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secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

adresat participantilor la ședința iubiiară 
consacrata aniversării a 30 de ani de activitateÎNCHEIEREA VIZITEI DE STATA PREȘEDINTELUI REPUBLICII CIPRU, SPYROS KYPRIANOU

Convorbirile Ia nivel înalt, documentele semnate și înțelegerile realizate, 
întreaga desfășurare a vizitei au marcat o importantă contribuție la amplificarea 
dațiilor prietenești româno-cipriote, la promovarea cauzei generale a destinderii, 

păcii și colaborării în Balcani, în Europa și îri lume

Președintele Republicii Cipru, Spy
ros Kyprianou, și-a încheiat marți 
vizita de stat efectuată, împreună cu 
doamna Mimi Kyprianou, in tara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Spyros Kyprianou, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Mimi Kyprianou au sosit împreună 
la aeroport.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președintelui Nicolae

Ceaușescu și președintelui Spyros 
Kyprianou, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări.

Pe mari pancarte se puteau citi 
urările : „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Cipru, in folosul am
belor popoare, al înțelegerii și cola
borării internaționale !“, „Trăiască 
pacea, prietenia și colaborarea intre 
toate popoarele lumii !“.

Numeroși bucureșteni aflati pe ae
roport au salutat cu căldură pe pre
ședinții "Nicolae Ceaușescu și Spyros

Kyprianou, aclamind cu entuziasm 
pentru întărirea prieteniei tradițio
nale și dezvoltarea colaborării din
tre țările și popoarele noastre.

în această atmosferă prietenească

a avut loc ceremonia oficială a ple
cării înalților oaspeți.

O gardă militară, aliniată pe ae-
(Continuare in pag. a IH-a)
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DECLARAȚIA SOLEMNA
Republica Socialistă România și Republica Cipru,
Fidele relațiilor de prietenie dintre popoarele 

român și cipriot, bazate pe aspirațiile comune 
spre progres, libertate și demnitate ale celor două 
popoare ;

Hotărite să acționeze pentru întărirea continuă 
a prieteniei româno-cipriote și să confere noi di
mensiuni relațiilor tradiționale dintre cele două 
țări și popoare ;

Animate de dorința comună da a imprima în 
continuare dinamism, durabilitate și diversitate 
relațiilor de cooperare dintre cele două state in 
toate domeniile ;

Convinse că dezvoltarea șl dh-ersificarea rela
țiilor reciproce in toate domeniile servesc atîț in
tereselor celor două țări și popoare, cit și cauzei 
apropierii, înțelegerii și păcii in Europa și in 
întreaga lume ;

Convinse de necesitatea afirmării libere în viata 
internațională a tuturor națiunilor mari, mijlocii 
și mici, indiferent de gradul lor de dezvoltare 
economică sau de sistemul lor politic și social :

Animate de dorința de a acționa pentru dezvol
tarea relațiilor internaționale pe baza principiilor 
universal recunoscute, și anume deplina egalitate 
în drepturi, independența și suveranitatea națio
nală, integritatea teritorială, neamestecul in tre
burile interne, nereeurgerea Ia forță sau Ia ame
nințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a 
dispune in mod liber de soarta sa ;

Hotărîte să-și aducă contribuția lor activă, 
alături de toate celelalte state ale lumii, la solu
ționarea problemelor internaționale care con
fruntă lumea de azi, lichidarea subdezvoltării, 
realizarea dezarmării generale și totale, lichidarea 
colonialismului, rasismului și a politicii de apart

heid, rezolvarea conflictelor internaționale exclu
siv prin mijloace pașnice ;

Declară solemn cele ce urmează :
I

Proclamă voința lor comună de a fundamenta 
relațiile dintre ele, precum și relațiile lor cu toate 
celelalte state pe următoarele principii :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existentă 
liberă, independență și suveranitate națională ;

2. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor sta
telor, indiferent de mărime, de regimul lor 
social-politic, de nivelul lor de dezvoltare ;

3. Nereeurgerea la forță sau la amenințarea cu 
forța împotriva altui stat, în nici o împrejurare, 
sub nici o formă și sub nici un pretext ; interzi
cerea oricărei constringeri. de ordin militar, 
politic, economic sau de altă natură, in relațiile 
dintre state :

4. Soluționarea tuturor diferendelor dintre state 
in mod exclusiv prin mijloace pașnice, astfel incit 
pacea și securitatea internațională să nu fie puse 
in primejdie ;

5. Dreptul sacru al fiecărui stat la legitimă 
apărare împotriva unui atac armat ;

6. Integritatea teritorială și inviolabilitatea fron
tierelor oricărui stat, interzicerea oricărei măsuri 
care ar aduce atingere unității, integrității teri
toriale și frontierelor altui stat, in special a ori
căror măsuri comportind recurgerea directă sau 
indirectă la forță ;

