 
generalizată, pentru sporirea eficien
tei economice pe seama diminuării 
cheltuielilor materiale.

în același timp, expoziția prezintă 
aportul cercetării științifice și ingi
neriei tehnologice la obținerea eco
nomiilor prevăzute pentru anul 
viitor, la fundamentarea științifică, 
rațională a indicatorilor de consum 
pentru perioada 1981—1985.

Analiza efectuată în această zi de 
secretarul general al partidului a 
avut,. ca și celelalte întilniri ale sale 
cu cadre de conducere și colective de 
oameni ai muncii, un pronunțat ca
racter de lucru. în discuțiile purtate 
cu specialiștii au fost evaluate cu 
atenție atît necesitățile actuale și de
(Continuare în pag. a II-a)

Florile dragostei nețărmurite, ale recunoștinței pentru copilăria fericită

Vibranta iraiwia a dragoste!
$1 recunoștinței pe care cea mai tinără 

generație a tării le poartă partidului, 
secretarului său general

Relatarea manifestării — în paginile III—IV

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul comerțului exterior al Franței

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază, pe ministrul comerțului ex
terior al Franței, Jean Francois 
Deniau, președintele părții țării sale 
în Comisia mixtă guvernamentală 
de cooperare economică, științifică și 
tehnică româno-franceză.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele

La invitația președintelui Nicolae Ceausescu, astăzi soseste
in tara noastră președintele Republicii Cipru, Spvros Kypriaunu

Bun venit înaltului oaspete!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So

cialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, împreună cu doamna Mimi Kyprianou, soseste 
astăzi intr-o vizită de stat in țara noastră.

Spyros Kyprianou s-a născut 
în anul 1932, la Limasol. Tot 
aici a frecventat gimnaziul grec, 
își continuă studiile la Atena și 
la Londra, unde se dedică in 
special Științeloi- economice și 
dreptdlui international.

Din 1952 activează in preajma 
arhiepiscopului Makarios, mai 
întîi ca secretar al acestuia, iar 
din octombrie 1956 — ca repre
zentant personal al său la O.N.U. 
In această ultimă calitate, mi
litează în vederea soluționării 
politice a situației din Cipru, 
aducîndu-și o contribuție însem
nată la progresul tratativelor ce 
au condus la proclamarea sta
tului independent Cipru în 1960.

în primul guvern al Republi
cii Cipru, lui Spvros Kyprianou 
i se încredințează portofoliul 
justiției, pentru ca apoi, în mai 
multe cabinete succesive, să de
țină portofoliul afacerilor exter
ne. Ulterior a fost ales in func
ția de președinte al Camerei Re
prezentanților — parlamentul 
Ciprului.

Personalitate politică presti
gioasă,. Spyros Kyprianou este 
proclamat, la 31 august 1977, de 
Camera Reprezentanților, pre
ședinte al Republicii Cipru, în urma 
încetării din viață a arhiepiscopului 
Makarios. în februarie 1978, fiind 
candidat unic în alegerile preziden
țiale, i s-a încredințat un nou man
dat de cinci ani, fără ca scrutinul 
să mai aibă loc. 

părții române în comisia mixtă gu
vernamentală, Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coopetârii 
economice internaționale.

A fost de față Pierre Cerles, am
basadorul Franței Ia București.

Oaspetele a arătat că-i revine 
cinstea de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, expresia senti

Spyros Kyprianou este căsătorit 
și are doi copii.

Vizita in Republica Socialistă 
România a președintelui Republicii 
Cipru se desfășoară intr-un moment 
in care raporturile de prietenie și 
conlucrare româno-cipriote cunosc o 

mentelor sale de prietenie și cele 
mai cordiale urări.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Franței un 
salut călduros și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție faptul că relațiile tra
diționale dintre România și Franța 
cunosc o evoluție mereu ascendentă
(Continuare in pag. a V-a)

permanentă dezvoltare. Relațiile din
tre România și Cipru pe plan poli
tic, economic, cultural, științific și 
in alte domenii — relații intemeiate 
pe principiile respectării independen
ței și suveranității, egalității in drep

turi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc 
— precum și colaborarea celor 
două state pe tărimul vieții in
ternaționale inregistrează o ex
tindere continuă spre binele am
belor noastre popoare, al cauzei 
păcii și colaborării in Europa și 
in intreaga lume. în spiritul 
acestor vechi relații de prietenie 
dintre popoarele noastre. Româ
nia socialistă s-a pronunțat și 
se pronunță cu consecvență Den- 
tru o soluționare justă și dura
bilă a problemei cipriote.

Solidaritatea României socia
liste cu cauza poporului cipriot 
a fost reafirmată recent cu oca
zia primirii de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a trimisului 
special al președintelui Spyros 
Kyprianou. Șeful statului român 
a salutat înțelegerile convenite 
la Nicosia intre cele două co
munități cipriote — greacă și 
turcă — exprimindu-și speranța 
că, pe această bază, se va ajun
ge la soluționarea rapidă a pro
blemei cipriote. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
cu acest prilej poziția țării noas
tre privind rezolvarea pe cale 
politică a problemei cipriote,

care să asigure independenta și inte
gritatea Ciprului, retragerea trupelor 
străine din insulă, întărirea încrede
rii și conlucrării dintre cele două 
comunități, ceea ce corespunde inte-
(Continuare în pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct 
ceremonia sosirii președintelui Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, care, împreună cu doamna 
Mimi Kyprianou, va face, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită de stat în țara noastră.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A ANALIZAT MASURILE Si SOLUȚIILE PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR
DE MATERII PRIME, MATERIALE $1 ENERGIE, PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR SECUNDARE

(Urmare din pag. I)
perspectivă ale economiei naționale, 
cit și posibilitățile existente in pre
zent sau cele ce se vor crea în viitor 
pentru impulsionarea creșterii in
tensive a economiei românești, pen
tru apropierea nivelului ei de efi
ciență de cel atins în țările cu veche 
tradiție industrială.

Vizita irtcepe ia standurile unuia 
din sectoarele de mare importanță ale 
economiei naționale —. industria con
structoare de mașini, unde ministrul 
de resort, Ion Avram, înfățișează 
secretarului general al partidului mă

surile elaborate de colectivele de 
specialiști din această ramură pentru 
reducerea mai accentuată a consumu
rilor materiale și valorificarea in mai 
mare măsură a resurselor secundare. 
Pe această cale, se preconizează rea
lizarea unei economii de circa 192,4 
mii tone de metal la nivelul anului 
1980. în acest scop, se vor reproiecta 
o serie de produse, se vor aplica 
tehnologii de mai mare eficiență, se 
va extinde tipizarea produselor. Re
ține, între altele, atenția că în 1930 
urmează să fie introduse în fabricație 
circa 2 750 produse noi și reproiecta- 
te, obținindu-se, prin aceasta, econo

mii însumînd 63 000 tone metal. Ca 
urmare, ponderea produselor noi și 
modernizate în producția ministeru
lui va reprezenta, in ultimul an al 
actualului cincinal, circa 70 Ia sută. 
In ce privește reducerea consumu
lui de combustibili și energie, acțiu
nile ce se vor întreprinde in acest 
sens se vor materializa prin recupe
rarea energiei secundare, realizarea 
unor instalații și mașini cu parame
tri tehnico-economici superiori, die- 
selizarea motoarelor termice.

Dialogul pe aceste teme continuă 
la standurile rezervate diferitelor 
centrale industriale din cadrul mi

nisterului, iar apoi în sectorul Insti
tutului central de cercetări științifice 
și inginerie tehnologică, soldîndu-se 
cu o serie de concluzii importante, 
multe dintre ele cu valoare genera
lă. Tovarășul Nioolae Ceausescu a 
recomandat interlocutorilor să-și in
tensifice căutările îndreptate spre re
ducerea in continuare a consumuri
lor, considerind nivelurile propuse în 
prezent ca minime. De asemenea, se
cretarul general al partidului a cerut 
factorilor de răspundere să aibă in 
permanență în vedere interesul ge
neral al economiei naționale pentru a 
se evita eventualitatea în care, reali- 
zindu-se economii într-un sector, ele 
ar avea ca revers un mare consum de 
energie sau combustibili, prin urma
re mari cheltuieli, într-o altă ramură 
de activitate. S-a arătat, de aseme
nea, că cercetările aplicative vizind 
reducerea consumurilor de materiale 
și de energie trebuie îndreptate cu 
prioritate spre acele domenii unde se 
pot obține realizări substanțiale. A 
fost subliniată, între altele, în acest 
context, necesitatea ca specialiștii să 
acționeze pentru a realiza motoare 
cu randamente termice ridicate, ma
șini și utilaje care să funcționeze cu 
consum minim de energie și com
bustibili. S-au dat, totodată, o se
rie de indicații concrete privind 
sporirea eficienței activității econo
mice din diferite domenii referitoa
re in special la tipizarea cazanelor 
și altor mașini și agregate, miniatu
rizarea mai accentuata a unor produ
se. realizarea unor seturi de mașini 
automatizate pentru industria textilă. 
A fost, de asemenea, subliniată nece
sitatea de a se recupera toate resur
sele secundare de energie.

Sectorul rezervat industriei meta
lurgice relevă îndeosebi preocuparea 
specialiștilor din acest domeniu pen
tru reducerea consumului de cocs la 
furnale, și in general de combusti
bili și energie, pentru folosirea cit mai 
rațională a materiilor prime, aplica
rea unor tehnologi# eficiente, recu
perarea resurselor secundare. Minis
trul de resort, Neculai Agachi, infor
mează, între altele, pe secretarul ge
neral al partidului, că în pe
rioada viitorului cincinal sint prevă
zute a fi introduse 25 de noi teh
nologii de bază, prin care se esti
mează, Ia nivelul anului 1985, o eco
nomie de peste 2 060 milioane let

Apreciind eforturile creatoare ale 
colectivelor din această ramură, to
varășul Nicolae Ceaușescu relevă 
din nou necesitatea ca obiectivele fi
xate în prezent pentru reducerea 
consumurilor să fie considerate drept 
ftținimale. Realizarea complexului de 
măsuri preconizate pentru atingerea 
nivelurilor stabilite in ce privește 
acest capitol al eficienței economice, 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie incluse in plan și 
urmărite lunar.

în cadrul discuției purtate aici cu 
factorii de răspundere și specialiștii 
din metalurgie și siderurgie, secre
tarul general al partidului a insistat, 
de asemenea, asupra necesității de a 
se recupera integral materialele ne
feroase existente în țară, de a se 
valorifica complex zgura de oțel și 
furnal, grăbindu-se aplicarea tehno
logiilor stabilite in acest scop. In 
aceeași ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat ca 
specialiștii din acest domeniu. îm
preună cu cei de la Institutul cen
tral de chimie, să acționeze pentru 
prelucrarea superioară a subproduse
lor ce rezultă din activitatea sectoa
relor cocsochimice ale combinate
lor siderurgice. S-a indicat, de ase
menea, să se elaboreze tehnologii 
adecvate pentru înlocuirea sau redu
cerea consumului de anumite metale 
costisitoare.

Insistind asupra necesității de a se 
valorifica toate resursele secundare, 
de energie și. combustibil, de materii 
prime și materiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se revadă pro
iectele întocmite de specialiști pen
tru cincinalul viitor, asigurindu-se 
condiții pentru ca produsele siderur
gice să se obțină cu cheltuieli ma
teriale mai mici decit cele pveconi- 
zatc. In general, a arătat secretarul 
general al partidului, nu trebuie sâ 
ne comparăm cu noi inșine. Reali
zările actuale și obiectivele preconi
zate trebuie raportate la cele exis
tente in țările cu economie dezvol
tată.

în cursul vizitei, rețin atenția 
preocupările chimiștilor. care, prin- 
tr-o serie de soluții și tehnologii 
perfecționate, și-au propus să reali
zeze, față de nivelurile prevăzute pen
tru 1980. economii de materii prime, 
materiale și energie in valoare de 
210 milioane lei. Ministrul industriei 
chimice, Mihail Florescu, prezintă 
direcțiile principale în care se 
acționează pentru valorificarea supe
rioară a bazei de materii prime 
existente în țară, a subproduselor 
rezultate în industria chimică, pen
tru reducerea consumului de combus

tibili și energie, realizarea de produse 
de mic tonaj, diversificarea și îmbu
nătățirea calității produselor. Sînt 
prezentate, de asemenea, propunerile 
elaborate de minister, la indicația 
secretarului general al partidului, 
privind îmbunătățirea structurii sub- 
ramurilor industriei chimice după 
criteriul consumurilor de energie.

Specialiștii .Institutului centrai de 
chimie raportează că, in planurile lor 
de cercetare, au acordat o atenție 
deosebită instalațiilor mari consuma
toare de combustibil și energie, cum 
sînt cele din industria anorganică, 
îngrășămintelor, prelucrării țițeiului 
și fibrelor sintetice. In acest cadru au 
fost menționate cercetările vizînd re
ducerea consumului de energie la in
stalațiile de electroliză pentru obți
nerea sodei, la cele oentru fabricarea 
amoniacului și altele. S-a subliniat 
că, în general, soluțiile cercetărilor 
au fost puse la punct de Institutul 
central de chimie. Calculele estima
tive conduc la concluzia că temele 
cuprinse în planul pe anul 1979 vor 
avea că rezultat, în cincinalul urmă
tor, o reducere totală a consumului 
cu circa 3 500 000 tone combustibil 
convențional. Numai în ramura fibre
lor sintetice, la nivelul anului 1983 
se vor economisi circa 640 000 tone 
combustibil convențional.

în cadrul dialogului cu specialiștii 
din acest minister, secretarul general 
al partidului cere să se ia măsurile 
necesare pentru ca fiecare instalație 
pusă in funcțiune să se încadreze în 
limitele consumului optim de energie, 
iar instalațiile vechi să fie moderni
zate pentru a fi aduși; la un consum 
redus de energie.

Discuția pune, totodată, în evi
dență preocupările specialiștilor din 
chimie pentru înlocuirea cauciucului 
natural, arătindu-se că, în acest scop, 
se vor consuma, in 1980, 20 000 tone 
cauciuc poliizoprenic românesc, a- 
ceastă măsură avînd ca efect redu
cerea importului cu 110 milioane lei 
valută.

în standurile industriei chimice sînt 
prezentate, de asemenea, rezultatele 
obținute în reeșaparea anvelopelor 
uzate și regenerarea unor uleiuri mi
nerale. Secretarul general al parti
dului face remarca că aceste rezulta
te sînt sub posibilitățile existente și 
.indică să se asigure recuperarea inte
grală a anvelopelor uzate, a uleiuri
lor minerale și regenerarea acestora.

Vizita continuă la standurile Mi
nisterului Minelor, Petrolului și Geo
logiei, unde ministrul de resort, Va- 
sile Patilineț, relevă că in centrul 
atenției tuturor celor ce lucrează în 
aceste ramuri stă in continuare uti
lizarea celor mai moderne și efici
ente tehnologii și instalații, care asi
gură concomitent o diminuare a con
sumului de materii prime și mate
riale, de combustibil și energie elec
trică în condițiile sporirii continue a 
producției și ale complexității cres- 
cinde a lucrărilor de exploatare a 
zăcămintelor. Se specifică, de exem
plu. că în 1980 se vor economisi circa 9 
milioane lei pe seama reducerii con
tinue a consumului de lapninate care 
se folosesc în exploatări și schelele 
petroliere. în ce privește lemnul de 
mină, se arată că măsurile luate la 
nivelul tuturor exploatărilor vor asi
gura în 1985 o reducere a consumu
lui, față de 1980. cu 1,36 metri' cubi 
pe tonă la extracția cărbunelui, cu 
0,70 mc în minele nemetalifere și cu 
circa 3 mc la lucrările de investiții.

In ce privește sectorul petrolier, 
specialiștii subliniază preocupările 
lor în vederea sporirii debitului 
la sonde, creșterii vitezelor de 
foraj, îndeosebi prin generalizarea 
unor tehnologii perfecționate, care 
permit, totodată, o micșorare a con
sumurilor de combustibil și energie, 
în condițiile în care activitatea de 
extracție devine tot mai complexă.

Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obținute de 
specialiști, indicind să se persevere
ze în continuare pentru o utilizare 
cit mai rațională a materiilor prime, 
a combustibililor și energiei, pentru 
ridicarea, pe această bază, a eficien
ței industriei extractive.

O amplă analiză are loc la sectorul 
economiei forestiere șl materialelor 
de construcții. Informind că pe baza 
studiilor și cercetărilor intreprinse in 
ultimele luni s-au găsit soluții pen
tru încadrarea în normele de consum 
propuse la aproape toate produsele, 
ministrul Ludovic Fazekas a in
sistat asupra, preocupărilor pen
tru reducerea consumului de ciment 
în producția de elemente prefabrica
te, a panourilor mari și a blocurilor 
de zidărie, subliniind că în acest scop 
au fost fundamentate o serie de mă
suri, printre care utilizarea. într-o 
mai mare măsură, a cimenturilor su
perioare, a plastifianților, a zgurii de 
furnal și a cenușii, pentru diminuarea 
consumurilor de cherestea, prin re- 
proiectarea unor produse și valorifi

carea resurselor secundare, a consu
murilor de celuloză și hîrtie.

Apreciind eforturile lucrătorilor din 
acest sector, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat, totodată, să 
se manifeste, in continuare, aceeași 
exigență pentru stabilirea măsurilor 
menite să asigure reducerea consu
mului și la energia electrică.

Remarcind preocupările specialiști
lor îndreptate in direcția elaborării 
unor tehnologii adecvate, care să per
mită valorificarea pe scară cît mai 
largă a zgurii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că o asemenea re
sursă trebuie să ajungă pe șantierele 
de construcții numai după ce s-a ex
tras tot ceea ce este util în conți
nutul ei, îndeosebi resturile de mi
nereuri.

Abordînd problema valorificării re
surselor energetice naturale, minis
trul de resort abată că în cincinalul 
viitor utilizarea energiei solare va fi 
extinsă în 7 fabrici de ceramică 
și în 3 unități de prefabricate, esti- 
mîndu-șe economii de 5 000 tone 
combustibil convențional pe an. De 
asemenea, prin folosirea energiei 
apelor geotermale se va diminua 
consumul de combustibil cu 3 000 
tone combustibil convențional. Pen
tru folosirea pe scară cît mal largă 
a energiei solare, secretarul gene
ral al partidului recomandă ca acti
vitatea în industria ceramicii să se 
desfășoare vara, în aer liber.