7. Neamestecul in treburile interne ale altui stat, 
interzicerea oricăror acțiuni, directe sau indirecte, 
individuale sau colective, de intervenție în aface
rile interne sau externe care intră in competența 
națională a altui stat, indiferent care ar fi natura 
și conținutul relațiilor reciproce dintre state ;

COMUNĂ
8. Dreptul fiecărui stat ta pace șl securitate ; 

obligația fiecărui stat de a contribui la menținerea 
păcii și securității internaționale ;

9. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-șl 
hotărî singur soarta, de a alege și dezvolta in 
mod liber sistemul său politic, economic și social, 
in conformitate cu voința și interesele sale proprii, 
in deplină libertate și fără nici un amestec din 
afară ;

10. Dreptul fiecărui stat la dezvoltare econo
mică și socială liberă. Ia progres și bunăstare ;

11. Dreptul suveran, permanent și efectiv al 
fiecărui stat de a dispune de bogățiile sale natu
rale și de celelalte resurse ;

12. Dreptul și obligația statelor de a coopera 
între ele, indiferent de sistemul lor social-politic, 
în vederea menținerii păcii și securității interna
ționale, a favorizării progresului economic și so
cial al tuturor națiunilor ; dreptul fiecărui stat de 
a beneficia de realizările științei și tehnologiei 
moderne ;

13. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a parti
cipa in condiții de deplină egalitate la examinarea 
și rezolvarea oricăror probleme care il privesc, 
precum și a problemelor internaționale de interes 
general ;

11. îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor 
asumate in conformitate cu dreptul internațional.

Aceste principii sint conforme cu principiile și 
scopurile Cartei Națiunilor Unite și cu principiile 
care guvernează relațiile reciproce dintre statele 
participante la Conferința pentru securitate și coo
perare in Europă, cuprinse in Actul final al con
ferinței. Ele sint legate între ele și fiecare prin-
(Continuare în pag. a IlI-a)

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și In numele meu personal, 
adresez participantilor la ședința jubiliară a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc un cald salut tovărășesc 
și cele mal cordiale felicitări cu prilejul împlinirii a trei 
decenii de activitate a C.A.E.R.

România apreciază tn mod deosebit rolul și contribuția 
C.A.E.R. în dezvoltarea colaborării dintre țările socialiste 
membre, precum și tn accelerarea progresului economico- 
social al fiecărei țări socialiste participante la activitatea 
acestei organizații.

Țara noastră a acționat consecvent pentru dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-știlnțifice cu țările mem
bre. și-a adus contribuția activă la eforturile pentru 
perfecționarea activității acestei organizații, astfel incit 
ea să corespundă cit mai bine scopurilor și telurilor pen
tru care a fost creată, să-și îndeplinească in condiții co
respunzătoare obiectivele și atribuțiile ce i-au fost stabi
lite prin statut.

întemeiată pe principiile deplinei egalități, avantajului 
reciproc și liberului consimțămînt, pe respectarea dreptu
rilor suverane ale fiecărui stat în conducerea și planifi
carea propriei economii naționale, In dezvoltarea proprie
tății socialiste, unice și indivizibile, a fiecărui popor, 
colaborarea in cadrul C.A.E.R. are drept țel fundamental 
să aducă o contribuție Importantă la modernizarea for
țelor de producție în fiecare țară membră, la înflorirea multi
laterală a economiilor naționale, la egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare economică ale statelor respective. Prin aceasta, 
activitatea C.A.E.R. este menită să constituie un model 
de relații de tip nou, cu adevărat democratice, Intre state, 
care să permită colaborarea nestingherită, reciproc avan
tajoasă. dezvoltarea și modernizarea potențialului econo
mic al fiecărei națiuni, în interesul propriei propășiri, al 
afirmării libere și independente a fiecărui popor, atît pe 
plan național, cît și pe plan internațional. în felul acesta 
se va demonstra tn modul cel mai convingător superiori
tatea socialismului, atît în organizarea vieții economice 
și sociale în fiecare țară, cit și in desfășurarea unei con
lucrări libere, egale, pe deplin echitabile, între popoare, 
faptul că el poate asigura dezvoltarea suverană, de sine 
stătătoare a fiecărei națiuni, manifestarea ei plenară în 
lupta mondială pentru progres și o viață mai bună, pen
tru destindere și pace.

Afirmarea acestor' principii și practici superioare In 
raporturile de colaborare dintre țările membre ale C.A.E.R.. 
ca dealtfel dintre toate țările socialiste, este de natură să 
exercite o profundă influență pozitivă în întreaga viață 
internațională, în procesul democratizării relațiilor dintre 
state, impulsionind. tot mai puternic eforturile pentru 
instaurarea unei noi ordini economice mondiale care să 
asigure posibilitatea propășirii fiecărui popor, și in primul 
rind a popoarelor rămase în urmă.

în prezent, țările socialiste parcurg o fază nouă, supe
rioară în construcția noii orînduiri sociale, în care pe 
primul plan se situează dezvoltarea impetuoasă a bazei 
tehnico-materiale a societății, valorificarea celor mai avan
sate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, perfec
ționarea conducerii întregii vieți sociale, organizarea 
participării efective a maselor populare la conducerea 
tuturor domeniilor de activitate, ridicarea pe un plan su
perior a democrației socialiste, care pune pe primul plan 
omul, bunăstarea și fericirea lui, independența și suvera
nitatea patriei. Poporul român își concentrează întregul 
potențial, întreaga energie creatoare înfăptuirii Programu
lui partidului, vastei opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și creare a condițiilor pentru 
trecerea treptată spre comunism — ceea ce presupune 
punerea superioară in valoare a tuturor resurselor țării, 
sporirea accentuată a avuției naționale, creșterea eficien
ței întregii activități economico-sociale, ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a poporului, întărirea indepen
dentei tării.

în aceste condiții, apare în mod obiectiv necesar să se 
lărgească, să se diversifice și să se perfecționeze tot mal 
mult colaborarea și cooperarea în cadrul C.A.E.R., să se 
intensifice schimburile și conlucrarea pe toate planurile 
intre țările membre.

Pornind de la aceste considerente, România Își va aduce 
și în viitor întreaga contribuție la dezvoltarea și perfec
ționarea colaborării multilaterale în cadrul C.A.E.R., la 
creșterea aportului Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc în soluționarea concretă, efectivă a unor probleme 
de mare importantă pentru progresul economic și social 
al țărilor membre. în acest sens ne preocupăm permanent 
de realizarea „Programului complex- și a programelor 
speciale de colaborare pe termen lung.
(Continuare în pag. a Vi-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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Ministrul administrației publice din R. D. S. Sri Lanka
Președintele Republicii Socialista 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Mon
tague Jayewickreme, ministrul admi
nistrației publice din Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka, caro 
face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Iosif Uglar, președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea președintelui Republicii 
Democratice Socialiste Sri Lanka, 
Junius Richard Jayawardene, și a 
primului ministru, Ranasinghe Pre- 
madasa, Împreună cu urări de pro
gres și bunăstare pentru poporul 
român. Ministrul administrației pu
blice din Sri Lanka a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu grati
tudinea pentru primirea acordată, 
pentru invitația de a vizita România,

pentru ocazia oferită de a cunoaște 
realizările economico-sociale ale 
României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un salut prietenesc președin
telui Republicii Democratice Socia
liste Sri Lanka și primului ministru, 
iar poporului acestei țări cele mai 
bune urări de succes pe calea dez
voltării independente a patriei.

în cadrul convorbirii, a fost subli
niată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre România și Sri 
Lanka și a fost manifestată dorința 
comună de a dezvolta și amplifica 
raporturile de colaborare dintre cele 
două țări, atît pe plan bilateral, cît 
și în domeniul vieții internaționale.

în acest context s-a relevat că un 
rol important în dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și colaborare dintre 
România și Sri Lanka îl au contac
tele și schimburile de vizite, inclusiv

pe linia administrației publice, care 
permit o mai bună cunoaștere reci
procă.

Schimbul de vederi In probleme 
internaționale a evidențiat dorința 
celor două țări de a-și aduce o con
tribuție și mai importantă la soluțio
narea marilor probleme ale contem
poraneității în interesul tuturor po
poarelor. al cauzei păcii, destinderii 
și înțelegerii internaționale. A fost 
relevat, in acest sens, rolul tot mai 
important care revine țărilor in curs 
de dezvoltare, țărilor nealiniate, tu
turor popoarelor în democratizarea 
relațiilor internaționale, în lichidare? 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, care să 
asigure dezvoltarea independentă a 
fiecărei națiuni pe calea progresului 
și civilizației.

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

Ministrul de interne din Republica Zambia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Joseph Phiri, mi
nistrul de interne al Republicii Zam
bia, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Ministrul zambian a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie din partea președin
telui Republicii Zambia, Kenneth 
David Kaundâ, în care sint transmise 
urări de sănătate și fericire șefului 
statului român, de succes poporului 
roman prieten în dezvoltarea multi
laterală a patriei.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui Republicii 
Zambia cele mai bune urări de sănă
tate și succes, iar poporului zambian 
prieten urări de progres, pace și 
bunăstare.