In încheiere sînt înfățișate rezul
tatele preocupărilor pentru valorifi
carea superioară a masei lemnoase, 
subliniindu-se că, datorită promo
vării unor tehnologii, intensificării 
valorificării resurselor secundare și 
altor măsuri, volumul masei lem
noase la o producție de 1 milion lei 
se va reduce în 1985 la 310 nfc față 
de 559 mc in 1975.

Dialogul purtat de secretarul ge
neral al partidului cu specialiștii din 
cadrul Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor a evidențiat 
faptul că și în acest important sec
tor al economiei naționale se fac 
eforturi susținute pentru reducerea 
consumurilor de materiale, energie 
și combustibili. Sintetizînd preocu
pările specialiștilor și cercetătorilor, 
ale tuturor celor ce muncesc în acest 
domeniu, ministrul Traian Dudaș 
prezintă măsurile ce au fost luate 
pentru reducerea consumului în 
transporturi la locomotivele diesel și 
autocamioane. S-a amintit, de ase
menea, faptul că în cincinalul viitor 
se va intensifica acțiunea de recon- 
diționare a pieselor de schimb, va
loarea acestora sporind cu peste 21 
Ia sută in 1985 față de 1980.

Ministrul de resort informează, 
de asemenea, despre soluțiile va
loroase elaborate de specialiști pen
tru construcția noilor poduri peste 
Dunăre, cu deschideri mari. Una din
tre acestea, care preconizează utiliza
rea unei macarale de mare forță, va 
permite reducerea duratei lucrărilor 
cu 45 la sută și sporirea productivi
tății muncii cu 50 la sută.

Secretarul general al partidului 
examinează cu deosebit interes re
zultatele obținute de specialiștii Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor in domeniul metalizării, 
soluție care permite recuperarea unor 
piese și subansamble de mare com
plexitate tehnică, pină acum con
damnate la casare.

Dialogul de lucru continuă în stan
durile rezervate Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, unde 
tovarășul Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru și ministru de resort, înfăți
șează măsurile stabilite în vederea 
obținerii, și în această ramură, a 
unor produse superioare, cu cheltuieli 
materiale și consumuri de combusti
bili și energie mai mici. Astfel, se 
subliniază că numai în 1980 acțiu
nile intreprinse in acest scop sînt 
menite să asigure economisirea a 
2 865 MWh energie electrică, peste 
25 000 tone combustibil convențional.

Se subliniază că. în perioada care 
urmează, oamenii muncii din agri
cultură și industria alimentară ișl 
concentrează eforturile in direcția 
aplicării de noi tehnologii eficiente, 
valorificării depline a subproduselor 
și a materialelor secundare, recupe
rării energiei secundare, depistării 
de noi surse de energie. Atrage a- 
tenția procedeul de utilizare a căl
durii biologice la încălzitul serelor, 
a cărui extindere va spori de citeva 
ori eficiența economică.

Specialiștii din industria alimen
tară raportează că și in acest sector 
urmează a se economisi in anii 
1981—1985 aproape 58 400 kWh și 
mai mult: de 145 000 tone combus
tibil convențional prin generalizarea 
unor tehnologii avansate.

Arătind că în agricultură există 
încă rezerve care trebuie să fie mo
bilizate, secretarul general al parti
dului cere ca să se extindă și în 
alte sectoare procedeul de recupe
rare, a căldurii cuptoarelor de tunel 
aplicat in panifioație. De asemenea.

secretarul general al partidului re
comandă ca la uscarea unor produse 
vegetale, cum este, de pildă, tutu
nul, să se apeleze la unele procedee 
tradiționale, cum este, de pildă, us
carea naturală, evitîndu-se în acest 
fel unele instalații complicate, iar 
pentru păstrarea produselor agricole 
să se organizeze depozite subterane 
în care să se păstreze o temperatură 
constantă de 7—8 grade.

Dialogul de lucru continuă în sec
torul rezervat Îmbunătățirilor fun
ciare. Luînd cunoștință de acțiunile 
care se întreprind pentru ridicarea 
capacității productive a pămîntului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
conducerii ministerului, specialiștilor 
din cadrul departamentului ca, in cel 
mai scurt timp, să se treacă hotărit 
la irigația liberă prin brazde, ceea 
ce va conduce la serioase reduceri 
de consumuri energetice.

Temeinic ancorate in acțiunea de 
reducere a consumului de materii 
prime, materiale, energie și combus
tibil, unitățile Ministerului Industriei 
Ușoare se vor încadra cu strictețe în 
normele de consum, stabilind de pe 
acum măsurile de fundamentare a 
acestora la un mare număr de pro
duse.

înfățișînd principalii indicatori ai 
eficienței economice, ministrul Lina 
Ciobanu a subliniat, între altele, că 
în viitorul cincinal consumurile de 
energie și combustibil se vor reduce 
substanțial la principalele produse, 
un rol important în această privință 
revenind atît cercetării științifice, cit 
și proiectării de utilaje, instalații și 
tehnologii noi, capabile să realizeze 
performanțe superioare.

Vâlorificarea materiilor prime și a 
resurselor secundare, a relevat to
varășul Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să reprezinte 80 la sută din întrea
ga activitate, întrucît, acționînd în 
această direcție, se vor soluționa șl 
problemele reducerii consumului, ale 
calității și prețului de cost, ale efi
cienței.

Secretarul general este informat 
apoi despre preocupările Ministeru
lui Industriei Ușoare și cele ale uni
tăților sale în direcția valorificării 
materiilor secundare și a produselor 
colectate de la populație.

Apreciind țesăturile fine obținute 
din in și cînepă, încălțămintea reali
zată din piele artificială, articolele 
de uz casnic, realizările obținute în 
domeniul economisirii de subramurile 
mari consumatoare de energie, 
secretarul general al partidului ii fe
licită pe specialiști și conducerea mi
nisterului și le urează să obțină noi 
succese în realizarea sarcinilor im
portante ce le stau în față.

Întîlnirea secretarului general al 
partidului cu specialiștii din cadrul 
Ministerului Construcțiilor Industria
le a readus, ca de fiecare dată, în 
discuție problemele majore legate de 
consumurile de materiale, energie și 
combustibili, de costurile de produc
ție, de durata de execuție, de creș
terea productivității și îmbunătă
țirea calității lucrărilor — înțr-un 
cu.vxnt, factorii hotăritori care pro
pulsează dezvoltarea și eficiența în 
acest sector-cheie pentru realizarea 
amplului program de investiții din 
actualul cincinal.

Subliniind că ministerul, centra
lele. unitățile de nroductie. ca și 
institutele de cercetări și-au con
centrat activitatea în direcția rea
lizării acestor sarcini, a transpunerii 
în fapt a indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul Ion 
Dincă, ministrul construcțiilor in
dustriale, a prezentat pe larg mă
surile stabilite pină în prezent pen
tru reducerea consumurilor mate
riale și energetice, subliniind că 
acestea sînt în scădere de la un an 
la altul.

Examinînd unele norme de con
sum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că ele trebuie reduse in con
tinuare. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului a recomandat ca 
în viitor să se realizeze tot mai 
multe construcții metalice simple, 
ușoare. S-a indicat, totodată, să se 
extindă cit mai mult folosirea prefa
bricatelor în construcții în locul 
structurilor monolitice.

Constatări deosebit de utile a furni
zat acțiunea de reducere a consu
murilor normate pentru sectorul 
energiei electrice. Pornind de la ne
cesitatea de a se obține, din cantita
tea de combustibil afectată acestuî 
sector, o producție cit mai mare de 
energie electrică și termică, cît și 
de la cerințele generale pe care 
ie ridică noile raporturi din
tre energetică și creșterea eco
nomică, ministrul Gheorghe Cioară 
a înfățișat pe larg măsurile preconi
zate in acest sector, măsuri vizind 
valorificarea superioară a resurselor 
energetice, reducerea ponderii hidro
carburilor prin dezvoltarea termofi- 
cării urbane. Se preconizează ca în 
viitorul cincinal să se construiască 
noi hidrocentrale pe riurile interi
oare, să se amenajeze noi captări se
cundare în cadrul celor existente, 
precum și realizarea o 500 microcen- 
trale pe riurile mici pentru acope
rirea consumului local.

în cadrul dialogului s-a subliniat, 
de asemenea, rolul însemnat pe care 
ii joacă introducerea noului orar de 
vară, măsură de pe urma căreia re
ducerea puterii la vîrful sarcinii este 
de 250—400 MW, reprezentind puterea 
a una-două hidrocentrale cum este 
cea de la Bicaz, iar economia anuală 
de energie electrică de 190 milioane 
kWh, adică echivalentul a 70 000 tone 
combustibil convențional. Totodată, a 
fost amintit faptul că în anii viitori 
noile resurse de energie — eoliană, 
solară, geotermală și îndeosebi ener
gia nucleară — își vor face sim
țită prezența într-o mai mare măsură.

Analiza temeinică, concretă, efec
tuată in cadrul dialogului de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
specialiștii și cadrele de conducere 
din fiecare sector economic a relie
fat, incă o dată, cu pregnanță, 
rolul decisiv, dinamizator al condu
cătorului partidului șl al tării in sti
mularea eforturilor tuturor celor ce 
muncesc, al căutărilor Îndreptate spre 
rezolvarea optimă a problemelor re
ducerii consumurilor de materii pri
me. combustibili și energie, spre 
valorificarea superioară a tuturor re
surselor naturale, in scopul dezvoltă
rii economice accelerate a tării, al ri
dicării bunăstării poporului.

Exprimîndu-și încă o dată recu
noștința fierbinte pe care întregul 
nostru popor o poartă secretarului 
general al partidului, președintele 
țării, pentru nobila sa activitate, di
namică și energică, pusă în slujba 
înfloririi patriei, mii de bucureșteni, 
prezenți pe aleile complexului expo- 
zițional, l-au aclamat la plecare, cu 
entuziasm și însuflețire, au ovaționat, 
scandind minute în șir „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.
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a țării le poartă partidului, secretarului său general

Un moment emoționant: se inaugureazâ lucrârile la Casa centrala a pionierilor și șoimilor patriei Imagine din timpul vizitâni expoziției jubiliare

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a to
varășei Elena Ceaușescu, a altor 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat, vineri seara a avut loc la 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală o amplă manifestare jubilia
ră prilejuită de cea de-a XXX-a ani
versare a Organizației Pionierilor, de 
Ziua pionierilor și Anul internațio
nal al copilului. Această manifestare, 
la care au participat peste 20 000 de 
șoimi ai patriei, pionieri și uteciști 
de pe tot cuprinsul țării, a constituit 
o nouă și emoționantă mărturie a 
dragostei profunde pe care tinăra ge
nerație o poartă patriei și partidului, 
secretarului său general, o expresie 
grăitoare a recunoștinței pe care 
schimbul de miine al țării o nutrește 
față de conducerea de partid și de 
stat, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru minunatele con
diții de viață și învățătură create 
în anii de lumină ai socialismului. 
Ea a prilejuit, totodată, afirmarea 
voinței de nezdruncinat a tinerei ge
nerații de a se pregăti și forma pen
tru viață și muncă, in spiritul sarci
nilor trasate de Programul și Con
gresul al XI-lea ale partidului, de a 
deveni constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul României.

...Este ora 18. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc în Parcul tineretu
lui, care găzduiește manifestările pri
lejuite de cea de-a XXX-a aniversa
re a creării Organizației Pionierilor.

La intrarea in marele parc, mii de 
pionieri și uteciști fac secretarului 
general al partidului o primire plină 
de bucurie și dragoste. Din piepturi
le lor tinere izbucnesc nesfirșite 
urale. Se aplaudă îndelung, se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“.

Cei prezenți și, prin glasul lor, mi
lioanele de copii ai patriei — șoimi 
și pionieri — aduc prinosul lor de 
recunoștință partidului și secretarului 
său general pentru condițiile minu
nate de muncă și viață create tinerei 
generații, pentru viitorul fericit ce 
le-a fost asigurat, pentru posibilități
le luminoase de afirmare și împlinire 
a celor mai îndrăznețe visuri și aspi
rații.

Tovarășul Nicolae veaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint întim- 
pinați la sosire de tovarășii : Iile 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu. Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drâgănescu, Ion Ioniță, 
Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru P.>- 
pescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Nicolae Constan
tin, Mihai Dalea, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Rțchard Winter, Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu, Marin Vasile.

Sint prezenți, de asemenea, Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Constantin Boș- 
tină, președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, Suzana 
Gâdea, ministrul educației și învăță- 
mintului, Ana Mureșan, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, vi
cepreședinții C.N.O.P. și secretarii 
C.C. al U.T.C.

Grupuri de șoimi ai patriei și pio
nieri, în uniformele lor viu colorate, 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori, cravate roșii cu tricolor si 
insigne jubiliare pe care sint înscrise 
datele aniversare ale Organizației 
Pionierilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, răspunzînd 
acestor manifestări pline de căldură, 
ii imbrățișează părintește, ii mingiie 
cu dragoste pe cei care le-au ieșit 
în întimpinare cu brațele pline de 
flori.

Conducătorul partidului și statului 
este invitat apoi să inaugureze șan
tierul viitorului Centru de educație5' 
și cultură a pionierilor și copiilor. 
Proiectul acestui complex, aflat acum 
in fază de machetă, preconizează — 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — construirea unui mo
dern edificiu care va găzdui Casa 
centrală a pionierilor și șoimilor pa
triei, a unui orășel al copiilor, cu 
o multitudine de mijloace de dis
tracție, precum și a unor baze spor

tive adecvate practicării voleiului, 
baschetului, handbalului, tenisului de 
cîmp, gimnasticii, Înotului, patina
jului etc.

Construirea acestui impunător com
plex. ca și celelalte condiții materia
le create de statul nostru tinerei 
generații reflectă in mod edificator 
grija și dragostea cu care partidul, 
secretarul general al partidului, în
tregul nostru popor înconjoară pe 
copiii țării, le ocrotesc copilăria, asi- 
gurîndu-le cadrul optim de învăță
tură și activitate creatoare, de dez
voltare plenară a aptitudinilor și ta
lentelor, de călire fizică și modelare 
etică cetățenească, pentru a deveni 
oameni adevărați, oameni de nădejde
— viitorii constructori ai comunis
mului in România.

Analizindu-se proiectul viitorului 
Centru al copilului, s-a subliniat 
că obiectivele fundamentale ale a- 
cestui complex _ trebuie să fie edu
carea copiilor în spiritul dragostei 
față de patrie, partid și popor, al 
tradițiilor revoluționare, al luptei 
pentru libertate, unitate și indepen
dență. De asemenea, aici urmează să 
,se desfășoare un proces instructiv- 
educativ avind drept scop promo
varea cultului muncii, a respectului 
și prețuirii față de trecutul popori’.- 
luf nostru, precum și față de realiză
rile sale prezente.

Casa centrală a pionierilor și șoimi
lor patriei — principalul obiectiv din 
cadrul viitorului Centru al copilului
— va permite organizarea de acti
vități de educație patriotică și revo
luționară, precum și de creație teh
nico-aplicativă și cultural-artistică. 
In acest sens, edificiul va fi dotat 
cu săli de teatru, biblioteci, cabinete 
de informare și documentare, unde, 
prin intermediul literaturii, teatrului 
și filmelor, vor fi prezentate princi
palele momente din viața și lupta 
poporului român pentru libertate și 
dreptate, pentru independentă, pen
tru socialism, realizările obținute sub 
conducerea partidului in • făurirea 
unei vieți noi, prospere și fericite. 
De asemenea, se vor organiza, în ca
drul unui pavilion „Minitehnicus", 
numeroase ateliere și laboratoare de 
creație tehnico-științifică în dome
niul electronicii, automatizării, ci
berneticii, -electromecanicii, mecani
zării agriculturii, mecanicii, al apa
ratelor și instrumentelor didactice, al 
radioteleviziunii. modelismului etc. 
Totodată, vor fi organizate ateliere 
productive cu caracter . permanent, 
laboratoare de fizică, chimie și bio
logie, un radioclub, precum și un a- 
telier destinat viitorilor constructori 
de locuințe. în vederea îndeplinirii 
scopurilor lor educative, noile dotări 
vor fi împodobite cu fresce și picturi 
care vor reda cele mai semnificative 
momente din istoria patriei, a po
porului și partidului. în același scop, 
în viitorul Parc al copilului vor fi 
construite machete ale unor cetăți și 
locuri istorice și vor fi ridicate bus- 
turi ale unor personalități ale isto
riei și culturii românești.

Un loc important în viitoarele do
tări va fi destinat actualității socia
liste a patriei, muncii pline de abne
gație a poporului pentru construirea 
unui viitor luminos și fericit. Astfel, 
vor fi construite machetele unor 
obiective economice realizate în anii 
socialismului și vor fi înfățișate con
tribuțiile românești la progresul teh
nicii și științei mondiale, la marile 
descoperiri din domeniul medicinii, 
biologiei, chimiei, fizicii și matema
ticii.

Nu va fi uitată nici lumea de basm 
a copilăriei, viitorul parc fiind dotat 
cu castele din povestirile și legen
dele izvorite din tezaurul de înțelep
ciune al poporului român și din li
teratura universală.

în continuare a avut loc un mo
ment de înaltă semnificație : tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu inaugurează, în mod 
simbolic, lucrările la viitorul Centru 
al copilului, punînd cu tradiționala 
unealtă a zidarului — canciocul — 
primul beton la fundația Casej cen
trale a pionierilor și șoimilor patriei.

Miile de pionieri aflați pe platfor
ma unde se va ridica edificiul ce le 
va fi destinat aplaudă cu însuflețire, 
aclamă pentru partid și secretarul 
său general.

Secretarul general al partidului a 
dezvelit apoi placa inaugurală a lu
crărilor la noul obiectiv, pe care sint 
săpate cuvintele : „în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 

Ceaușescu, la 22 iunie 1979 a fost 
inaugurată construcția Centrului de 
educație și cultură a pionierilor și 
copiilor din București. Acest impor
tant complex, destinat îmbogățirii și 
înfrumusețării vieții celor mai tinere 
generații din Capitala țării, se edili ■ 
că prin îndemnul și sub înalta grijă 
a președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
apoi să planteze la intrarea în Par
cul copilului un stejar, care va crește 
peste ani și ani ca o mărturie vie a 
prezenței active, permanente a secre
tarului general al partidului in mij
locul copiilor, al întregului nostru po
por. Asemenea stejarului din Bor- 
zești, cu rădăcinile adine înfipte în 
glia tării, el va rămine ca un simbol 
etern al trâiniciei, a tot ceea ce rea
lizează poporul român sub conduce
rea partidului, a secretarului său ge
neral pentru fericirea și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului se îndreaptă spre 
Palatul sporturilor și culturii, unde, 
în cadrul manifestărilor jubiliare, au 
fost organizate o expoziție și un 
spectacol de gală.

Semnificative pentru importanța 
evenimentelor aniversate in această 
zi, pentru idealurile spre care au pri
vit mereu copiii țării, idealuri care 
iși găsesc în acești ani o deplină 
realizare, sint cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înscrise ca „moto" 
al întregii expoziții : „Să nu uitați 
niciodată, dragi tovarăși tineri, 
că aveți în primul rînd îndatorirea 
de a face totul pentru însușirea și 
dezvoltarea celor mai înalte virtuți 
ce caracterizează poporul nostru, 
dragostea de adevăr, vitejia, pasiu
nea pentru muncă, hotărirea fermă 
de a asigura ridicarea națiunii noas
tre pe noi și noi culmi de progres 
și civilizație".

Primele panouri evocă, prin inter
mediul documentelor și al fotografi
ilor, istorica însemnătate a actului 
insurecțional de la 23 August 1944, 
începuturile mișcării pionierești din 
România, în urmă cu trei decenii. 
Un loc special este acordat sublini
erii contribuției majore a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la organizarea și 
dinamizarea Uniunii Tineretului Co
munist din România.

Prin intermediul graficelor și ima
ginilor sint prezentate date sintetice 
privind activitatea multilaterală a 
celor 2,4 milioane de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor, și a 
celor peste 1,2 milioane de șoimi ai 
patriei. Este reflectată activitatea 
plină de însuflețire a unităților și 
detașamentelor de pionieri, puternice 
centre de educare comunistă a copii
lor, de dezvoltare a cultului muncii 
în rîndul acestora.

Dezvoltarea continuă a procesului 
de invățăihînt este ilustrată, printre 
altele, de creșterea, numai în acest 
aa, a spațiilor de învățămint cu a- 
proape 3 000 săli de clasă, peste 22 600 
locuri in grădinițe, 33 500 locuri in 
internate și 10 600 in ateliere școlare.

Un sector al expoziției infățișează 
bogata activitate a elevilor din in- 
vățămintul gimnazial, care au reali
zat anul trecut, in ateliere, pe lo
turi școlare și, nemijlocit, în unități 
economice, lucrări in valoare de pes
te 65 milioane lei. Angajamentul Or
ganizației Pionierilor la muncă pa
triotică pe anul în curs prevede, in
tre altele, participarea la construirea 
a 1 700 de școli, laboratoare, ateliere, 
grădinițe, cămine culturale, amena
jarea a 4 000 baze și terenuri sporti
ve, de joacă și piste aplicative, co
lectarea și valorificarea unor 
importante cantități de metal, textile 
și ambalaje de sticlă, amenajarea și 
întreținerea a 620 km de diguri și ca
nale de irigație.

Un alt sector al expoziției prezintă 
activitatea politico-educativă de 
masă. Astfel, anual sint difuzate 450 
ore de emisiuni ale posturilor de ra
dio și televiziune consacrate, special 
celor mici. Numai in 1979 se editează 
180 titluri de cărți, sînt realizate 32 
filme și 2 700 diafilme pentru copii.

Urmează sectorul dedicat participă
rii celor mai tineri cetățeni ai pa
triei la marele festival al muncii și 
creației „Cîntarea României". Din 
grafice rezultă că in activitatea teh- 
nico-aplicativă și științifică sint cu
prinși 71 la sută din pionieri și șco
lari, iar în activitatea cultural-artis- 
tică peste 76 la sută.

în continuare este înfățișată acti

vitatea competițională desfășurată 
de către cercurile sportiv-turistice și 
asociațiile sportive școlare in ampla 
competiție națională „Daciada", care, 
în anul de învățămint 1978—1979. a cu
prins 89 la sută din pionierii și șco
larii țării.

Un tronson special este consacrat 
relațiilor internaționale ale Organiza
ției Pionierilor din Republica Socia
listă România cu 82 de organizații si 
organisme pentru copii din peste 50 
de țări de pe toate continentele glo
bului. Este semnificativ de arătat, in 
acest sens, că, în vacanța de vară a 
acestui an. copii din peste 30 de țări 
din întreaga lume vor fi oaspeții 
taberelor românești, in timp ce copii 
din țara noastră iși vor petrece o 
parte a vacanței mari in tabere orga
nizate în tot atitea țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat se opresc cu deosebit interes 
în fața panourilor pe care sint ex
puse lucrări semnate de artiști-copii, 
admirind priceperea și talentul aces
tora. în frtmtea acestor lucrări se 
află cele premiate în cadrul unor 
manifestări de artă plastică interna
țională pentru copii.

Este vizitată apoi expoziția lucră
rilor de creație tehnico-științifică 
realizate pentru autodotarea cercu
rilor aplicative din școli sau cu 
aplicabilitate in diferite domenii ale 
economiei, Prin intermediul fotogra
fiilor, dar cel mai adesea prin de
monstrarea' \ concretă a funcționării 
instalațiilor, "sînt prezentate numeroa
se lucrări, unele brevetate ca inven
ții și premiate la manifestări știin
țifice de peste hotare. Din multitu
dinea exponatelor se remarcă, prin
tre altele, ministrungul realizat de 
copiii din Cimpia Turzii, aparatul 
electronic pentru consult medical, 

. realizat de pionierul Dan Anghel din 
Urziceni. laboratorul portabil al in
ginerului agronom, realizat , de un 
grup de pionieri din sectorul I Bucu
rești, stația de epurare a apelor re
ziduale rezultate din procesul tehno
logic al întreprinderilor textile, rea
lizată de pionierii constănțeni, steri
lizatorul de aer ..Cristal", conceput 
și realizat de copiii din Gherla. Un 
loc aparte este ocupat de sectorul 
aero și navomodelelor.

în finalul expoziției sînt prezentate' 
machetele funcționale ale unor in
stalații și orașe ale viitorului. Prin
tre acestea se remarcă in mod deo
sebit centrala pențru transformarea 
energiei solare in energie electrică, 
realizare a pionierilor brașoveni, 
centrală care acționează demonstra
tiv un trenuleț electric conceput de 
copiii de la Casa centrală a pionie
rilor și șoimilor patriei din Bucu
rești. macheta Tomis II — orașul pe
troliștilor de pe Marea Neagră, o in
stalație pentru valorificarea energiei 
valurilor, concepută de copiii bu- 
zoieni.

Vizitarea expoziției se încheie prin- 
tr-un moment emoționant : pioniera 
Luminița Naca de la Școala genera
lă 175 din Capitală, în numele pio
nierilor, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un tablou în care 
secretarul general al partidului, 
alături de tovarășa Elena Ceaușescu, 
se află în mijlocul unui grup de pio
nieri și șoimi ai patriei.

în continuare, in sala Palatului 
sporturilor și culturii. împodobită săr
bătorește, a fost prezentat un spec
tacol de gală.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sint 
întîmpinați cu aplauze și ovații ne- 
sfîrșite de către toți cei prezenți. care 
scandează minute in șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și copiii !". 
Sint manifestări ale dragostei ne
țărmurite pe care o nutresc toți fiii 
patriei față de partid și secretarul 
său general, ale voinței întregului 
nostru popor de a transpune în viață 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
P.C.R. de a ridica patria noastră 
socialistă pe noi trepte de civilizație 
și progres.

După intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România, trom- 
peții anunță inceperea spectacolului 
de gală.

întreaga scenă pare un amfiteatru 
viu și multicolor, în care mii de co
pii agită stegulețe roșii și tricolore, 
eșarfe, ramuri înflorită, precum și 
viniete reprezentind cifra 30. Onoa

rea de a inaugura spectacolul ii re
vine poeziei :

„Copiii înflorind pe părintescul / 
Pămint al patriei nepieritor / Aduc 
partidului, întregului popor, / Aduc 
tovarășului Nicolae Ceaușescu / Oma
giul dragostei și bucuriei lor. / Bi- 
ne-ați venit la marea sărbătoare ! / 
Din inimă cu drag vă mulțumim / Că 
și la cea de-a 30-a aniversare / Căl
dura părintească vă simțim".

Aceste cuvinte, izvorite din purita
tea și căldura tinerelor piepturi pio
nierești. au darul să prefigureze to
nalitatea intregului spectacol, at
mosfera de voioșie, optimism și an
gajament revoluționar care va domni 
de-a lungul desfășurării sale. In acor
durile unui cunoscut marș pionieresc, 
copiii dau viață unui dans ritmic, vi
guros, fluturînd eșarfe policrome.

Este acum rîndul istoriei să vibre
ze pe scenă și in inimile tuturor celor 
prezenți. Pe un mare ecran sînt pro
iectate imagini care evocă momente... 
dintre cele mai însemnate, ale trecu— 
tului de jertfă, nădejde și- eroism alT" 
neamului românesc.

Prin mijlocirea imaginilor dc film 

La intrarea in Parcul copilului este plantat un stejar, simbol etern al trăinicie»

proiectate pe ecranul ce domină fun
dalul scenei, prin coregrafie, muzică 
și versuri prind contur citeva dintre 
cele mai luminoase figuri și momente ’ 
ale existenței noastre multimilenare : 
Burebista, Decebal, Traian. Mircea 
cel Bătrin. Ștefan cel Mare, prima 
unire a Țărilor Române înfăptuită de 
Mihai Viteazul, războiul de Indepen
dență, unirea cea mare și veșnică 
de la 1918. Această sugestivă evocare 
culminează cu- unul dintre cele mai 
înălțătoare momente ale istoriei noas
tre : crearea Partidului Comunist 
Român.

„O mie nouă sute douăzeci și unu — 
din amarul / De veacuri soare nou 
s-a înălțat ! / Partidul comunist e 
farul / Ce zorii patriei a luminat. / 
Cu grijă părintească și ardoare / Cu 
dragoste cum nu s-a. cunoscut / Parti
dul s-a-ngrijit de la-nceput / Si de 
copiii clasei muncitoare".

Prin dans și muzidă, prin imagini 
jde film și cuvinte rostite răspicat 
sint evocate dramatismul și eroismul 
luptei pe care comuniștii și uteciști! 
au desfășurat-o in anii de teroare ai 

ilegalității. Iar în iureșul acestei 
lupte, un rol de primă însemnătate 
l-a avut tînărul revoluționar Nicolae 
Ceaușescu, cel care la numai 15 ani 
a pornit să înfrunte asprimea încleș
tărilor de clasă, a luptei pentru drep
tate socială :

„Tinărul cobora cu Oltul / De pe-un 
frumos picior de plai / Pe unde-au 
ridicat norodul / La luptă Tudor și 
Mihai. / Cumplită s-a stirnit prigoa
na / Adolescentului bărbat / Purtat 
în lanțuri spre Doftana / Din fragezi 
ani întemnițat...".

Micii artiști evocă în continuare, 
cu emoție și respect, o seama umtre 
cele mai patetice momente ale bio
grafiei de tinăr revoluționar a tova
rășului Nicolae Ceaușescu : alegerea 
sa ca membru iri Comitetul Națio
nal Antifascist, arestările sale succe
sive Și dirzenia extraordinară de care 
a dat dovadă, activitatea sa clarvă
zătoare și înnobilată de patriotism 
pentru reorganizarea Uniunii tine
retului Comunist, precum si partici
parea sa memorabilă, alături de
(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCÎNTEIA - sîmbătâ 23 iunie 1979

a tării le poartă partidului, secretarului său general
(Urmare din pag. a
utecista Elena Petrescu, astăzi 
tovarășa sa de viată, in fruntea marii 
manifestații antifasciste a muncitori
mii bucureștene de la 1 Mai 1939.

„Zorile libertății și bucuriei" — 
sub acest generic frumos ca un imn 
se desfășoară acum un alt tablou al 
spectacolului. într-o admirabilă sim
bioză a imaginilor filmate, a muzi
cii și coregrafiei, prind viață momen
tele ue Înaltă efervescentă revoluțio
nară ale insurecției naționale arma
te antifasciste și anliimperialiste de 
la 23 August 1944.

Intr-o succesiune vie, antrenantă, 
derulată pe fondul marșului „Hei- 
rup 1", sint aduși in memorie anii de 
elan, austeritate și eroism ai recon
strucției, care au marcat inceputul 
celei mai luminoase și prospere 
epoci din existența României. Micii 
recitatori și balerini aduc în scenă 
însemne ale recuzitei invățămîntului, 
cercetării și producției,- simbolizind 
asaltul pe care se pregătesc să îl 
dea celor mai noi cuceriri ale științei 
și culturii, pentru a contribui la spo
rirea tezaurului de valori al patriei. 
Totodată, sint redate scene legate de 
activitățile cultural-sportive, de joacă 
și recreare, care au găsit In Festi
valul național „Cintarea României" 
și „Daciada" cadrul optim de des
fășurare.

Este acum clipa în care întregul 
spectacol este dominat de șuvoiul 
tulburător al străvechii noastre arte 
populare. Purtînd costume țesute cu 
măiestrie, ce reprezintă toate zohele 
etnografice ale țării, precum și spe
cificul portului naționalităților con
locuitoare tinerii artiști izbutesc să 
creeze, prin cîntec și dans, imaginea 
nesecatelor comori ale folclorului 
nostru, a unității de monolit a tuturor 
fiilor patriei, femei sau bărbați, tineri 
sau virstnlci, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, in jurul 
partidului. De un succes deosebit se 
bucură o suită de cintece și jocuri 
populare, precum și evoluția micu
ților călușari, momente care smulg 
ropote de aplauze la scenă deschiși

Este rindul păcii și prieteniei să 
fie transfigurate artistic, să primeas
că ofranda de dragoste și candoare 
a tinerilor artiști. întreaga scenă de
vine, in unduirea mătăsoasă a eșar
felor, panglicilor și florilor acestui 
început de vară, o feerică arenă alb- 

azurie, in mijlocul căreia se înalță 
treptat in văzduh făpturile de ză
padă ale unor porumbei simbolici, 
precum și un glob pămintesc- în
conjurat de emblema „Anul interna
țional al copilului".

După o secvență de muzică folk 
și o alegorie simbolizind pacea, pe 
care o interpretează un grup de șoimi 
ai patriei, urmează un moment ar
tistic de o remarcabilă forță expre
sivă : baletul „Oda bucuriei". Pe 
chipurile fericite ale tinerilor bale
rini, in mișcările lor perfect sincro
nizate, străbătute ‘ de o nestăvilită 
sete de viată, de pace și prietenie cu 
toți copiii lumii, putem citi recunoș
tința noilor generații de cetățeni ai 
țării față de politica externă realistă 
și clarvăzătoare promovată de partid, 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru instaurarea unui climat de 
securitate și colaborare Intre toate 
popoarele, pentru edificarea unei 
lumi fără arme, din care spectrul 
primejdiei unei noi și nimicitoare 
conflagrații mondiale să dispară 
o dată pentru totdeauna. Treptat, 
scena devine o tribună de la înălți
mea căreia reprezentanții tinere, ge
nerații rostesc, in felul lor propriu, 
dar cu maturitate și deplină anga
jare, adevărurile fundamentale ale 
istoriei noastre contemporane : dra
gostea întregului popor față de 
partid și secretarul său general, ho- 
tărirea sa fermă de a apăra 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, independența și suveranitatea 
patriei, aspirațiile națiunii către ci
vilizație și progres, dorința ei de a 
trăi în pace și bună înțelegere cu 
toate popoarele lumii.

Pe fondul sonor al unui cunoscut 
Imn revoluționar, pe ecran apar ima
gini care au intrat de-a pururi în 
filmoteca de aur a inimilor micilor 
artiști, ale întregului tineret român : 
secvențe cu valoare de document din 
timpul numeroaselor intilniri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cu tinăra gene
rație. într-un șuvoi nestăvilit, in su
net de trompete, copiii se grupează 
pe scenă și pe culoarele laterale ale 
sălii, pentru a rosti jurămintul lor 
față de patrie și partid, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. jurămlnt 
care se constituie intr-o tulburătoare 
profesiune de credință :
..Jurăm să fim urmașii de nădejde / 
Precum partidul, tara ne-au crescut / 

Și scut să fim. in clipă de primejdie I 
Să fim al păcii și al muncii scut !“ 

încheierea spectacolului constituie 
o veritabilă apoteoză, in care efluviile 
de cîntec, dans și voie bună ale pio
nierilor și șoimilor patriei se revar
să asupra întregii săli. Atmosfera 
sărbătorească, de mare intensitate 
sufletească, a finalului este întregită 
în chip inspirat de rîurile undui
toare ale eșarfelor roșii și tricolore, 
de crengile înflorite pe care copiii le 
flutură in chip de omagiu și ră
mas bun.

Din rindul acestora se desprind, 
aidoma unui stol de porumbei ima- 
culați, grupuri de fete și băieți care 
urcă la tribuna oficială și oferă fru
moase buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. întreaga asistență ova
ționează in picioare pentru partid și 
secretarul său general. Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, artiștilor, 
echipei de realizatori și tuturor celor 
care au contribuit la realizarea aces
tui frumos spectacol li se oferă un 
coș cu flori.

La ieșirea din incinta Palatului 
sporturilor ș! culturii regăsim aceeași 
atmosferă de entuziasm care a ca
racterizat toate momentele acestei 
noi intilniri a secretarului general cu 
tineretul patriei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
străbat pe jos aleea centrală a Parcu
lui tineretului, trecind printr-un cu
loar viu, format de o mulțime impre
sionantă de copil care îi ovaționează 
cu dragoste.

Pe parcursul traseului străbătut de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de cei
lalți participant! la spectacolul festiv 
sint efectuate demonstrații tehnice, 
sportive, lansări de zmee. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sint oferite de-a 
lungul întregului traseu buchete de 
flori de către șoimi ai patriei, pio
nieri și tineri uteciști din întreprin
derile bucureștene.