în cadrul întrevederii a fost subli
niată evoluția fructuoasă a relațiilor 
dintre cele două țări, care se dez
voltă continuu pe baza importantelor 
Înțelegeri stabilite cu ocazia dialogu
lui româno-zambian la nivel înalt de 
la București și Lusaka. S-a apreciat, 
totodată, că există largi posibilități 
pentru diversificarea și adîncirea co
laborării și cooperării bilaterale, în 
folosul ambelor popoare, al înțelege

rii și conlucrării rodnice Intre na
țiuni.

Schimbul de vederi in probleme 
ale actualității politice internaționale 
a reliefat dorința României și Zam- 
biei de a-și aduce și în viitor contri
buția activă la cauza luptei popoare
lor din Africa australă pentru 
eliberare șl independență națională, 
împotriva politicii rasiste și de 
apartheid, pentru lichidarea fenome
nului subdezvoltării și făurirea unei 
noi ordini economice mondiale, la 
statornicirea unui climat de pace, 
securitate și colaborare in întreaga 

< lume.
întrevederea s-a desfășurat lntr-o 

atmosferă de caldă cordialitate.

Delegația de guvernatori americani
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, in ziua de 26 iunie, 
delegația de guvernatori americani, 
reprezentînd Asociația Națională a 
Guvernatorilor din S.U.A., formată 
din William G. Milliken, guvernatorul 
statului Michigan, președintele aso
ciației, Robert D. Ray, guvernatorul 
statului Iowa, Richard D. Lamm. gu
vernatorul statului Colorado. George 
Weeks și Jerry Allaire, consilieri, 
care, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, ne 
vizitează țara.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Mihai Dalea, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Romeo Dragomirescu. 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

A fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Președintele Asociației Naționale a 
Guvernatorilor din S.U.A. a mulțu
mit călduros, în numele său și al 
delegației, președintelui Nicolae

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe Jo
seph Elmo Thibault, ambasadorul

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Pentru
Republica Cipru

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, in ziua de 26 iunie, pa

Ceaușescu pentru întrevederea acor
dată. a exprimat profunda satisfacție 
de a se întîlni cu șeful statului 

' român, de a vizita țara noastră, de 
a putea explora, cu acest prilej, noi 
căi și modalități menite să conducă 
la amplificarea conlucrării româno- 
americane.

în timpul întrevederii, a fost evi
dențiată evoluția ascendentă și rod
nică a relațiilor dintre România și 
S.U.A., relevîndu-se că un rol hotă- 
rîtor în această privință l-au avut 
contactele la cel mai înalt nivel, din 
ultimii ani. de la București și Wa
shington. In acest cadru, a fost evo
cată însemnătatea întîlnirilor și con
vorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jimmy Carter, a înțele
gerilor stabilite, pentru continua 
promovare și adîncire a prieteniei si 
colaborării româno-americane.

Totodată, s-a considerat că există 
încă largi posibilități pentru intensi
ficarea și diversificarea relațiilor po
litice, economice, tehnico-știintifice, 
culturale, ca și in alte domenii, din
tre România și S.U.A. A fost

Ambasadorul Canadei
Canadei la București, în vizită de 
rămas bun. cu ocazia încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Ambasadorul Japoniei
Junjl Yamada, ambasadorul Japoniei 
în țara noastră, în vizită de rămas 
bun, cu prilejul încheierii misiunii 
sale în România.

reliefată contribuția pe care Asocia
ția Națională a Guvernatorilor din 
S.U.A. poate și trebuie să o aducă 
la stringerea legăturilor de prietenie, 
colaborare și cooperare multilaterală 
dintre statele și popoarele noastre.

S-au abordat, de asemenea, aspecte 
ale actualității politice internaționale. 
A fost subliniată însemnătatea deose
bită a realizării unor măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmări
lor, de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, de reducere 
a bugetelor militare și armamentelor, 
în acest context, s-a apreciat că 
Acordul sovieto-american și noul 
Tratat SALT II reprezintă un eveni
ment important în viața internațio
nală, un act pozitiv în direcția creării 
condițiilor pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri de 
dezarmare generală, îndeosebi de 
dezarmare nucleară, de reducere a 
bugetelor militare, armamentelor si 
efectivelor armate.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

1 Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.
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Zestrea documentară cu care 
se mindrește filiala județeană 
Vilcea a Arhivelor statului sa 
îmbogățit cu încă 14 hărți și alte 
documente deosebit de valoroase, 

• datină din primul deceniu al se
colului nostru. Știți cine a dat 
de ele ? Pionierii Bogdan Stan- 
ciu și Florin Creangă, elevi in 
clasa a V-a B la Școala generală 
nr. 5 din Rimnicu Vilcea. Micii 
cercetători le-au descoperit in 
podul unui imobil ce urma să fie 
demolat. Evident, au fost felici
tați de specialiști, dar poate 
n-ar fi rău ca vreodată, dacă 
documentele respective vor ii 
expuse intr-un loc public, să se 
precizeze in dreptul lor și 
mele celor ce le-au scos de 
praful uitării. Merită !