La ieșirea din parc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului se 
prind alături de pionieri și șoimi ai 
patriei, intr-o emoționantă Horă a 
Unirii, care încheie în chip minunat 
această sărbătoare a pionierilor, șo:- 
milor, a tuturor copiilor patriei 
noastre. Moment din timpul spectacolului de galâ

* 1■

ÎN UNELE ZONE ALE ȚĂRII A PLOUAT ABUNDENT

Ce măsuri au devenit acum 

absolut necesare în agricultură?
Dppă zilele cu temperaturi foarte 

ridicate care au grăbit coacerea orzu
lui, iar in unele zone — chiar și a 
griului, un val puternic de ploi s-a 
abătut asupra celei mai mari părți 
a țării. După cum ne-a informat to
varășul Ștefan Apetroaie, cercetător 
la Institutul de' meteorologie și hi
drologie, in decurs de 24 de ore, mai 
precis in cursul zilei de 21 iunie, in 
unele zone cantitățile de apă rezultate 
din ploi au fost foarte mari. Cele mai 
puternice precipitații s-au înregistrat 
in județul Dîmbovița. La Tirgoviște, 
de exemplu, ele au ajuns la 108 litri 
pe metru pătrat, iar in unele co
mune din județ, cantitatea de apă din 
ploi a fost și mai mare, determinind 
revărsarea cursurilor de apa și băl
tirea unor suprafețe apreciabile cu 
culturi agricole. De asemenea, a 
plouat abundent și in alte zone, cele 
mai mari cantități de apă pe metru 
pătrat inregistrindu-se la Ploiești — 
90 litri, Banloc, județul Timiș — 98 
litri, Sărmaș, județul Cluj — 59 litri, 
Alba Iulia — 50 litri, Cimpulung, ju
dețul Argeș — 56 litri. Piatra Neamț 
— 63 litri. Cantități mai moderate de 
apă — 30—45 litri pe metru pătrat — 
au fost inregistrate în jumătatea de 
vest a Moldovei, bazinul riului Argeș 
pină la comuna Budești-Ilfov, in ju
dețele Caraș-Severin, Alba și Sibiu. 
A plouat mai puțin — intre 15 și 25 
litri de apă pe metru pătrat — în 
partea de est a Moldovei, centrul Ol
teniei, jumătatea de vest a Transil
vaniei, iar sub 10 litri pe metru pă
trat — in județele Dolj, Olt, Tele
orman, Galați, Vaslui. în toată Do- 
brogea, exceptînd orașul Hîrșova, nu 
a plouat deloc. Insă, in cursul zilei 
de ieri, frontul de ploi s-a extins și 
asupra acestei zone. Astfel, la Tulcea 
a plouat abundent.

Specialiștii din agricultură și agro- 
meteorologie consideră că ploile din 
ultimele zile, cu mici excepții, sint 
foarte favorabile pentru agricultură. 
Se apreciază că ele au venit într-un 
moment potrivit. Dacă s-ar fi men
ținut căldurile puternice de Ia Înce
putul acestei săptămini — la 
Călărași s-a înregistrat cea mai 
ridicată temperatură consemnată 
în luna iunie, in ultimii 80 de 
ani — ele ar fi influențat negativ 
asupra griului, determinind șistăvi- 
rea boabelor. Ploile, în afara faptului 
că au culcat grîul pe Întinse zone in 
județele Prahova, Dîmbovița, Alba 
și Sibiu, au refăcut pe mari supra
fețe rezerva de apă din sol. Au exis
tat zone in care efectele secetei în- 
ceDuseră să se simtă asupra plante
lor prăsitoare. Acum s-a refăcut re
zerva de apă din sol in bazinul 
Argeș, in Banat, sudul Transilvaniei,

estul Moldovei, podișul Sucevei, 
precum și in județele Botoșani, 
Neamț, Bacău, unde se simțea cei 
mai mult lipsa apei. De asemenea, 
au crescut rezervele de umiditate și 
in județele situate in nord-vestul 
țării, cum sint Maramureș și Sălaj. 
Se poate aprecia că, in toată țara,- 
exceptînd Bărăganul de est și Do- 
brogea, solul este destul de bine 
aprovizionat cu apă.

în condițiile determinate de ploile 
abundente, în fiecare unitate agri
colă, în fiecare comună, ținind seama 
de cantitatea de apă rezultată, este

din ultimele zile, cu toate stricăciu
nile care le-au provocat, sint deo
sebit de folositoare. Există condiții 
ca la culturile prășitoare să fie ob
ținute recolte bune, dar pentru a- 
ceasta este nevoie ca lucrările de 
întreținere să se execute cu cea 
mai mare răspundere, acestea asi- 
gurînd păstrarea apei în sol, atît de 
necesară plantelor în fazele lor de 
consum maxim. Trebuie arătat că, 
potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, încă nu s-a încheiat pra- 
șila a doua la porumb în județele

• Evacuarea apelor care băltesc pe tere
nurile cultivate

• Accelerarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor

• Replantarea suprafețelor afectate din 
grădini

• Recoltarea cerealelor - atît cu combi
nele, cît și cu secerile

• A doua cultură - insămînțată pe supra
fețe cît mai mari

absolut necesar să fie luate măsuri 
energice in vederea bunei desfășu
rări a lucrărilor de sezon. în această 
privință, specialiștii din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
au făcut o serie de recomandări :

EVACUAREA APELOR CARE 
BĂLTESC PE OGOARE — mai 
ales în județul Dîmbovița și, pe su
prafețe mai mici, in alte zone ale 
țării. Este necesar ca, pretutindeni 
unde se constată băltiri, să fie 
săpate de urgență canale de scurge
re a apelor. Acolo unde canti
tățile de apă sint mai mari, 
este nevoie să fie folosite moto- 
pompele utilizate la irigații. Aceasta 
va permite ca terenul să se zvinte 
In timp mai scurt, să se asigure 
condiții normale pentru dezvoltarea 
plantelor și executarea lucrărilor 
agricole de sezon.

grăbirea lucrărilor de în
treținere A CULTURILOR. Pe 
măsură ce terenurile se zvintă, este 
necesar să continue prășitul porum
bului, tlorii-soarelui, sfeclei de 
zahăr si legumelor, lucrindu-se cu 
toate forțele mecanice și manuale, 
în cea mai mare parte a țării, ploile

Gorj, VÎIcea, Botoșani, Bacău, Su
ceava, Iași ș.a.

ACȚIUNI ÎN LEGUMICULTURA. 
Ploile abundente, ca și grindina care 
a căzut pe alocuri, au afectat unele 
grădini de legume, rupind plantele 
sau înnămolindu-le. In asemenea 
situații, este necesar ca terenurile 
respective să fie reinsămințate sau 
replantate, astfel incit pină la 
toamnă să se obțină o producție 
bună. Conducerea partidului a cri
ticat în repetate rinduri practica 
unor cadre de conducere și spe
cialiști din agricultură care, atunci 
cind bate grindina sau există alte 
calamități, neglijează replantarea 
culturilor legumicole, întocmind în 
schimb, cu multă ușurință, docu
mentații pentru a Incasa despăgu
biri de la A.D.A.S. Or. banii nu pot 
înlocui legumele pierdute. Este ne
cesar ca, in orice condiții să se ob
țină o producție bună de legume. De 
aceea, acum, in grădinile care au 
exces de apă, aceasta trebuie eva
cuată cît mai repede, Iar acolo 
unde culturile au avut de suferit — 
suprafețele respective să fie replan
tate imediat. Există timpul necesar

— 3—4 luni de zile — pentru a ob
ține o nouă recoltă, de legume.

RECOLTAREA CEREALELOR PA- 
IOASE trebuie să se bucure, in con
tinuare, de cea mai mare atenție. 
Pină ieri, orzul a iost strms de pe 
218 500 hectare, această lucrare in- 
cheindu-se in județele Constanța și 
Brăila. Avind în vedere că timpul 
se menține instabil, este imperios 
necesar ca, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, producția să ajungă 
cit mai repede din cimp în ma
gazii. Așa cum s-a anunțat, ip jude
țul Constanța a început recoltarea 
griului și, nu peste multă vreme, 
această lucrare se va declanșa și in 
alte județe. întrucit in unele zone, 
datorită ploilor din ultima vreme, 
cerealele năioase au fost culcate, 
se cer întreprinse măsuri speciale, 
oriunde este nevoie, pentru ca se
cerișul să se desfășoare în cele mai 
bune condiții. Combinele vor trebui 
echipate cu ridicătoare de lan. Tre
buie acționat cu înaltă răspundere 
pentru ca din recolta acestui an să 
nu se piardă nici un bob !

MAXIMA ATENȚIE ÎNSAMÎN- 
ȚARII CULTURILOR DUBLE. Ploile 
din ultimele zile creează condiții fa
vorabile pentru obținerea de recolte 
mari la culturile duble care se însă- 
mințează acum pe terenurile care 
sint eliberate de orz și altș culturi 
ce se recoltează devreme. Pentru ca 
aceste condiții să fie folosite pe de
plin, este necesar că terenul să fie 
eliberat neîntîrziat de paie, astfel 
îneît să se poată trece la arat, dis
cuit și semănat. Subliniem această 
cerință întrucit, pină la această dată, 
deși recolta de orz a fost strînsă de 
pe 218 500 hectare, au fost insămîn- 
țate doar 80 000 hectare cu a doua 
cultură. Chiar și în județele în care 
recoltarea orzului s-a încheiat sau a 
fost efectuată pe mari suprafețe au 
fost însămințate suprafețe restrinse. 
Trebuie acționat ferm pentru grăbi
rea acestei lucrări.

Desigur, condițiile de lucru în 
aceste zile, mai ales în zonele unde 
au căzut ploi abundente, sînt mai 
grele. De aceea, oamenii muncii din 

. agricultură, dînd dovadă de hărnicie 
și abnegație, sint chemați să nu-și 
precupețească eforturile pentru exe
cutarea lucrărilor urgente din această 
perioadă. în fruntea tuturor acestor 
acțiuni trebuie să se afle organiza
țiile de partid, comuniștii de la sate, 
care prin întreaga activitate politico- 
educativă, prin exemplul personal, au 
datoria să mobilizeze Ia efectuarea 
acestor lucrări toate forțele umane 
din agricultură.

„Un teatru de prim rang, ale cărui 
spectacole au cucerit definitiv 

atenția și concentrarea noastră"
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" s-a întors, recent, din- 

tr-un turneu de trei săptămini întreprins in Statele Unite 
ale Americii. Actorii români au prezentat la Teatrul uni
versității Yale din New Haven, la teatrul „La Mama" 
din New York și la cunoscutul teatru „Arena Stage" din 
Washington, opt spectacole cu „O scrisoare pierdută" de 
Ion Luca Caragiale și „Elisabeta I" de americanul Paul 
Foster.

„A fost un turneu pe cit 
de important pe atît de di
ficil, ne declară LIVIU 
CIULEI, regizorul ambe
lor spectacole. Și aceasta 
nu numai pentru că ne-am 
dus in Statele Unite ale 
Americii cu două specta
cole ale noastre mai vechi, 
dar și fiindcă acolo există 
o mare ofertă in privința 
tipurilor de spectacole : 
există numeroase teatre, 
multe spectacole de teatru 
comercial, numeroase mu- 
zicaluri. In Statele Unite 
întreprind turnee trupe din 
întreaga lume, trupe de 
teatru japonez — No, an
sambluri de operă din 
China, Comedia franceză, 
ca să mă refer numai la 
companiile care ne-au pre
cedat. Alegerea este x deci 
dificilă, oamenii nu-s obiș- 
nuiți să facă efortul de a 
urmări montări intr-o lim
bă necunoscută. Pe de altă 
parte, actorii noștri au 
avut de învins dificultă
țile adaptării la locul, spa
țiul de joc, schimbarea de
corurilor etc. Or, iată, re
zultatele sint, mărturisesc, 
peste așteptările noastre. 
Sintem cu atit mai bucu
roși cu cit manifestările de 
entuziastă prețuire pentru 
arta românească s-au trans
format in vibrante și trai
nice manifestări de prie
tenie față de poporul ro
mân".

Ziarele americane au 
pregătit turneul prin sub

stanțiale articole informa
tive în care era prezentată 
personalitatea lui Liviu 
Ciulei, activitatea lui in 
mișcarea teatrală din țara 
noastră, în care se revela

aplauze entuziaste. Sutele 
de cetățenț americani care 
ascultau, o vreme, tradu
cerea la cască renunțau 
în cele din urmă la ea, 
cuceriți de vizualitatea ex
cepțională a montărilor și 
de jocul excepțional al ac
torilor.

De un mare interes s-a 
bucurat „O scrisoare pier
dută al cărei conflict, al 
cărei conținut ideatic și 
moral, a cărei dimensiune 
tragico-satirică au fost

Succesul Teatrului „Bulandra" 
in Statele Unite ale Americii

faima internațională a tru
pei Teatrului „Bulandra". 
„Regizorul român Ciulei 
aducînd mai mult decit 
idei teatrului din Statele 
Unite ale Americii" — este 
titlul unui articol de pre
zentare a turneului, „Re
vărsarea de generozitate a 
Bucureștiului", „Rețetă bo
gată in timpul verii", sint 
titlurile altora. Liviu Ciulei 
a dat numeroase inter
viuri, pentru actorii de la 
„Bulandra" s-au organizat 
mai multe conferințe de 
presă și mese rotunde, din
tre care una sub egida 
Centrului american al Insti
tutului internațional de 
teatru, unul din organiza
torii acestui turneu,

Pretutindeni sălile de 
spectacole au fost arhipli
ne, spectatorii ocupind 
locuri și pe scenă. Pretu
tindeni solii artei româ
nești au fost întîmpinați 
cu mult interes, cu o mare 
căldură și răsplătiți cu

bine înțelese : „Chiar dacă 
prin traducere s-au pierdut 
unele sensuri și mai ales 
replicile spirituale, jocurile 
de cuvinte — piesa lui Ca
ragiale și spectacolul nos
tim au cucerit prin tipolo
gia umană, prin galeria 
portretelor" — ne spunea 
Liviu Ciulei. „Elisabeta I" 
a cucerit prin performan
țele, fantezia, inventivita
tea, spontaneitatea actori
lor, prin capacitatea spec
tacolului de a crea mo
mente de frumusețe magi
că, prin bogăția și formele 
invenției ludice.

Să răsfoim cele dinții 
cronici apărute.

Vorbind despre spectaco
lele românești ca despre 
un „eveniment major" și 
descriind reacțiile vii, de 
participare ale auditoriu
lui. cronicarul de la „The 
New York Times" scrie că 
„O scrisoare pierdută", 
montare foarte elaborată

(...) a cîștigat definitiv 
atenția și concentrarea 
noastră" (...) „Spectacolul 
beneficiază enorm de în- 
terpreții săi expresivi. 
Chipurile lor oferă chei 
ale personajelor (...). Chiar 
fără să înțelegi un cuvint 
din dialog, realizezi că 
acești actori sint in chip 
acut sensibili la indruma- 
rea regizorului și sînt ex- 
perți in comedia elevată 
ca și în cea bufă. Specta
colul operează la aminti mă 
nivelurile".

„Virtuozitatea româneas
că abundă la Arena" — 
acesta este titlul articolu
lui lui David Richards din 
„The Washington Star", 
care, caracterizind foarte 
interesant și elogios arta 
lui Ciulei, viziunea sa asu
pra teatrului, spune, refe- 
rindu-se la „Elisabeta I": 
„Ciulei vine spre noi de 
data aceasta cu cîteva mo
mente. cu adevărat năuci
toare", insistind asupra 
forței magice exercitate de 
regizor. Lăudînd evoluțiile 
lui Clody Bertoia, Marin 
Moraru și marile disponi
bilități ale celorlalți actori 
„al căror panaș vine parte 
din Shakespeare, parte din 
circ, parte din naturile lor 
exuberante", cronicarul în
cheie : „De fapt, „Bu
landra" este atît de evident 
un teatru de prim rang că 
vizita sa ne pare tragic de 
scurtă".

Un sentiment Re care 
l-au încercat și l-au ex
primat și spectatorii ame
ricani, care au strigat, la 
scenă deschisă : „Incredi
bil", și care nu se mai în
durau să părăsească sălile.

Natalia STANCU

cinema

înnoiri urbanistice la Moreni șl Tulcea

• întoarcerea acasă : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20, PATRIA — 
13,45; 16; 18,13; 20,30, CAPITOL — 
15; 17,30; 20, la grădină — 21,
• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 14,30; 17,15; 20.
• Titiărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 21.15, BUCUREȘTI — 
14; 16; 18.15; 20.30, FAVORIT — 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Frumoasa și bestia : FESTIVAL
— 14; 16; 18; 20.
C Evadarea : VICTORIA — 15;
17,30; 30.
• Cele 12 munci ale iul Asterisc
— 9,30: 11; 12,30; 14; 16, în ochii 
tăi e Întreaga lume — 18; 20 : 
DOINA.
• Un trecător In ploaie : CINEMA 
STUDIO — 10: 12.13. FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15. MO
DERN — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21.
• Al patrulea stol : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Aleargă după mine ca să te
prind : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Salariul groazei — 9,45. Domnul
Ripolos — 14, Othello — 16,15;
18,30, Totul despre Eva — 20,30 :
CINEMATECA.
• Oaspeții de vară t CINEMA 
STUDIO - 15; 17,30; 30.

• Vom mal vorbi la vară : BU- 
CEGI — 16; 18; 20.
• Rodeo : GRIVITA — 91 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Al cincilea anotimp : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20.
• Inocentul : BUZEȘTI — 15:
17,30; 20, la grădină — 21.
• Ciocolată cu alune: FERENTARI
— 15,30; 17,30; 12,30.
« Dansul tobelor : DACIA — 9:
12; 16; 19, LIRA — 16; 19, la gră
dină — 21.
• Vacanță tragică : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. ARTA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lanțul amintirilor : COTRO-
CENI — 14; 17; 20.
• Cum se trezește o prințesă : 
PACEA — 16; 18; 30.
e Severino : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 16,45; 18; 20, la 
grădină — 21,
• Clipa : FLOREASCA — 9: 12;
15,30; 19.
• Fortăreața invizibilă : VIITO
RUL — 15.30; 17,45; 20.
• O dramă la vinătoare : MIO
RIȚA — 15,30; 17,45; 20.
• Un om în loden : VOLGA — 9: 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.15.
• Vestul sălbatic > TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15, la gră
dină — 21,15,
• Vis de ianuarie : POPULAR — 
16: 18; 20.
• înarmat și foarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16; 18: 20, COS
MOS — 15: 17,30; 20.
• Falansterul s MUNCA — 15,30;
19.

• Să prinzi o stea căzătoare : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18: 20,15.
• Praf sub soare : FLACĂRA — 
16; 18; 20.
• Brațele Afroditel : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele : PARC 
HOTEL — 21,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 19,30.
• Opera Română : Seară de balet
— Vivaldi, Prokofiev, Wagner — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19,3», (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
O familie Îndoliată — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița In sac — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul, satiric-muzical „C, Tă- 
nase" (Grădina Boema) ; Boema 
ride, clntă șl dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18.30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul comerțului exterior al Franței

Primire la Consiliul de Miniștri

(Urmare din pag. I)
și tot mai rodnică, In spiritul șl pe 
baza înțelegerilor și orientărilor sta
bilite cu ocazia dialogului la nivel 
înalt de la București și Paris.

In acest cadru au fost relevate 
rezultatele bune obținute in domeniul 
colaborării economice, exprimindu-se 
dorința comună de a se pune în va
loare cit mai deplin condițiile favo
rabile existente pentru intensificarea 
și diversificarea in continuare a 
schimburilor comerciale, pentru lăr
girea cooperării în producție și pe 
terțe piețe. S-a subliniat că extin-

Bun venit înaltului oaspete cipriot I
(Urmare din pag. I)
reselor poporului cipriot, cauzei pă
cii, securității și colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume.

La rindul său, președintele Spyros 
Kyprianou, apreciind că relațiile 
dintre Cipru și România sint foarte 
bune in toate domeniile, a subliniat : 
„Smtem gata să facem tot posibilul 
pentru a extinde și mai mult aceste 
relații. Sper că vizita mea in Româ
nia va contribui și mai mult la 
stringerea legăturilor de prietenie și

t V
PROGRAMELE 1 și 2

în jurul orei 11,30 : Transmi
siune directă : Ceremonia so
sirii președintelui Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, care, 
împreună cu doamna Mimi 
Kyprianou, va face, Ia invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită de stat in 
țara noastră.
PROGRAMUL 1

H.00 Corespondenții județeni transmit...
14.40 Școala contemporană. Zilele învă- 

țâmintului sătmărean
15.05 Festivalul național ..CIntarea 

României", „In afara scenei de 
concurs..."

15.40 Muzică ușoară instrumentală
16,25 România pitorească
16,45 stadion, emisiune de selectlunl 

sportive
17,SO Copiii României socialiste mulțu

mesc din inimă partidului. înre
gistrarea spectacolului festiv pri
lejuit de împlinirea a 30 de ani 
de la Înființarea primelor detașa
mente de pionieri din România. 
Anul internațional al copilului și 
Ziua pionierilor 1979

18,3 Săptămiria politică internă și in
ternațională

18.3 1001 ci© seri
19,(9 Telejurnal o Din cronica Între

cerii socialiste — In lntlmplnarea 
zilei de 23 August

19. fi Teleenclclopedla
19.5 Film serial : Rădăcini. Episodul 5
20, * * Intllnlrea de slmbătă seara

din comuna argeșeană Albota a găz
duit cea de-a T-a consfătuire cu 
caracter national privind protecția 
plantelor, organizată de Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea, Direcția gene
rală județeană Argeș pentru agricul
tură și industrializarea produselor 
agricole și Inspectoratul județean 
pentru protecția plantelor Argeș.

nătatea, expoziția pictorului Salih 
A. Mashamoun din Republica De
mocratică Sudan. Organizată in ca
drul relațiilor culturale bilaterale, ex
poziția reunește 40 lucrări, care prin 
intermediul desenului și culorii pre
zintă chipuri și locuri din acest stat 
african, imagini din lumea sa de le
gende și mituri.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul de artă Constantin Prut și Yti- 
gusuk Mbri Sokîri, consilier la Am
basada Republicii Democratice Su
dan.

Au asistat reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Afacerilor Externe, in
stitutului roman pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, oameni de artă și cultura.

Au fost prezenți. de asemenea, M >- 
hamed Osman El Awad, ambasadorul 
Republicii Democratice Sudan ia 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

niade a invins-o pe Kciszanne (Un
garia), iar Margareta Mureșan a re
mizat cu Porubski. In clasament con
duce Litinskaja (U.R.S.S.) cu 4 
puncte, urmată de Mureșan (Roma
nia) — 3,5 puncte.

O într -un meci internațional amical 
de fotbal disputat la Sao Paulo, se
lecționata Braziliei a invins cu sco
rul de 5—0 (2—0) formația olandeză 
Ajax Amsterdam. Golurile au fost 
înscrise de Socrates (min. 9 și min. 
43), Tonihho (min. 54) și Zico (miri. 
69 și min. 75).
• La campionatele mondiale și 

europene de haltere pentru juniori, 
care se desfășoară la Debrețin, spor
tivul bulgar S. Bairaktarov a termi
nat învingător la categoria mijlocie, 
totalizind la cele două stiluri 350 
kg. Medaliile de argint și bronz au 
fost cucerite de Glukov (U.R.S.S.) — 
337,500 kg și, respectiv, Radev (Bul
garia) — 322.500 kg. La stilul „arun
cat", Bairaktarov a stabilit un nou 
record mondial pentru juniori cu 
performanta de 200.500 kg.

bretelor câștigătoare 
primesc la cerere, prin 
organele Ministerului 
Turismului, o parte 
din valoarea cîștigului 
in valuta țărilor in 
care se deplasează, 
conform reglementări
lor legale în vigoare.

21.3 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
12,4! Biblioteca pentru toți : Tudor Ar- 

ghezi (I)
13.3 Desene animate
13.6 De pe marea scenă a țării (selec- 

țiuni)
14,31 Pentru căminul dumneavoastră 
14,0 Luminile rampei. Duete din opere 

cu Eugenia Moldoveanu și Nicolae 
Herlea.

15,5 O viață pentru o idee : acad. Ște
fan Hepites

155 Vetre folclorice. In arcul Carpați- 
lor : Covasna

165 Instantanee
16,> Corul Atheneum al Casei de cul- 

„ tv.ră a sectorului 4
'.^Documentare artistice
175 Festivalul național „CIntarea 

României". Selecțiuni din specta
colele prezentate in faza interju
dețeană

IM 1001 de seri
DO Telejurnal
15 Din sălile de concert ale Capita

lei. Orchestra de cameră șl coru
rile pionierești ale liceului de artă 
„Oeorge Enescu"

3J5 Efigii lirice. Emisiune de versuri 
35 Omul șl muzica : Alfred Alessan- 

drescu
35 Telejurnal

vremea
Timpii probabil pentru zilele de 21, 
, șl 2 iunie. In țară : Vremea va con- 
nua ă se amelioreze. Cerul va fi va- 
abil. Vor cădea ploi cu caracter de 
versă la Început locale, apoi izolate, 
int stb pină la moderat. Temperatu- 
a in reștere. Minimele vor fi cuprin- 
e Inti 10 și 20 de grade, iar cele ma- 
:ime itre 20 și 30 de grade. Izolat mal 
idicat în a doua parte a intervalului, 
n Btureștl : Vremea va continua să 
:e amloreze. Cerul va fi variabil, fa- 
zorabi aversei de ploaie, in primele 
tile. Vt.ul va sufla Slab plnă la mo- 
ierat.'emperatura In creștere.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA 1AGEREA DIN 22 IUNIE 1979
Exgerea I : 40 52 37 82 72 77 

83 60.
Exgerea a II-a : 53 14 11 68 36 

12 41 49.
Fo total de cîștiguri : 901 594 Iei 

din re 1 203 216 lei report cate
gorii 

derea și aprofundarea acestei colabo
rări influențează pozitiv dezvoltarea 
bunelor relații româno-franceze, slu
jesc progresului celor două țări, cau
zei păcii, înțelegerii și cooperării in 
Europa și in lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. în cursul convorbirii a fost 
reliefată necesitatea soluționării, pe 
cale politică, a stărilor de încordare 
și conflict care mai dăinuie în dife
rite zone ale globului, adoptării șl 
înfăptuirii unor măsuri ferme de 
dezarmare, continuării și consolidării 
procesului de destindere.

a raporturilor dintre țările noastre. 
Este o mare bucurie pentru mine de 
a-1 întîlni pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, care este o personalitate 
politică foarte distinsă, și de a dis
cuta cu el subiecte care privesc re
lațiile dintre România și Cipru. în 
Republica Cipru există sentimente 
foarte sincere de prietenie și aș spu-, 
ne chiar de recunoștință pentru po
ziția României fată de poporul ci
priot. Este o poziție de atașament 
fidel față de principiile Organizației 
Națiunilor Unite".

Adunare consacrată Zilei grănicerilor
Vineri după-amiază, la Casa cen

trală a armatei a avut loc adunarea 
consacrată sărbătoririi Zilei grănice
rilor Republicii Socialiste România. 
Au luat parte generali și ofițeri, acti
viști în rezervă, maiștri militari și 
subofițeri, militari in termen — 
fruntași în pregătirea de luptă și po
litică. Despre semnificația Zilei gră
nicerilor a vorbit general-colonel 
Vasile Petruț, comandantul trupelor 
de grăniceri.

Participanfii la adunare au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune : Animați 
de strălucitul dumneavoastră exem
plu de slujire cu înalt devotament a 
patriei și intereselor poporului, gră
nicerii dau din nou expresie senti
mentelor lor de adincă recunoștință 
pentru preocuparea permanentă ce o 
manifestați față de Întărirea necon
tenită a capacității de apărare a ță
rii, pentru asigurarea unor condiții

Înlîlnirea prietenească 
ai tineretului român și 
în cadrul manifestărilor oganizate 

cu prilejul întilnirli prietenești din
tre reprezentanți ai tineretului român 
și ai tineretului polonez, la Galați 
a avut loc un seminar pe probleme 
privind activitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă desfășurată de 
organizațiile de tineret din cele două 
țări. Pe baza orientărilor stabilite de 
Partidul Comunist Român și, respec
tiv, Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, s-a realizat,. într-o atmosferă 
prietenească, un rodnic schimb de 
experiență in legătură cu formele și 
metodele folosite de U.T.C. și 
F.U.S.T.P., in vederea educării co-

Pentru a veni in întîmpinarea pre
ocupărilor de larg interes ale poseso
rilor de autoturisme, Automobil Clu
bul Român (A.C.R.) a definitivat in 
■aceste zile un program de recoman
dări cu caracter tehnic și educativ 
vizind folosirea cit mai eficienta a 
combustibilului, depistarea surselor 
de risipă și eliminarea lor. Concret, 
despre ce recomandări este vorba ?

Reglarea periodică a carburației și 
aprinderii. Pe lingă asistenta tehnică 
pe care o acordă in mod obișnuit, 
stațiile A.C.R. efectuează in această 
perioadă o testare gratuită (cu regla
rea necesară) a carburațiel și aprin
derii la toate automobilele membri
lor săi. Se vor verifica și regla cu 
acest prilej bujiile, platinele, carbu
ratorul, poziția clapetei de pornire, 
filtrul de aer, bobina de inducție, 
condensatorul ș.a., pentru ca fiecare 
motor să se încadreze in parametrii 
optimi de consum. Asemenea reglaje 
— condiție primordială pentru eco
nomisirea combustibilului — se reco
mandă a fi efectuate periodic la sta
țiile autoservice, neașteptindu-se doar 
revizia tehnică anuală.

Participarea la cursuri practice de 
conducere economicoasă. Membrii 
A.C.R. sint invitați să participe încă 
din această lunâ la cursurile practice 
de instruire tehnică și de conducere 
economicoasă, ce vor funcționa in ca
drul atelierelor de asistență tehnica*  
ale filialelor și al cercurilor automobi
listice. De asemenea, cu participarea 
celor mai calificate cadre urmează să 
șe desfășoare in toate județele sim
pozioane pe tema economisirii carbu
ranților și lubrefianțllor. La cursurile 
de invățare a conducerii auto, organi
zate sub îndrumarea specialiștilor 
Federației de automobilism, s-au in
trodus ore speciale de teorie și prac
tică privind consumul optim al auto
mobilului.

în cadrul acestor cursuri vor fl 
lămurite o seamă de probleme de 
mare importanță pentru economisi
rea combustibilului. Mai întti se va 
vorbi despre stilul de conducere, 
accentuîndu-se asupra relației dintre 
viteză și consumul de benzină. Un 
exemplu : pe autostradă, o mașină 
„Dacia 1300“ mergind cu 80 km/oră, 
consumă 7,2 litri la o sută de kilo-

Totodată, a fost subliniată însem
nătatea lichidării subdezvoltării și a 
decalajelor economice ce se mențin 
între numeroase țări, instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure dezvoltarea liberă a 
tuturor națiunilor, realizarea năzuin
țelor lor de progres și bunăstare. în 
context a fost scoasă in eviâentă 
importanta pregătirii temeinice a se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., din 1980, consacrată dez
baterii acestor probleme majore care 
preocupă omenirea contemporană.

întrevederea a avut Ioc intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Poporul român, animat de convin
gerea că actuala vizită in țară noas
tră a președintelui Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, convorbirile la 
nivel înalt ce vor avea loc vor con
stitui un .nou prilej de adincire a 
prieteniei x tradiționale dintre cele 
două popoare, vor marca un nou 
moment în dezvoltarea colaborării 
reciproc avantajoase dintre România 
și Cipru, vor contribui la întărirea 
păcii și securității în Europa și în 
lume, ii adresează înaltului oaspete 
tradiționala urare : „Bun venit !“ 

optime, materiale și spirituale, in
struirii și educării militarilor grăni
ceri, ostașilor întregii noastre arma
te. Continuatori demni ai glorioase
lor tradiții ale inaintașilor, purtind 
in inimi flacăra iubirii nemărginite 
față de patrie și partid, față de dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem, îndeplinind cu inaltă conștiință 
patriotică șl dăruire comunistă mi
siunile încredințate, grănicerii sint 
prezenți, la datorie, alcătuind, îm
preună cu întreaga oștire română, 
cu intreg poporul, o pavăză puter
nică in apărarea cuceririlor revolu
ționare, a libertății, independentei și 
suveranității scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

4r
în încheiere! ansamblul artistic al 

Uniunii Tineretului Comunist a pre
zentat un spectacol.

(Agerpres)

dintre reprezentanți 
ai tinerelului polonez 

muniste și revoluționare a tineretu
lui român și polonez.

La Universitatea Galați au avut 
loc discuții cu studenti și cadre de 
organizație pe probleme privind dez
voltarea învățămîntului superior in 
țara noastră, legarea acestuia de cer
cetare și producție. Colectivul ar
tistic al tineretului polonez a pre
zentat un spectacol in comuna Pe- 
chea și s-a intilnit cu formații de ti
neret laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României".

Membri ai celor două delegații s-au 
Intilnit cu tovarășul Paraschiv Be- 
nescu, prim-secretar ai Comitetului 
județean Galați al P.C.R.

metri ; pe cînd cu 130—140 km/h (vi
teză deseori atinsă de șoferii gră
biți), consumul este de aproape 14 
litri/100 km.

Circulația în zonele aglomerate duce, 
de asemenea, la sporirea consumului 
de benzină, deoarece, prin forța lu
crurilor, pedala de accelerație și frî- 
nele sint solicitate mult mai frec
vent. Atenție deci la alegerea tra
seelor, mai ales in perioada vacan
țelor. Atenție, totodată, și la viraje : 
preferați viteza moderată pentru a 
lua curbele lin, „rotund", nu frag

Automobil Clubul Român recomandă:

Formule noi de vacanță, soluții 
de economisire a benzinei

mentate prin mișcări dure ale vola
nului și frinări bruște. La drum lung, 
dar și in folosirea curentă a mașinii, 
reglajele diferitelor componente ale 
autoturismului sint absolut necesare. 
Timpul pentru a verifica și a corecta 
presiunea pneurilor, de pildă, „costă“ 
mai nimic . față de paguba adusă 
prin circularea cu pneuri prea puțin 
umflate. S-a calculat că, dimlnuind 
presiunea din pneuri cu doar 0,5 at
mosfere fată de presiunea prescrisă, 
consumul de benzină crește cu 15— 
20 la sută. Reglarea frinelor, a aprin
derii și carburației. stringerea corectă 
a rulmenților de la roți, verificarea 
și corectarea geometriei roților, 
schimbarea bujiilor după maximum 
15 000 km (dar pină atunci reglarea, 
de cel puțin trei ori, a distanței din
tre electrozi) — iată tot atitea opera
țiuni ce trebuie avute în vedere și e- 
xecutate, cerînd la nevoie și sfatul 
specialiștilor, pentru a putea face 
economie de combustibil.

Totodată, membrii A.C.R. au posibi
litatea să participe la concursuri — 
tip raliuri de scurtă distantă — care

incheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică, 
științifică și tehnică romăno-franceză

în zilele de 21 și 22 iunie a.c. s-au 
desfășurat la București lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică româno- 
francezâ.

In timpul lucrărilor, cele două 
părți au evidențiat cu satisfacție 
faptul că. In conformitate cu ințele- 
geriie convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard 
d’Estaing, relațiile economice ro
mâno-franceze au înregistrat o evo
luție ascendentă, concretizată in spo
rirea volumului schimburilor reci
proce de mărfuri, in extinderea șl 
diversificarea colaborării și coope
rării economice și industriale, in 
dezvoltarea conlucrării reciproc 
avantajoase pe multiple planuri. Au 
fost subliniate bunele rezultate in ce 
privește cooperarea în producția de 
autovehicule, de mașini-uneite, în 
industriile electronică și electroteh
nică, metalurgică, chimică șl petro
chimică și în alte domenii.

Pe baza rezultatelor de pină acum 
au fost adoptate măsuri în vederea 
finalizării unor noi acțiuni concrete

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit vineri pe Jean Francois 
Deniau. Cu acest prilej au fost exa
minate noi posibilități și acțiuni ce 
pot fl înfăptuite pentru a amplifica 
și diversifica colaborarea și coope
rarea reciproc avantajoasă dintre

Sosirea în Capitala a delegației 
Senatului columbian

La invitația Marii Adunări Națio
nale, vineri după-amiază a sosit in
Capitală delegația Senatului colum
bian, condusă de Edmundo Lopez 
Gomez, președintele Comisiei de re
lații externe a Senatului.

Din delegație fac parte Dario Ma
rin Vanegas, președintele Comisiei 
de supraveghere a instituțiilor des
centralizate a Senatului, Guillermo 
Torres Barrera, vicepreședinte al Co
misiei pentru buget a Senatului, Fe
derico Estrada Velez, Humberto Pe
laez Gutierrez, Jose Guera Tuiena, 
Mario Giraldo Henao, Gustavo San
chez Chacon, membri in comisii ale 
Senatului.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinați de Tudor Drâganu, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice a M.A.N., de alți deputați.

A fost prezent Daniel Schloss-Pom- 
bo, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Columbiei la București.