nu- 
sub

i
Tot satul 
la datorie!
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Intr-una din nopțile prece
dente, cu puternice averse de 
ploaie și descărcări electrice, 
s-a produs un incendiu la locul 
de depozitare a celor 200 tone 
de furaje aparținind fermei 
Bujoreni din cadrul I.A.S. Zor- 
leni (Vaslui). Asigurind pri
mele măsuri cerute de ase
menea împrejurări (in primul 
rind, pentru mobilizarea oa
menilor), Dumitru Căpraru — 
secretarul organizației de partid 
— a dat fuga apoi pină la pri
mul telefon (distanță mare, din 
care cițiva kilometri i-a par
curs cu piciorul), iar după ce 
a anunțat pompierii din Bir- 
Iad s-a întors la locul cu pri
cina, aliniindu-se, umăr la umăr, 
cu ceilalți muncitori, cu între
gul sat în lupta cu vilvătăile. 
Alături de pompierii militari, 
cei mai destoinici s-au dovedit 
mecanizatorul Vasile Alexandru, 
muncitorul Gheorghe Blzim, 
îngrijitorii de oi Mitriță Samoi- 
lă și Ion Samoilă, precum și 
multi, multi alții. Datorită lor 
(s-au luptat voinicește cu focul 
pină dimineață, dar l-au biruit), 
pagubele au fost considerabil 
limitate.
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Excepție
BucureșteAii s-au 

de-acum să stea în 
I.T.B., iar autobuzele să 
in viteză pe lingă ei. . . 
făcind semne că merg la garaj. 
Ca și cînd pe traseul 
destul de lung) pînă 
de garare n-ar putea 
torească și pasagerii 
aceeași direcție ! Dar 
mai apar și excepții 
rătoare. Sinfbăta trecută, 
la orele 0,30, se adunase lume 
multă în intersecția șoselei 
Ștefan cel Mare cu Calea Do
robanți, 
trecuse 
tramvai 
cursă ; care cum venea, se re
trăgea. Totuși, șoferul Eugen 
Amariuței, de pe linia 76. a 
oprit. Deși se retrăgea, deși era 
obosit, la rugămintea oameni
lor din stație a umplut mașina.

obișnuit 
stațiile 
treacă 
șoferii

(uneori 
la locul 
să cilă- 
care au 

iată că 
îmbucu- 

pe

căci de vreo 
nici un autobuz
care să meargă

oră nu 
sau 

in
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O întrebare
în loc să ducă la garaj auto

camionul pe care lucrează (nr 
31-OT-3 513, proprietatea I.T.A., 
Autobaza 4 — Corabia), șoferul 
Ion Popescu — împreună cu 
un alt șofer, Marian Costea — 
și-au suit nevestele și s-au dus 
la restaurant. După ce au con-, 
sumat băuturi alcoolice, în ju
rul orei 23 au pornit cu auto
camionul, cotind, spre casă. 
Pe drum, au intrat... drept in 
mijlocul unor nuntași, care ju
cau in fața casei. Numai iu
țeala de picior a nuntașilor — 
care de spaimă au sărit care 
încotro prin șanțurile din mar
ginea drumului — a salvat 
nunta de a deveni înmormin- 
tare. Ce putea să se întimple, 
din fericire nu s-a intimplăt : 
dar șeful autobazei menționate 
cum admite ca șoferii din sub
ordine să folosească mașinile 
întreprinderii pentru a merge la 
circiumă ?
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„Clinele, 
prietenul 
omului"

I
I
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Sub acest generic, duminica 
trecută a fost organizată pe sta
dionul „Republicii" din Capitală 
expoziția canină republicană. 
Alături de rasele cunoscute, a 
fost prezentat dinele ciobănesc 
românesc, pe care specialiștii 
noștri vor să-l propună pentru 
omologare Federației chinolo- 
gice internaționale. Testele fă
cute confirmă calitățile deose
bite ale acestui’dine arătos, pu 
ternic și curajos, recomandindu-l 
ca o rasă de mare valoare. Cu
noscut pină acum doar ca un 
bun păzitor de oi, ciobănescul 
de pe plaiurile noastre va pu
tea deveni deci un ciin^ „de 
casă" și un competitor repre
zentativ al raselor românești 
concursurile internaționale.