★
în aceeași zi, președintele Marii 

Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
a primit delegația Senatului colum
bian.

în timpul convorbirii, desfășurată 
tntr-o atmosferă cordială, priete- 

se vor desfășura pe cercuri automo
bilistice, apoi pe orașe, județe și la 
nivel național, în care aprecierea 
concurerlților se va face după con
sumul de carburanți. Cu acest prilej 
vor fi puse in valoare soluțiile cele 
mai eficiente de utilizare a mașinilor, 
soluții care vor fi apoi generalizate. 
Revista „Autoturism" va continua pu
blicarea, pe larg, a unor teste și 
sfaturi practice , privind modul cel 
mai economicos de conducere pe di
ferite trasee din tară.

Formula 1:2. începind cu actualul 

sezon estival, A.C.R. propune auto- 
mobiliștilor o formulă de deplasare 
inedită —1:2, (adică — „o ma
șină, două familii"). Este vorba de 
organizarea unor excursii La sfirșit 
de săptămină (fie prin intermediul 
filialelor sau cercurilor A.C.R., fie oe 
cont propriu) pentru familii prietene, 
deplasarea făcindu-se intr-o sâptă- 
tnină cu mașina unei familii, in 
următoarea cu mașina celeilalte fa
milii. Pe lingă economia de combus
tibil pe care o aduc, asemenea formu
le de excursii oferă și un bun prilej 
de curioaștere, de petrecere cit mai 
agreabilă a timpului liber.

Printr-o gamă variată de afișe, 
grafice, diapozitive, filme. A.C.R. 
urmează să readucă la cunoștința 
automobiliștilor principalele metode 
practice de economisire a combusti
bilului, care ar trebui să fie respec
tate de fiecare automobilist, indife
rent de experiența ce o are la 
volan. în afara celor arătate mai sus, 
menționăm : plecarea lentă de pc loc 
și încălzirea motorului „în mers" 
imediat după pornire, schimbarea la 

Intre întreprinderile și firmele din 
cele două țări, in domenii cum sint 
industriile energetică, minieră, elec
trotehnică, aeronautică, chimică, in
formatică șl în alte sectoare, care 
prezintă interes pentru ambele părți.

Au fost convenite, totodată, măsuri 
pentru lărgirea și sporirea volumului 
schimburilor comerciale și s-au sta
bilit noi domenii de cooperare pri
vind participarea organizațiilor din 
România și Franța la realizarea de 
obiective in terțe țări.

Părțile au evidențiat rezultatele 
bune înregistrate in cooperarea bila
terală in cercetarea științifică și teh
nologică și au stabilit noi domenii 
pentru dezvoltarea pe mai departe 
a acestei cooperări.

Protocolul sesiunii a fost semnat, 
din partea română, de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, președintele părții româ
ne în comisie, iar din partea fran
ceză de Jean Franțois Deniau, mi
nistrul comerțului exterior, președin
tele părții franceze in comisie.

A fost prezent Pierre Ceries, am
basadorul Franței la București.

★
România și Franța, pe plan econo
mic, tehnico-științific și in alte sec
toare de activitate, precum și in do
meniul schimburilor comerciale.

A participat Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

A luat parte Pierre Ceries, amba
sadorul Franței la București.

(Agerpres)

nească, s-au relevat cu satisfacție 
bunele relații existente, intre Româ
nia și Columbia, relații ce cunosc 
un curs ascendent ca urmare a înțe
legerilor convenite cu ocazia întîlni- 
rilor și convorbirilor româno-colum- 
biene la nivel înalt. întrevederea a 
prilejuit, de asemenea, un schimb 
de vederi referitor la activitatea par
lamentară, exprimindu-se dorința de 
a amplifica conlucrarea dintre Marea 
Adunare Națională și Congresul Na
tional din Columbia, pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă, pentru sporirea 
contribuției acestora la extinderea și 
diversificarea legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări șl 
popoare. în acest cadru, s-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
parlamentelor și parlamentarilor, a 
întăririi rolului lor in soluționarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, pentru instaurarea unui 
climat de destindere, securitate și 
pace in lume.

★
în onoarea oaspeților columbieni, 

Vasile Pungan, președintele Comisiei 
pentru politică externă și cooperare 
economică internațională a M.A.N., a 
oferit un dineu.

(Agerpres)

timp a vitezelor și evitarea utiliză
rii abuzive a treptelor inferioare ale 
cutiei de viteze, verificarea termo- 
staluiui și a curelei de ventilație, 
oprirea motorului la barierele de 
cale ferată și ori de cite ori se sta
ționează mai mult (chiar și pentru 
un minut!), verificarea și corectarea 
presiunilor de compresie, evitarea 
supraîncărcării mașinii, inclusiv a 
montării portbagajelor pe acoperiș 
etc.

— Prin toate aceste recomandări — 
a ținut să ne precizeze tovarășul 
Neagu Cosma, prim-vicepreședlnte al 
Automobil Clubului Român — ne-am 
propus să stimulăm spiritul de eco
nomie în rindul automobiliștilor, cu 
efecte favorabile nu numai pentru 
bugetul fiecărei familii, dar și pen
tru economia națională. Conducind 
mai prudent, cu mașinile permanent 
în bunăstare și corect reglate, auto- 
mobiliștii amatori pot contribui — 
fiecare cu acel procent de reducere a 
consumului de carburant — la o eco
nomie anuală de mai multe mii de 
tone de benzină. Pentru a urmări și 
impulsiona materializarea recoman
dărilor noastre, am creat comisii 
locale și o comisie centrală A.C.R., 
avind convingerea că fiecare auto
mobilist iși va aduce o contribuție 
substanțială la eforturile generale de 
gospodărire cu chibzuință a resurse
lor energetice ale tării.

Mihai IONESCU 
Ion DUM1TRIU

P.S. — Apreciind acțiunea Auto
mobil Clubului Român pe linia folo
sirii cu maximă eficiență a combusti
bilului și vrind să dăm curs reco
mandărilor utile membrilor săi, 
am constatat că, din păcate, nu toate 
stațiile de asistență tehnică sint, 
deocamdată, in măsură sș acorde 
sprijinul necesar. Ieri, la solicitarea 
noastră telefonică, dispecerul de 
serviciu al atelierului A.C.R... din 
str. Soldat Răducanu ne-a răspuns 
că „aici nu se pot face asemenea 
verificări și reglaje, neexistind — sau 
fiind defecte — lampa stroboscopică, 
testerul electronic, analizatorul de 
gaze...". Adică tocmai ceea ce este 
strict necesar pentru testarea reco
mandată de A.C.R....

Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a primit, vineri, pe 
H. O. Ruding, director executiv Ia 
Fondul Monetar Internațional.

în timpul întrevederii au fost

Vizita delegației de activiști ai Partidului Socialist Unit 
din Germania

în perioada 18—22 Iunie, o delega
ție de activiști ai Partidului Socia
list Unit din Germania, condusă de 
Siegfried Leiterer, adjunct al șefu
lui Secției construcții de mașini șl 
metalurgie a C.C. al P.S.U.G., a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

Delegația a avut convorbiri Ia 
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale, Comitetul județean Brăila 
a! P.C.R., Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie. 
Totodată, delegația a vizitat obiec

CU PRILEJUL „LUNII DE SOLIDARITATE CU LUPTA

POPORULUI COREEAN"

Conferință de presă la Ambasada R.P.D. Coreene
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc, vineri, o conferință de pre
să prilejuită de „Luna de solidari
tate cu lupta poporului coreean". Au 
participat reprezentanți ai presei 
centrale. Agenției române de presă 
„Agerpres", Radioteleviziunii ro
mâne.

în expunerea prezentată cu acest 
prilej, ambasadorul R.P.D. Coreene, 
Sin In Ha, s-a referit la lupta eroică 
a poporului coreean pentru elibe
rarea patriei și a relevat poziția tării 
sale tn vederea reunificării patriei, 
în acest cadru, ambasadorul coreean 
a spus : „Partidul și poporul român 
— care au acordat un mare sprijin 
cauzei drepte a poporului coreean — 
continuă să sprijine activ lupta po
porului nostru pentru edificarea so
cialismului și unificarea patriei. Per

Cronica
Simpozion. La Biblioteca 

centrală universitară din Bucu
rești au inceput, vineri, lucră
rile simpozionului național cu tema 
„Copilul și cartea — Rolul bi
bliotecilor publice și școlare în edu
carea comunistă a tinerei generații'1, 
manifestare organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterul Educației și învățămintului, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, in ca
drul acțiunilor dedicate Anului in
ternațional ai copilului.

în alocuțiunea de deschidere a reu
niunii, Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a subliniat contribuția bi
bliotecilor publice și școlare din țara 
noastră, a cărții, In general, la edu
carea comunistă a tinerei generații.

A luat cuvîntul, de asemenea. Ab
del Salam Dajani, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București, 
care a relevat aportul României — 
alături de alte state membre ale Na
țiunilor Unite — la realizarea obiec
tivelor Anului internațional al copi
lului.

Lucrările continuă in ședințe ple
nare și pe secții, în cadrul cărora vor 
fi. prezentate aproape 70 comunicări 
de specialitate.

★
în aceeași zi, în holul Bibliotecii 

centrale universitare din București a 
fost deschisă o expoziție de carte ce 
reunește aproximativ 500 lucrări des
pre și pentru copii.

Consfătuire.In perioada >8-20 
iunie. Stațiunea de cercetări agricole

Știri sportive
• Vineri dimineața, la Sibiu a 

Început un turneu internațional de 
baschet pentru junioare. In primul 
joc, echipa României A a învins cu 
scorul de 95—70 (43—39) echipa 
României B. în alt meci, selecționata 
Bulgariei a dispus cu 69—54 (30—33) 
de reprezentativa Olandei. După- 
amiază au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Bulgaria — Româ
nia1 B 96—38 (46—21) ; România A — 
Ungaria 68—65 (42—32).
• După disputarea a 5 runde. In 

turneul de baraj pentru calificarea 
în turneul interzonal al campiona
tului mondial feminin de șah conduc 
Gertrude Baumstark (România). Ere- 
tova, Klimova (ambele Cehoslova
cia), cu cite 3 puncte, urmate de 
Makai (Ungaria) — t punct. în 
runda a 5-a, Baumstark a remizat 
cu Klimova, iar Eretova a ciștigat 
la Makai.

• In runda a 5-a a turneului fe
minin de șah de la Budapesta, 
maestra româncă Elisabeta Polihro-

Libretul de economii pentru turism
Libretul de economii 

pentru turism este 
unul din instrumente
le apreciate de econo
misire. Titularii de
punerilor pe acest li
bret ele economii be
neficiază de o dobindâ 

anuală de 3,5 la sută, 
din care o parte se a- 
cordă sub formă de 
cîștiguri ln excursii 
individuale sau orga
nizate de O.N.T. in 
străinătate. Pentru ex
cursiile individuale în 
străinătate, titularii li

abordate probleme privind colabo
rarea dintre România și Fondul Mo
netar International.

A luat parte Iulian Bituleanu, ad
junct al ministrului finanțelor.

(Agerpres)

tive economice din Capitală și mu
nicipiul Brăila.

La incheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. La 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, a participat Lucian 
Drăguț, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și 
Sociale.

A fost prezent, de asemenea, 
Siegfried Bock, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al poporului ro
mân, a acordat un sprijin ferm luptei 
poporului nostru in vederea unifică
rii patriei".

Ambasadorul a evocat întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
subliniind contribuția dialogului la 
nivel înalt la dezvoltarea pe o treaptă 
nouă, superioară, a relațiilor de prie
tenie și colaborare între partidele, 
guvernele și popoarele din cele două 
tari.

în Încheiere, vorbitorul a expri
mat profundă recunoștință Partidului 
Comunist Român, guvernului și po
porului român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
activ și solidaritatea lor militantă cu 
cauza dreaptă a poporului coreean 
de reunificare a patriei.

zilei

Expoziție. Sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, vineri la amiază s-a des
chis, in sala Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi

> TERMOMETRU 
IITANTANEU. specialiștii 
saticl au creat un termome
tre măsoară instantaneu tem- 
pturi între 500 și 3 000 grade 
Qus. Termometrul se com- 
n, din ont dispozitive, fiecare 
cele avind senzori și dispu
ți de un mecanism special 
ironic. Avantajul noului ter- 
netru constă in aceea că el 
ie măsura temperatura de la 
«nțe variind între 20 de cm 
iteva zeci de metri de obiect. 
Iura emanată de obiectul 
■ectiv este recepționată cu 
orul unui dispozitiv optic și 
. se transformă cu ajutorul 
ratelor electronice în sem- 
■ care transmit comenzi spre 
•mele automate de dirijare, 
iratul nu este sensibil la pă
ții care se pot interpune in
el și obiect sub formă de

aburi sau particule de praf. 
Noul termometru este util pen
tru controlul unor procese teh
nologice în siderurgie, construc
ții de mașini și in alte ramuri 
ale industriei.

• DIAGNOSTIC 
PRIN... SATELIT. Pentru a 
face față lipsei acute de medici 
(un doctor la 27 000 locuitori), 
în Indonezia urmează a se re
curge la serviciile unui satelit 
artificial denumit „Palapa". în 
acest scop, la Jakarta, capitala 
țării, va fi amenajat un centru 
medical dotat cu specialiști pen
tru fiecare ramură a medicinii, 
în întreaga țară vor circula 
„inspectori medicali" care vor 
avea posibilitatea să contacteze 
centrii! prin satelit ; ei vor ex
pune simptomele constatate și 
vor primi imediat răspunsul.

respectiv diagnosticul specialis
tului de la centru, precum și 
tratamentul ce urmează a fi 
aplicat.

• CATEDRALA DIN 
SALINĂ. La 50 km sud de Bo
gota se află cea mai mare sa
lină din lume, a cărei exploa
tare a inceput incă în prima 
perioadă a cuceririi spaniole, 
neexcluzindu-se posibilitatea ca 
și mai înainte să fi fost exploa
tată de localnicii * indieni. în 
fiecare an se extrag de aici a- 
proape 200 000 tone sare gemă, 
în centrul acestei mine de sare, 
la 300 metri adîncime, a fost 
construită o uriașă catedrală, 
care poate cuprinde pină la 
5 000 de persoane. Reflectate de 
cristalele albe de sare, luminile 
din interiorul catedralei produc 
efecte de o frumusețe unică.

• BIENALA DE LA
VENEȚIA. în cadrul unei re
cente conferințe de presă au 
fost prezentate proiectele pentru 
perioada 1979—1982 ale presti
gioasei manifestări de arta 
„Bienala de la Veneția". Pen
tru prima dată după o absentă 
de mai mulți ani, in 1979. va fi 
reluat, in cadrul bienalei, tra
diționalul festival cinematogra
fic, concomitent urmind a fi or
ganizat un simpozion interna
țional cu privire la noile teh
nologii și structuri din dome
niul celei de-a 7-a arte. Pen
tru 1980 și respectiv 1981 sint 
prevăzute două „programe spe
ciale" avind ca teme „Timpul
liber în societatea tehnică mo
dernă" și „Cultura utilitară și

cultura âe masă". Tot in 1980 
va avea loc o „intîlnire inter
națională cu teatrul" și vor ti 
organizate două mari expoziții 
de arhitectură dedicate tendin
țelor „postmoderne", cit și ten
dințelor arhitectonice in țările 
lumii a treia. în fine, în dome
niul muzicii se proiectează or
ganizarea unor cicluri simfonice 
care iși propun să efectueze o 
trecere in revistă a muzicii noi 
a „anilor ’70".

• ALERGII PROVO
CATE DE MOLII. O vietate 
minusculă, ce apare chiar și sub 
Jupă doar ca un punct alb, dă 
tot mai mult de furcă persoane
lor predispuse la alergii, provo- 
cind mai ales tulburări respira

torii supărătoare. Este vorba de 
„molia de făină", deosebit de 
primejdioase fiind mai ales două 
din cele 40 de varietăți cunos
cute. Minusculele vietăți alergo- 
gene au proliferat mai ales in 
ultimii 10—15 ani. îndeosebi in 
încăperile cu aer uscat și cu in
stalații de aer condiționat. Sal
telele vechi, covoarele și moche
tele insuficient curățate consti
tuie adevărate focare de răspin- 
dire a acestor insecte supără
toare.

• FACULTATE SUI- 
GENERIS. La 30 kra sud de 
Miinchen, oraș considerat ca un 
fel de capitală mondială a berii, 
se află o facultate unică in 
lume, consacrată „științei bra
seriei". Instalată intr-un vechi 
castel din Weihenstephan, fa
cultatea, care funcționează încă 
de la începutul secolului al 
XIX-lea, este de fapt o secție

a Universității tehnice din Mlin- 
chen. O particularitate a acestei 
facultăți este și faptul că la un 
număr de aproximativ 250 stu- 
denți există un „corp didactic" 
— respectiv specialiști in brase
rie — care însumează 200 per
soane.

• PRELUCRAREA SE
MINȚELOR CU LASE
RUL. Constructorii de mecanică 
fină din Lvov pregătesc produc
ția de serie a unui aparat cu 
ajutorul căruia, înainte de însă- 
mințare. asupra semințelor se 
proiectează un fascicul de raze 
laser, o astfel de iradiere deter- 
minind creșterea puterii de ger
minație, îmbunătățirea dezvol
tării plantelor și sporirea recol
tei medii la hectar. Astfel, prin 
aplicarea noii metode s-a reușit 
să se obțină, de pildă, un spor 
de 8,3 chintale de orz la hectar,

iar recolta de castraveți la me
tru pătrat de seră a crescut cu 
aproximativ 5 kg.

• BĂTRÎNI FĂRĂ PĂR 
ALB. în zona-peruană a lacului 
Titicaca — o adevărată mare in
terioară de peste 8 000 de kilo
metri pătrați — pe cui ni ale 
Anzilor, adaptarea indienilor, 
de-a lungul mileniilor, la ;:'.,pri- 
mile climei de pe mari înălțimi 
a dezvoltat la aceștia o serie 
de trăsături fiziologice deosebi
te. In Collao, denumirea țărmu
lui peruan al lacului Titicaca, 
părul oamenilor nu cade și nici 
nu încărunțește. Notind că, în 
Collao, bătrinii nu au nici un 
fir de păr alb, geograful Gon
zalo de Reparaz Ruiz semna
lează, totodată, că ln zona res
pectivă nu se înregistrează ca
zuri de infarct, iar boli ca dia
betul, ulcerul gastric, cancerul, 
reumatismul sint necunoscute.
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Evoluția situației din Nicaragua
• Ofensiva Frontului Sandinist la Managua 
succes • Regimul somozist condamnat energic 

O.S.A.

continuâ cu 
la reuniunea

româno-polone de colaborare economică
In urma unor ciocniri de am

ploare cu trupele somoziste, care 
s-au soldat cu multe victime atit 
în rîndul efectivelor angajate in 
luptă, cit și al populației civile, 
forțele Frontului Sandinist de Eli
berare Națională au recucerit po
zițiile abandonate marți in unele 
cartiere ale capitalei, reușind, tot
odată, să ocupe noi poziții strate
gice chiar în perimetrul central. 
Postul de radio „Sandino" afirma 
că „buncărul dictatorului Somoza 
este pe punctul de a cădea". După 
unele surse, coloane ale insurgen
ților sandiniști de pe frontul de 
nord s-ar îndrepta acum spre Ma
nagua in vederea pregătirii „ofen
sivei finale".