in

I Cu... 
lîna-n sac

I
I

Mieii au fost 
mult ; acum se 
lele trecute,

de- 
Zi-
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întăreați 
tund oile, 

la cooperativa 
agricolă de producție din Ccr- 
gău (Alba) mioarele treceau 
rind pe rind la tuns, ca să 
aibă și ele o ținută... estivală. 
Evident, lina era depozitată cu 
grijă. Dar nu toată. La un mo
ment dat, a fost sesizată o lipsă 
substanțială. S-a mers pe fir, 
astfel că localnicii loan Ma- 
tiu, Nicolae Vlad și Dan Cris- 
tea au fost prinși cu... lina 
sac. Vreo 7 kg ! Acum au 
furcă !

in 
de

I Gheorqhe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I
I
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necesare 
în lipsa 

trebuie 
ce duce

necesară

II

în profeție
cu condiția livrării utilajelor restante II

urmat promisiuni si

respecta termenele

*

luni 
con
test 

uni-

comuna 
de paie

De la Alba lulia — un apel către Baia Mare:

Stefan DINICĂ 
corespondentul „Scinteii"

de urgentă 
Acest telex cu 
nu mai are ne-

mijloacele, pen- 
fie realizată cit 

Prin echipe spe- 
muncitori de la

Mare a expediat 
de numai 2,8 mi-

Pentru economisirea carburanților, la cooperativa agricolă din 
Scînteia se folosesc atelajele la eliberarea terenului de baloțli

Investiția poate intra imediat

A ÎNCEPUT SECERIȘUL GRIULUI
9 „Sîntem pregătiți să realizăm cea mai scurtă campanie de recoltare 
a griului11 • în acest scop - concentrarea mijloacelor mecanice și 
executarea în flux a lucrărilor • Tot ce se recoltează zilnic - pînă seara 

în magazii
Ieri, în Bărăganul ialomițean a 

început secerișul griului. Se apre
ciază că, de astăzi, recoltarea se va 
declanșa în toate unitățile agricole 
din județ. Este demn de menționat 
că, incă din prima zi, s-a înregistrat 
un ritm ridicat de lucru : recolta a 
fost strînsă și pusă la adăpost de pe 
mai mult de 6 000 hectare, din cele 
82 300 cultivate cu grîu. Ce anume se 
cuvine subliniat în legătură cu mo
dul in care a fost organizată actuala 
campanie de recoltare a griului ?

— De la început vreau să precizez 
— ne spunea tovarășul Iosif Boieriu, 
director adjunct al direcției agricole 

’județene — că toate cele 2113 com
bine din dotarea stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii sint în stare 
de funcțiune. Prin 
întreaga capacitate 
zilnic peste 13 000

folosirea lor la 
putem 
hectare.

recolta 
Toate 

acestea ne îndreptățesc să afirmăm 
că in acest an vom realiza cea mai 
scurtă campanie de recoltare a griu
lui — de cel mult 8—9 zile de Ia în
ceperea secerișului in fiecare unitate 
agricolă.
' Pe baza concluziilor desprinse din 
desfășurarea recoltării orzului, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit o serie de măsuri 
care să asigure acum, la secerișul 
griului, executarea lucrărilor intr-un 
timp cit mai scurt. In principal, 
aceste măsuri se referă la :

• Concentrarea combinelor 
măr de 10—15 și a celorlalte 
ce mecanice pentru a lucra 
pe cite o parcelă, pină la încheierea 
tuturor lucrărilor.
• Obligatoriu, toate combinele vor 

fi reglate de 3—4 ori pe zi, ceea ce 
face posibil ca secerișul să inceapă 
mai de dimineață și să continue pină 
se întunecă.
• Desfășurarea în flux a recoltă

rii, eliberării terenului de paie și 
pregătirii solului astfel ca la cel 
mult o zi sau două de la intrarea 
combinelor în lan să se poată trece 
la semănatul culturilor duble.

• La toate bazele de recepție a 
cerealelor din județ, pentru evitarea 
staționării mijloacelor de transport, 
s-au »luat măsuri pentru mecanizarea 
descărcării mașinilor și remorcilor, 
timpul necesar pentru această opera
ție fiind de numai 25—30 de minute.

Ne-am aflat ieri în mai multe uni
tăți agricole ialomițene unde a 
început secerișul griului. Ce concluzii.

în nu- 
mijloa- 
grupat,

se desprind din modul în care au 
decurs lucrările în această primă zi? 
în primul rînd, se cuvine subliniat că, 
în aceste unități, la recoltarea griului 
s-a lucrat cu toate forțele încă de la 
început, ceea ce este deosebit de im
portant pentru încadrarea secerișului 
într-o perioadă cit mai scurtă de 
timp, spre a se evita pierderile de 
recoltă. Tocmai aceasta a permis ea, 
din prima zi de seceriș, in cooperati
vele agricole Scînteia. Gheorghe 
Doja, Grivița, 23 Februarie și 7 No
iembrie din Borcea, Stelnica, Bordu- 
șani, Miloșești, Smirna, Traianu. Iazu, 
Cocora, Grindu, Ceacu, Dor Mărunt, 
ca și în întreprinderile agricole de 
stat Balaciu, Stelnica, Slobozia, 
Ograda, Roșeți, Vlădeni și altele, rit
mul stabilit la recoltare să fie reali
zat, iar în unele cazuri chiar depășit, 
în al doilea rînd, în unitățile agri
cole prin care am trecut — Gheorghe 
Doja, Grivița, Scînteia, Iazu, Andră- 
șești — am reținut că se respectă in
dicațiile comandamentului județean 
privind concentrarea mijloacelor me
canice pe aceeași parcelă și executa
rea în flux a lucrărilor. Aceasta a fă
cut posibilă eliminarea decalajelor 
dintre recoltare, eliberarea terenului 
și semănatul culturilor succesive.

Cu toate acestea, rămîne deschisă 
o problemă. Deși secerișul griului 
este la început, în unele cooperative 
agricole, printre care si aceea din 
comuna Scînteia, au apărut unele nc- 
corelări intre capacitatea de recoltare 
și aceea de transport a producției la 
baza de recepție. Pentru evitarea unor 
asemenea situații, organele agricole 
județene trebuie să întreprindă grab
nic măsuri pentru suplimentarea mij
loacelor de transport de la întreprin
derea județeană de transporturi 
auto și, mai ales, pentru respectarea 
de către unitățile agricole a grafice
lor de transport, în așa fel încit să 
se evite orice aglomerări la baze, 
aglomerări ce duc la imobilizarea 
camioanelor și tractoarelor cu re
morci.

Totodată, supunem atenției citeva 
probleme care trebuie soluționate 
operativ de organele vizate, spre a 
veni in sprijinul eforturilor ce se 
fac in județ pentru încheierea la 
termenul stabilit a secerișului 
griului :
• întreprinderea „Electroprecizia

din Săcele să livreze cit mal repede 
electromotoarele restante 
pentru combinele „Gloria", 
lor, peste 120 de combine 
pornite prin tractare, ceea 
ia irosirea de timp prețios.

• Din 800 seturi de site
pentru combinele C-12, intreprinderea 
„Semănătoarea" din București nu a 
trimis decit 150 ; sitele sint absolut 
necesare pentru ca griul să nu se re
colteze cu impurități și, totodată, să 
se evite pierderile de boabe.

• Peste 1 000 de remorci, necesare 
acum la transportul griului, stau pe 
butuci, deoarece întreprinderile „Vic
toria" din Florești-Prahova și „Danu
biana" din Capitală au mari restante 
la livrarea anvelopelor.

Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘOIU 
Foto : E. Dichiseanu
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NOTE CETĂȚENEȘTI

Programul de consultații 
nu-l consultă nimeni?

Renumită zonă fol
clorică și de agrement, 
valea 
dețul 
harta 
punct 
forestieră. Dovadă că, 
la Gurghiu, funcțio
nează unul dintre cele 
mai vechi licee silvice 
din țară. De la Gur
ghiu la Lăpușna. oa
menii lucrează (aproa
pe cu toții) in parche
tele de exploatare a 
aurului verde. Pleacă 
lunea și se reîntorc 
simbăta la domiciliu.

Gurghiului (ju- 
Mureș) este, pe 
tării, important 
de exploatare

„Poftiți

Din prima zi, toate cele 12 com
bine „Gloria" ce servesc coo
perativa agricolă din comuna 
Gheorghe Doja au fost concen
trate pe o singură parcelă de 
50 de hectare, încheind, către 
orele prînzului, recoltarea griu
lui (fotografia de sus). La coo
perativa agricolă din comuna 
Grivița, imediat după recoltare 
intră in ogoare presele de ba
lotat paie, prevăzute cu tîrîșuri 
pentru transportul 
capătul parcelelor 

de jos)

baloților la
(fotografia

Numai de la Lăpușna 
urcă, la început de 
săptămînă, peste 400 
de oameni spre gurile 
de exploatare. Motiv 
pentru care I.F.E.T. 
Reghin a înființat la 
Ibănești (de ce nu la 
Lăpușna ?) un cabinet 
medical pentru lucră
torii forestieri. Era fi
resc. Numai că, de a- 
proape un an, cabine
tul forestierilor stă cu 
lacătul pe ușă ' Cauza: 
Medicul Frandeș Ba
bau Doina se află in 
concediu medical pre-

lungit și... reprelungit. 
Drept care, lucrătorii 
forestieri sint puși în 
situația — atunci cînd 
au nevoie — să piardă 
ore și zile intregi pen
tru a se deplasa la 
dispensarul din co
muna cea mai apro
piată : Hodac. Curios 
e faptul că, pînă zilele 
trecute, conducerea
spitalului din Re
ghin (de care aparți
ne cabinetul din Ibă- 
nești) nici nu cunoș
tea această situație. 
(Gheorghe Giurgiu).