După cum relevă observatorii, pe 
plan militar a survenit un element 
nou, și anume utilizarea de către 
F.S.L.N. a aviației in operațiuni de 
bombardare a unor obiective 
Managua, între care buncărul 
care se află dictatorul Somoza.

Pe de altă parte, agențiile 
presă anunță că, in cursul zilei de 
joi, aproximativ 50 de ziariști ame
ricani și mai mulți corespondenți 
de presă străini au părăsit Mana
gua, ca urmare a uciderii ziaristu
lui american 
către Garda

Concomitent 
ferite pe plan 
se accentueze 
dictatorial pe continent. După Cos
ta Rica, Mexic și Ecuador, o a 
patra țară latino-americană. Pa
nama, a anunțat ruperea relațiilor 
cu regimul somozist, recunoscind, 
totodată, guvernul provizoriu de 
reconstrucție națională (creat re
cent de forțele opoziției nicaragua- 
iene) drept „singurul guvern legi
tim". Hotărîrea panameză a fosl 
anunțată de la tribuna reuniunii 
ministeriale 
Organizației
(O.S.A.), unde, după cum apre
ciază observatorii, „regimul somo
zist se află pe banca acuzării".

Țările membre ale Pactului 
Andin (Bolivia, Columbia, Ecuador, 
Peru și Venezuela), care în urmă 
cu citeva zile au acordat Frontului 
Sandinist • statutul de „parte 
beligerantă", au cerut la reuniu
ne „excluderea definitivă a regimu
lui Somoza". Ministrul de externe 
venezuelean, Jose Zembrano, a ex
primat voința statelor din Pactul

poporului nica- 
urgență destinat 

catastrofale".
Andin de a acorda 
raguaian ajutor de 
„depășirii situației
S.U.A. au propus „înlăturarea ne
gociată" a generalului Somoza, 
crearea unui guvern interimar „de 
conciliere" și trimiterea in Nicara- ■ 
gua a unei „forțe de pace" pentru 
a ajuta viitorului guvern să orga
nizeze alegeri. Mexicul a respins 
categoric orice intervenție a O.S.A. 
in Nicaragua, precizind că „nimeni 
nu-i poate dicta poporului nicara- 
guaian cum trebuie să se guverneze 
după răsturnarea dictatorului". Pe 
poziția respingerii 
O.S.A. s-au situat și

intervenției 
Guatemata, 

Salvador, Honduras. Brazilia, Para
guay, Uruguay, Chile.

Conducerea Frontului Sandinist a 
respins intr-o declarație sugestia 
secretarului de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, făcută la sesiunea O.S.A., 
privind încetarea acțiunii insurec
ționale in Nicaragua in vederea ini
țierii de negocieri cu reprezentanți 
ai actualului regim. „Vom continua 
lupta pină la capăt. Respingem ori
ce acțiune a O.S.A. și nu vom pri
mi nici o misiune a acesteia in Ni
caragua", se afirmă in declarație. 
Reprezentantul guvernului nicara- 
guaian de reconstrucție națională, 
Miguel Escoto, a declarat că „rupe
rea colectivă a relațiilor diplomatice 
cu regimul Somoza ar fi cea mai 
bună contribuție a O.S.A. la solu
ționarea situației din Nicaragua", 
adăugind că un asemenea act „ar 
convinge Garda Națională că zilele 
regimului sint numărate".

Intr-un interviu acordat agenției 
France Presse. Moises Hassan, 
membru al mișcării Poporul Unit 
(alianță a forțelor de stingă opozi
ționiste, din care fac parte și mem- 

_ _____ , brii guvernului provizoriu,
de la Washington a 
Statelor Americane 

unde, după cum

VARȘOVIA 22 (Agerpres). - în 
perioada 20—22 iunie 1979 a avut 
loc la Varșovia sesiunea a XIII-a a 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică. De
legația guvernamentală română a 
fost condusă de tovarășul Janoș 
Fazekas, viceprim-ministru al guver
nului, iar delegația polonă — de Jan 
Szydlak, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

S-a constatat că, in perioada de la 
sesiunea precedentă a comisiei, cele 
două părți au depus o activitate in
tensă in scopul realizării sarcinilor 
și măsurilor stabilite în timpul în- 
tîlnirilof și convorbirilor dintre to
varășul 
general 
Român, 
cialiste 
Edward
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, de a dezvolta și adînci colabo
rarea, cooperarea și specializarea in 
producție, astfel incit acestea să de
țină o pondere substanțială in pianul 
schimburilor reciproce.

în cadrul lucrărilor
pozitiv rezultatele obținute 
trei ani ai cincinalului, atît 
niui cooperării Industriale, 
schimburilor de mărfuri.

O atenție deosebită s-a
analizei problemelor colaborării

Nicolae Ceaușescu, secretar 
a) Partidului Comunist

președintele Republicii So- 
Romănia, și tovarășul

Gierek, prim-secretar al C.C.

din 
in
de

William Stewart de 
Națională somozistă. 
cu înfringerile su- 

militar, continuă să 
izolarea regimului

recent 
constituit in Nicaragua), a declarat 
că „unica soluție acceptabilă pentru 
Frontul Sandinist de soluționare a 
crizei politice din țară este insta
larea guvernului provizoriu deja 
creat". „Am format acest guvern de 
coaliție, alcătuit din reprezentanți 
ai diverselor tendințe politice, pen
tru a reafirma voința noastră de a 
trece împreună la reconstrucția ță
rii", a adăugat el, precizind că 
este vorba de un guvern de tranzi
ție, care ar urma să organizeze ale
geri democratice in decurs de un 
an sau doi.

s-au apreciat 
in primii 
în dome- 
cit și al

acordat
in

perspectivă tn industria construcții
lor de mașini, industria chimică, 
precum și problemelor legate de sa
tisfacerea reciprocă a necesarului de 
materii prime.

Au fost semnate protocolul sesiu
nii și alte documente corespunzătoa
re privind extinderea 
cinai a cooperării in 
utilaje de construcții 
cirea specializării în 
sortimente de produse
S-a convenit să fie prelungite și lăr
gite pentru perioada 1981—1985 o 
serie de convenții de cooperare și 
specializare in domeniu) mașinilor- 
unelte, produselor electrotehnice, 
chimiei de mic tonaj. Au fost stabili
te, de asemenea, măsuri pentru 
adincirea cooperării industriale, a 
colaborării în cercetarea științifică și 
cercetarea tehnologică, a colaborării 
tn domeniile agriculturii, transpor
turilor și in alte domenii.

Comisia a constatat că schimburile 
reciproce de mărfuri au crescut con
tinuu in primii trei ani ai actualu
lui cincinal și a apreciat necesar ca 
organele de comerț exterior din cele 
două țări să treacă la pregătirea șl 
încheierea din timp a unor con
tracte de lungă durată, care să asi
gure o dezvoltare dinamică a schim
burilor reciproce pe 1981—1985.

in viitorul cin- 
tabricarea unor 
și pentru adin- 
tabricarea unor 

siderurgice.

Manifestare 
culturală românească 

la Luxemburg 
LUXEMBURG. — Sub înaltul 

patronaj al Marelui Duce Jean, 
in capitala Luxemburgului s-a 
deschis, 
stat, expoziția „Civilizația 
sică a 
saj au 
Krieps, 
ționale și al afacerilor 
rale al Luxemburgului, 
rard Thell, directorul 
național luxemburghez, și 
dislau Hegheduș, secretar 
stat la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste. De asemenea, 
Hadrian Daicoviciu a ținut o 
conferință in legătură cu tema
tica expoziției.

Au fost prezente numeroase 
personalități politice și cultura
le, șefi ai unor misiuni diploma
tice. A fost prezent Iulian 
Văcărel, ambasadorul României 
in Luxemburg.

in sălile Muzeului de 
cla- 

daco-geților". La verni- 
luat cuvintul Robert 

ministrul educației na- 
cultu- 

Ge- 
Muzeului 

La
de

KIEV Expoziția 
„Mobila românească

1979“

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale JEAN — Mare Duce 
al Luxemburgului

LUXEMBURG
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului 

tml este deosebit de plăcut să adresez Execelenței Voastre cordiale felicitări 
și sincere urări de sănătate și prosperitate poporului luxemburghez prieten.

Exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre se vor dez
volta în continuare, în interesul celor două popoare, al cooperării și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o telegra
mă președintelui Guvernului Marelui 
Ducat al Luxemburgului, Gaston 
Thorn, cu prilejul aniversării Zilei

naționale a Marelui Ducat al Luxem
burgului, prin care adresează vii fe
licitări și cele mai bune urări pentru 
fericirea personală și bunăstarea po
porului luxemburghez.

belgrad: Schimb de păreri privind
relațiile iugoslavo-bulgare

asupra vizitei la Belgrad, 
18—21 iunie, a iui Pencio 
membru al Biroului Po- 
al P.C.B., și a convorbi-

căile 
dife- 
și-au 
legâ- 
rela-

BELGRAD 22 (Agerppes). — Agen
țiile Taniug și B.T.A. au transmis 
comunicatul 
in perioada 
Kubadinski, 
litic al C.C.
rilor purtate cu Miloș Minici, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul convorbirilor — se arată 
în comunicat — s-a procedat la un 
schimb multilateral de păreri privind 
ansamblul relațiilor iugoslavo-bui-

gare, precum și posibilitățile și 
de promovare a colaborării in 
rite domenii. Cele două părți 
exprimat punctele de vedere în 
tură cu probleme litigioase din
țiile iugosiavo-bulgare. Convorbirile 
ș-au desfășurat intr-o atmosferă de 
deplină sinceritate și respect reciproc. 
Părțile au apreciat 
biri au fost utile și 
continue, abordînd 
bleme.

că aceste convor- 
au convenit 
toate aceste

să le 
pro-

Plenara C. C. al P. C. Francez consacrată analizei

MOSCOVA. — La Kiev s-a 
deschis vineri expoziția „Mobila 
românească 1979", cea mai re
prezentativă manifestare de 
acest profil pe care țara noastră 
o organizează peste hotare. în
treprinderea de comerț exterior 
„Tehnoforestexport", principa
lul furnizor de mobilă româ
nească pe piața internațională, 
și ICECOOP prezintă peste 
60 garnituri de sufragerii, dor
mitoare, camere de zi. holuri, 
bucătării, piese de mic mobilier, 
în ultimii ani, volumul livrări
lor de mobilă pe piața U.R.S.S. 
a cunoscut o continuă dezvol
tare, țara noastră situindu-se pe 
primul loc intre furnizorii ex
terni de mobilă ai Uniunii So
vietice. Participanta la festivi
tatea de deschidere au apreciat 
originalitatea concepției, multi- 
funcționalitatea modelelor, fine
țea execuției mobilei realizate 
de colectivele fabricilor din 
Arad, Oradea, Tîrgu Mureș, 
Cluj-Napoca, Sibiu. '

Din punct de vede
re geografic. Luxem
burgul — unul dintre 
cele mai pitorești și, 
totodată, dintre cele 
mai mici state ale con
tinentului (suprafața : 
2 586 kmp) — se îm
parte în două regiuni 
distincte — Osling, in 
nord, parțial aridă, par
țial acoperită de păduri 
și parcelată de cursu
rile pline de meandre 
ale numeroaselor rîuri, 
și Gutland („ținutul 
blind"), în sud. mai 
dens populată din 
cauza condițiilor pro
pice dezvoltării econo
mice. Aproape jumă
tate din populația tă
rii, de 353 000 locuitori, 
este concentrată în 
cele 11 orașe ale țării. 
Luxemburgul, capita
la. fiind cel mal 
mare dintre ele. „Ora- 
șul-muzeu“, cum este 
denumit adeseori, da
torită bijuteriilor ar
hitecturale întîlnite 
aici la tot pasul, este, 
în același timp, prin
cipalul centru eco
nomic. Intensa activi
tate financiar-banca- 
ră, care plasează ora
șul printre cele mai 
Importante ale lumii, 
în acest domeniu, ii

notă apar-
80 de bănci

conferă o 
te ; peste 
și 3 000 de firme co
merciale iși desfă
șoară aici activitatea.

Alături de industria 
tradițională, siderur
gia, care asigură două 
treimi din totalul ex
porturilor și locuri de 
muncă pentru jumă
tate din populația ac
tivă a țării (cantita
tea de oțel produsă 
anual, 6 milioane tone, 
reprezintă 1 la sută 
din producția mondia
lă), iau naștere o se
rie de noi ramuri, re
zultat al unor re- 
orientări în politica e- 
conomică. Cea de-a 
„doua revoluție in
dustrială a Luxem
burgului® a adus in 
centrul atenției chi
mia și construcția de 
mașini, masele plas
tice și electronica.

între Republica So
cialistă România și 
Marele Ducat al Lu
xemburgului se dez
voltă legături de prie
tenie și colaborare, 
care au cunoscut și cu
nosc un curs pozitiv, 
ascendent. Intensifi
carea schimburilor co
merciale, a cooperării 
în domeniile econo-

mic, tehnico-științific, 
cultural, atestă bune
le relații dintre cele 
două țări și popoare, 
ale căror năzuințe co
mune de pace și pros
peritate au determinat 
o conlucrare rodnică 
și în sfera relațiilor 
internaționale, inclu
siv in cadrul reuniu
nilor de la Helsinki și 
Belgrad privind secu
ritatea și cooperarea 
în Europa.

Momente de cea mai 
mare însemnătate pen
tru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor 
româno-luxemburgheze 
au constituit întilniri- 
le la nivel înalt de la 
Luxemburg și Bucu
rești, din 1972 
Convorbirile 
președintele 
Ceaușescu și 
Duce Jean al 
burgului, documentele 
încheiate 
prilejuri 
noi și ample perspec
tive extinderii co
laborării româno-lu
xemburgheze, conform 
dorinței și intereselor 
celor două țări și po
poare, în 
zei păcii 
in lume.

și 1976. 
dintre 

Nicolae 
Marele 

Luxem-
cu aceste 

au deschis

folosul cau- 
și îrițelegerii

M. S

Demonstrație de solidaritate la New York cu lupta poporului din Nicaragua 
împotriva dictaturii lui

alegerilor pentru Parlamentul vest-european
sub- 
ple-

PARIS 22 (Agerpres). — în 
urbia pariziană Yvry a avut loc 
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez consacrată ana
lizei recentelor alegeri pentru Parla
mentul vest-european.

în raportul prezentat de Georges 
Marchais, secretar general al P.C.F., 
s-a relevat gradul ridicat de nepar- 
ticipare la vot, apreciindu-se că acest 
fapt reprezintă un refuz al alegato
rilor de a accepta actuala politică a 
conducătorilor „celor nouă" de întă
rire a integrării vest-europene. „Cei 
care n-au participat la vot — a spus

mult— au fost in număr 
decît la toate alegerile pe

raportorul 
mai mare 
plan național din ultimii ani". Sem
nificativ este faptul, a adăugat 
Georges Marchais. că o asemenea 
tendință nu s-a manifestat numai in 
Franța, ci și in alte țâri ale C.E.E.

Milioane ie francezi și-au dat 
votul pentru partidul comunist, care 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
oricărei știrbiri a independenței na
ționale si suveranității, pentru o po
litică de colaborare in Europa, pen
tru o Europă a oamenilor muncii, 
se arată, de asemenea, in rapoit.

agențiile de presă transmit

Evenimentele

de la

Somoza

președintelui Kyprianou pentru demilitarizarea Ciprului
NICOSIA 22 (Agerpres). — La în

cheierea dezbaterilor privind pre
zenta bazelor militare britanice in 
Cipru, Camera Reprezentanților a 
adoptat o rezoluție în care își expri
mă sprijinul pentru eforturile gu
vernului cipriot de a realiza demili
tarizarea deplină și dezarmarea Ci
prului, în conformitate cu propune
rile avansate de președintele Spyros

Kyprianou in cuvîntarea rostită la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării, 
la 24 mai 1978. informează agenția 
cipriotă de știri C.N.A. Rezoluția 
cheamă guvernul Marii Britanii 
„să-și îndeplinească obligațiile asu
mate față de guvernul Republicii 
Cipru", care emană din tratatul în
cheiat în 1960.

KAMPALA 22 (Agerpres). - Un 
comunicat oficial difuzat de postul 
de radio Kampala informează că. 
miercuri și joi, in capitala Ugandei 
au avut loc demonstrații in sprijinul 
repunerii în funcție a fostului șef al 
'Statului, Yussufu Lule. care și-a pre
zentat demișig miercuri seara. îm
potriva lor au intervenit forțele ar
mate. Agenția France Presse preci
zează că au fosl ucise 8 persoane, iar 
alte 20 au fost rănite.

în urma acestor evenimente, mi
nistrul apărării, Yoweri Museyeni, a 
anunțat interzicerea oricăror demon
strații. Guvernul și Comitetul Exe
cutiv al Frontului Național de Eli
berare (F.N.L.) din Uganda s-au în
trunit joi seara pentru a analiza si-

din Uganda
tuația creată in țară. în timp ce — 
după cum relatează A.F.P. — calmul 
revenea progresiv in capitala țării.

Pe de altă parte, un comunicat a) 
F.N.L., difuzat de postul de radio 
Kampala, respinge o declarație făcu
tă prin telefon de către fostul șef al 
statului, Yussufu Lule, coresponden
tului postului de radio britanic B.B.C. 
și difuzată de agențiile de presă, po
trivit căreia acesta ar fi fost 
sub amenințarea cu arma să 
sioneze", dar se consideră în 
nuare „președintele legal al 
Respingind această declarație, 
nicatul F.N.țf. precizează că 
fost demis prin votul Cc: 
Executiv al F.N.L.".

întrevedere la Berlin.
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., a avut o 
întrevedere cu Harilaos Florakis, se
cretar 
Grecia, 
privind 
de. ale 
greș.

general al C.C. al P.C. din 
Au fost discutate probleme 
activitatea celor două parti- 
luptei pentru pace si oro-

publicate la Bamako, in urma alege
rilor prezidențiale care au avut loc 
în Republica Mali, președintele 
Moussa Traore, candidat unic din 
partea partidului de guvernămînt. 
Uniunea Democrată a Poporului Ma
lian, a fost reales pentru un nou 
mandat în funcția de șef al statului. 
De asemenea, in alegerile legislative 
au fost aleși toți cei 67 de deputați 
propuși pentru Adunarea Națională.

ITALIA

„forțat 
demi- 
conli- 
țării®. 
comu- 

i „Lule a 
Comitetului

Protest angolez împotri
va unui
Ministrul apărării al Republicii Popu
lare Angola, Ike Carreira, a protestat 
in numele țării sale, intr-o scrisoare 
adresată președintelui Consiliului de 
Securitate, împotriva bombardării, 
la 11 iunie a.c., a unul sat angolez de 
către o escadrilă a aviației siid-afri- 
cane. Atacul împotriva localității 
Humbe din provincia Cunene a cau
zat morți și răniți în rindurile popu
lației civile. Acest raid, se subliniază, 
este un exemplu al „provocărilor 
crescinde . ale forțelor sud-africane 
rasiste concentrate la frontieră".

raid sud-airican. Ansamblul folcloric „Balada" 
al Casei de cultură a sectorului 
6 București întreprinde un 
turneu de spectacole in Portu
galia care se bucură de un deo
sebit succes. Solii artei folclo
rice românești au prezentat pu
blicului din orașele Lisabona, 
Santarem și Almeirim specta
cole de o înaltă ținută artistică.

Alegerile din Republica
Mali. Potrivit rezultatelor oficiale

DIN ACTUALITATEA POLITICA
în căutarea viitoarei

Reglementarea crizei po
litice din Dominica. In statul 
insular Dominica, din bazinul Carai
bilor, au fost desemnați noul șef al 
statului și noul prim-ministru, interi
mari : Jenner Armour și, respectiv, 
Oliver Seraphine, acesta din urmă 
înlocuindu-1 in funcție pe Patrick 
John, care — constrins de opoziția 
— și-a prezentat, zilele trecute, de
misia. Noul cabinet 
funcțiune pină la 
Prin aceste numiri 
litică declanșată în 
cu trei săptămini.

va rămîne în 
viitoarele alegeri, 
ia sfîrșit criza po- 
Dominica în urmă

formule guvernamentale
După consultarea electorală par

țială de la sfîrșitul săptăminii trecute 
■ - alegerile regionale din Sardinia — 
ultima care, in decurs de mai puțin 
de trei, săptămîni, a concentrat aten
ția forțelor politice din țară, miercuri 
s-au reunit pentru prima dată cele 
două camere ale noului parlament 
ales la 3 și 4 iunie. Alegerea pre
ședinților Senatului și Camerei De- 
putaților a fost prima problemă con
cretă pe care partidele politice ita
liene au avut-o de înfruntat. în 
urma acordului intervenit între for
mațiile care au alcătuit fosta majo
ritate parlamentară, acord larg apre
ciat de întreaga presă din peninsulă, 
Nilde Jotti, membră a Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian (este 
vorba de văduva fostului secretar ge
neral al partidului, Palmiro Togliatti), 
a fost aleasă președintă a Camerei 
Deputaților, in timp ce reprezentantul 
Partidului Democrat-Creștin. Amin- 
tore Fanfani, a fost reales președinte 
al Senatului.

Paralel cu aceasta, susținuta dez
batere politică, începută practic ime
diat după alegerile generale, se re
feră cu precădere la viitoarea for
mulă de guvern și. legat de aceasta, 
la posibilitatea reluării politicii de 
solidaritate liațională care a carac
terizat precedenta legislatură, 
joritatea comentariilor apărute 
presă, în ultimul 11 
nime în a aprecia 
blemei 
schimbat" 
scrutinul 
în acest 
principala problemă rămine, 
mult ca oricind, aceea de a da Italiei 
un guvern prestigios și eficient, ca
pabil să facă față crizei, să inițieze 
in mod serios procesul de însănăto
șire și modernizare a țării. Este ne- 

x cesar ca in acest guvern să-și gă
sească locul, cu drepturi depline, 
forțele care organizează și exprimă 
mișcarea muncitorească".

De altfel, în documentul Direcțiunii 
partidului, dat publicității după ale-

timp, sint 
că „dalele 

politice italiene nu 
(„LA STAMPA®), 
parlamentar — î 

sens «L’llNITAi

Ma- 
in 

una- 
pro- 
s-au 

. „După 
remarca

mai

geri, se arăta, în mod clar, că „pen
tru ieșirea cu adevărat a târli din 
criză este nevoie să se alcătuiască 
un guvern de unitate democratică, 
din care să.iacă parte ambele parti
de ale mișcării muncitorești. In ca
zul in care se va forma un guvern 
după altă formulă, comuniștii vor 
rămine in opoziție, avînd insă me
reu in față interesele celor ce mun
cesc și 
ționeze 
forțelor 
face să 
politică ___ _
de justiție, de ordine democratică".

Continuind să dețină mai mult de 
30 la sută din voturile electoratu
lui. Partidul Comunist Italian rămine 
forța decisivă a mișcării muncito
rești și populare, o forță de care, 
așa cum se apreciază aici, nu se 
poate să nu se țină seama în alcă
tuirea oricărei formule de guvern. 
„A crede că se poate face față cri
zei economice și a se izola teroris
mul fără aportul partidului comu
nist ar fi o greșeală de neiertat 
— scrie ziarul „IL GIORNO", în 
timp ce „PAESE SERA" iși pune o 
Întrebare larg împărtășită în cercu
rile politice și ale opiniei publice : 
„cum se poate guverna în mod se
rios Italia excluzind stingă — în
treaga stingă — de Ia conducerea 
statului

Poziția Partidului Comunist Italian 
a fost reafirmată și în recentul docu
ment al conducerii partidului, in care 
s-au analizat rezultatele alegerilor. 
Este interesant de arătat că și parti
dul socialist a exclus posibilitatea re
venirii la formula de centru-stînga. 
în cadrul reuniunii Direcțiunii P.S.I., 
secretarul general al partidului, Bet- 
tino Craxi, s-a pronunțat în favoarea 
relansării politicii de solidaritate na
țională, cu colaborarea comuniștilor, 
arătând că este necesar să se evite 
o nouă perioadă de Criză și de para
lizie a vieții politice.

Dezbaterile din cadrul Direcțiunii 
Partidului Democrat-Creștin au pus

ale țării, continuînd să ac- 
pentru unitatea stângii și a 
democratice, cu scopul de a 
ciștige tot mai mult teren o 
nouă de reforme sociale,

din nou în evidență că o parte a cu
rentelor din partid sint favorabile 
reluării politicii de solidaritate na
țională, „singura — după cum aprecia 
ziarul „IL POPOLO“ — capabilă să 
permită depășirea dificultăților prin 
care trece țara in prezent®. în același 
timp însă, grupurile orientate spre 
dreapta din P.D.C. — după cum re
marcă agenția A.N.S.A. — nu Împăr
tășesc intențiile secretarului națio
nal. considerind că locul cel mai fi
resc pentru luarea unei decizii și, în 
general, pentru o clarificare internă 
rămîne congresul’ partidului, progra
mat a avea loc in luna noiembrie. 
Altfel spus, alcătuirea unui guvern 
de durată nu este posibilă, in opinia 

■ acestor forțe, în prezent, ci, dimpo
trivă, trebuie să se recurgă la un ca-

binet de tranziție, eventual la pre
lungirea existentei guvernului tripar
tit (alcătuit din partidele democrat- 
creștin, socialist-democratic și repu
blican), condus de Giulio Andreotti, 
care și-a prezentat vineri demisia in 
conformitate cu prevederile Consti
tuției, ca urmare a alegerilor de la 
3 și 4 iunie. Președintele Italiei va 
începe săptămîna viitoare consultări 
în vederea formării unui nou cabinet.

Pornind de la diferențele de pozi
ții care se înregistrează în rîndul 
principalelor formații politice, presa 
italiană este de părere că în loc să 
se apropie, momentul alcătuirii nou
lui guvern se îndepărtează tot mai 
mult.

Radu BOGDAN

R. F. GERMAN'IA: Nu poate exista 
prescriere pentru crimele naziste

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

palelor organizații sindicale din cele 
șapte state capitaliste industrializrte 
— Japonia, S.U.A., Canada. Marea 
Britanie, Franța, R.F.G. și Italia — 
ai căror șefi de stat și de guvern «r 
lua parte la reuniunea programata în 
capitala niponă la sfîrșitul luiii 
iunie, în declarația adoptată se 
apreciază că hotăririle reuniunii pre
cedente la nivel înalt, de la Bonn, iu 
au asigurat o strategie coerentă pei- 
tru folosirea mai completă a forei 
de muncă și garantarea creșterii e<o- 
nomice.

Compania de transportai 
aeriene „lliîalia" va fl cm- 
strînsă să-și reducă, în citeva zle, 
numărul zborurilor din lipsă de cr- 
buranți, dacă guvernul italian nu |i- 
tervine imediat pe lingă companie 
„Esso", „Texaco", „Mobil Oil" jși 
„Chevron® care o aprovizionează :u 
carburant. Direcția companiei a a- 
nunțat că acestea și-au redus livă- 
rile cu 10 pină la 50 la sută și ,ă, 
pe de altă parte, îi vînd ca'rbufiuyj 
la prețuri cu 20 la sută mai mari i- 
cit în Franța și cu 24 la sută nl 
ridicate decît în S.U.A.

Dezbaterile din Bundestag, începu
te in primăvara acestui an. in legă
tură cu problema prescrierii crime
lor naziste se anunță, cum era de 
așteptat, dificile și de lungă durată. 
Se întrevede chiar o sesiune parla
mentară specială în timpul verii. 
Deputății vest-germani urmează să 
decidă definitiv dacă asasinatele co
mise, dar rămase incă nepedepsite, 
vor putea beneficia sau nu de o 
amnistie generală la sfîrșitul unei 
perioade de 30 de ani, respectiv de 
la 31 decembrie 1979.

Este pentru a treia oară, de la în
ființarea R.F. Germania, cînd mem
brii Bundestagului sint 
cu această situație, 
etape consumindu-se in 1965 și 1969, 
prin evitarea, de fapt, a unei opțiuni 
categorice. în 1969, termenul de ur
mărire în justiție s-a prelungit pen
tru un deceniu, adică pină la finele 
acestui an, iar Codul penal existent 
în R.F.G. nu face nici o deosebire 
între crimele de război și crimele de 
drept comun.

Care este raportul de forțe în Bun
destag intre adeptii și adversarii 
prescrierii ? Liniile de demarcație 
între cele două grupări nu urmează

confruntați 
precedentele

granițele partidelor, ci trec prin in
teriorul lor. Partidul social-democrat 
este insă, in ansamblu, partizanul 
imprescriptibilității crimelor naziste 
și, împreună cu un grup de deputați 
liber-democrați, a inițiat un proiect 
de lege care preconizează abolirea 
prescrierii. Formulind o ripostă clară 
la adresa susținătorilor „amnistiei 
generale®, președintele P.S.D., Willy 
Brandt, menționa : „A decreta o ase
menea amnistie ar însemna un act 
de iresponsabilitate, de inmormîntare 
definitivă a trecutului ; aceasta ar fi 
o tentativă de a acționa ca și 
nimic nu s-ar fi întimplat® 
rioada hitlerismului — n.r.).

Din motive și considerente 
totdeauna identice, deputății 
și U.C.S. sint mai divizați în 
larea unei poziții. Un grup de apro
ximativ 30 deputați din aceste for
mații politice s-a raliat proiec
tului de lege avansat de partidele 
coaliției guvernamentale privind im
prescriptibilitatea crimelor de război. 
Zilele trecute, expertul juridic al 
grupului parlamentar U.C.D./U.C.S., 
Benno Erhard, a prezentat o pro
punere, menită să amendeze proiec
tul amintit, pentru a se ajunge la o

cind 
(în pe-
nu in-
U.C.D. 

formu-

„soluție comună® a tuturor partide
lor reprezentate in Bundestag. Din 
comentariile specialiștilor P.S.D. re
zultă că această inițiativă ar duce la 
o reglementare aparentă a. proble
mei, care insă, practic, s-ar apropia 
de o amnistie, cel puțin pentru unele 
crime ale naziștilor.

în aceste împrejurări, cancelarul 
Helmut Schmidt, reafirmindu-și con
vingerea că Bundestăgul se va pro
nunța, în cele din urmă, împotriva 
prescrierii crimelor de 
de naziști, a anticipat 
ceasta chestiune va fi 
a fi adoptat, proiectul 
în prezent in dezbaterea parlamen
tului, trebuie să intruneascâ cel pu
țin 259 de voturi.

O asemenea hotărîre ar consolida, 
evident, pozițiile forțelor democrati
ce, care cei- dezavuarea categorică a 
trecutului și tragerea la răspundere 
a tuturor călăilor naziști. Este o ho
tărîre care se impune cu atît mai 
mult cu cit, nu întâmplător, se con
stată în momentul de față o recru
descență a activității neonaziste, cînd 
reprezentanți ai grupărilor de extre
mă dreaptă se dedau la acțiuni pro
vocatoare deschise, zugrăvesc zvas
tici pe ziduri, profanează cimitire 
evreiești și amenință cu violența fi
zică cetățeni cu vederi progresiste, 
in timp ce țot mai multe cărți și 
filme — vag deghizate în „documente 
istorice" — ii glorifică pe Hitler și 
perioada de tristă amintire a celui 
de-al treilea Reich.

Venind în întâmpinarea cererii in
sistente a cercurilor largi ale opiniei 
publice vest-germane, inițiativele au
torităților legislative, ale partidelor 
și organizațiilor politice din R.F.G. 
privind Asigurarea posibilităților le
gale de a-i trage la răspundere și 
a-i pedepsi pentru fărădelegile lor 
pe călăii naziști care au reușit pînă 
acum să se sustragă pedepsei cores
pund, totodată, spiritului normelor de 
drept internațional, documentelor 
O.N.U., care resping orice „prescrip
ție" a crimelor de război. Este sufi
cient să reamintim în acest sens că, 
încă în 1968, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat Convenția asupra 
imprescriptibilității crimelor de 
război și a crimelor împotriva umani
tății.

întîlnire sindicală la To
kio. La Tokio s-au încheiat lucră
rile unei întilniri a liderilor princi-

Împrumut acordat Egi- 
tUlUÎ. Banca Mondială a aprolt 
două credite pentru Egipt In valoa 
totală de 214 milioane dolari în y 
derea finanțării unor proiecte 3 
dezvoltare in domeniul energet 
Primul proiect are în vedere expld 
tarea, transportarea și prelucran 
gazelor naturale din cîmpurile p 
trolifere aflate în Golful Suez ; l 
doilea proiect privește construirea, 
împrejurimile orașului Cairo, a un 
centrale electrice, care va folosi dre| 
sursă ape termale.

PE DIFERITE MERIDIANE

război comise 
că votul în a- 
strins. Pentru 
de lege, aflat

Petre STANCESCU

Preocupări de economisire a combustibilor
si diversificare a surselor>

La încheierea reuniu
nii la nivel înalt a 
Pieței comune desfășu
rate la Strasbourg a 
fost dat publicității un 
comunicat final, care 
relevă atenția acordată 
problemelor energiei. 
Documentul relevă ho- 
tărirea ca in perioada 
1980—1985 importurile de 
petrol ale Pieței comu
ne să fie menținute la 
nivelul anului 1973 sau 
chiar sub acest nivel. Se

După cum transmite 
agenția France Presse, 
guvernul francez a a- 
doptat un program con- 
ținînd o serie de mă
suri în vederea reduce
ri) importurilor de pe
trol și economisirii de 
energie, program ce se 
va solda — potrivit esti
mărilor — cu o econo
mie de 5 miliarde franci, 
in devize, • pînă în 1980.

subliniază că această 
măsură restrictivă a 
C.E.E. nu va putea avea 
decit un efect minor 
asupra crizei energiei 
dacă Statele Unite și 
Japonia, precum și alte 
mari state industriali
zate nu vor lua măsuri 
similare. Șefii de stat 
și de guvern ai „celor 
nouă" subliniază în do
cument că dacă penuria 
în domeniul aprovizio
nării cu petrol nu va fi
★ *
Printre măsurile stabili
te se numără diminua
rea în 1979 și 1980 a 
importurilor de petrol 
cu 8,4 milioane tone 
anual, reducerea tempe
raturii maxime permise 
in imobile de la 20 la 
19 grade, impozite supli
mentare pentru auto
mobile de mare litraj 
ș.a.

de energi
depășită, „lumea i va 
îndrepta rapid sp o 
criză economică șso- 
cială de mari propiii". 
Participants la reume 
au subliniat necestea 
întreprinderii unoric- 
țiuni de economisi a 
energiei, de folosiroai 
intensă a energieiu- 
cleare și a cărbuni, 
coordonării progr.e- 
lor în domeniul ută- 
rii energiei solariși 
geotermice.

La Paris s-a anut 
oficial că începindle 
simbătă intră in vi- 
re o nouă majorara 
preturilor la profi
le petroliere. Ag<a 
France Presse preci
za că este a treia - 
jorare a prețurilori 
petrol survenită in F- 
ța de la începutul ai 
tui an.

Președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a 
zentat Congresului 
program 
textul 
pentru 
surselor 
stabilește 
tiv pentru Statele Unite 
asigurarea pînă în anul

pre- 
un 

care, in con- 
preocupărilor 
diversificarea 
de energie, 

drept obiec-

★ ★
2000 a 20 Ia sută din ne
cesitățile de consum 
prin utilizarea energiei 
solare. între altele, se 
prevede crearea ime
diată a unei bănci cu 
un capital inițial de 100 
milioane dolari pentru 
subvenționarea și im
pulsionarea operațiu-

nilor de utilizare a 
stalațiilor solare, 
asemenea, sint prevl 
te măsuri vizind ini 
sificarea cercetărilor 
vederea valorificării 

eoliene, a r 
și utilizarea 
largă a amei 
de benzină 
drept carburi

nergiei 
reelor 
scară 
cului 
alcool
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