La intreprinderea „Porțelanul" din 
Alba lulia urmează să intre in func
țiune, in acest semestru, o nouă și 
importantă capacitate de producție. 
Lucrăriler de construcție și montaj 
s-au desfășurat in ritm susținut și. 
ca urmare, la sfirșitul lunii martie 
a început să producă o parte din 
această capacitate. Deci, cu un tri
mestru mai devreme, urmînd ca 
restul de capacitate să fie finalizat 
pină la 30 iunie.

Merită subliniat că beneficiarul a 
acționat, prin toate 
tru ca investiția să 
mai repede posibil, 
ciale, alcătuite din 
sectoarele mecano-energetic și între
ținere, beneficiarul a montat 80 la 
sută din utilajele sosite pină in pre
zent. Totodată, pe baza unui amplu 
program de autoutilare, au fost rea
lizate cu forte proprii un număr im
portant de utilaje pentru noua capa
citate : mașina de fasonat castroane, 
instalația de tractat vagoneți, trans
portoare cu role etc. De la începutul 
acestei luni, două echipe de automa- 
tiști și electricieni au fost detașate 
la întreprinderea „Automatica" 
București pentru a sprijini furnizo
rul în execuția a două dulapuri de 
comandă AMC pentru cuptorul de 
ardere a Il-a nr. 2.

— Din păcate, eforturile noastre 
riscă să fie compromise de către în
treprinderea mecanică de mașini și 
utilaj minier Baia Mare, ne-a preci
zat ing. Mihai Welter, directorul în
treprinderii „Porțelanul". Nu am 
primit nici pînă în prezent utilajele 
care trebuiau livrate, potrivit terme
nelor contractuale, încă de anul tre
cut. Toate lucrările sint terminate și 
așteptăm numai aceste utilaje. Cu 
toate că furnizorul ne-a promis că 
va livra cea mal mare parte din 
aceste utilaje la 15 iunie — si acest 

• termen a expirat.
Deci, după obligații contractuale

1978, trebuia livrat un filt' 
cu diametrul 800 ; la 30 octOf 
1978 — un conveier pentK 
și unul pentru produse arse ; 
noiembrie 1978 — 5 pompe cu 

și un transportor cu

neonorate, au 
angajamente ignorate. Iată lista uti
lajelor și termenele acestora : la 39 
iunie 
presă 
brie 
decor 
la 30
membrană 
bandă pentru turte. In sfirșit, la 30 
decembrie 1978 erau așteptate la uni
tatea din Alba lulia două, instalații 
de vacuumizat barbotină, patru ele
vatoare de turnare, două instalații 
de glazurat farfurii prin jet. o ma- 

. șină de curățat articole mari, un 
conveier pentru transportat produse 
turnate. în total, din valoarea utila
jelor contractate, de 9,1 milioane lei, 
I.M.M.U.M. Baia 
utilaje in valoare 
lioane lei.

Dacă furnizorul 
de livrare a utilajelor amintite, in
vestiția de la „Porțelanul" din Alba 
lulia avea toate condițiile să fie fi
nalizată, integral, cu citeva 
înainte de termen. Eforturile 
structorului și beneficiarului au 
însă anulate de ușurința cu care 
tatea din Baia Mare tratează obliga
țiile asumate prin contracte și răs
punderile care ii revin ca furnizor de 
utilaje pentru această investiție. Prin 
intermediul ziarului „Scînteia", co
mitetul de partid și întregul colectiv 
al întreprinderii beneficiare adresea
ză comuniștilor, Întregului colectiv 
de la I.M.M.U.M. Baia Mare un 
apel tovărășesc : „Stimați tovarăși, 
contăm mult pe sprijinul dumnea
voastră pentru a livra 
utilajele restante !“. 
indicativul „urgent" 
voie de comentarii. Sperăm că el a 
fost bine recepționat.

la peronul
că autobuzul pleacă de

Aradul are o auto
gara nouă, modernă, 
cu stație de radiofica- 
re și cu mai multe pe
roane unde sosesc și 
de unde pleacă zeci 
și zeci de autobuze. 
Toate bune și la locul 
lor, numai 
călătorilor 
rit.

Deunăzi, 
care voiau 
ruta Bocsig-Sebiș-Mo- 
neasa se afla și mun- 
citorul 
de la 
textilă 
pentru 
ajungă 
Bocsig

că servirea 
lasă de do-
printre cel 
să plece pe

Valer Costan 
întreprinderea 

din Arad, 
că trebuia 

neapărat 
în acea zi,

Și 
să 
in 
a 

venit omul la autoga-

ră cu mai bine de o 
oră și jumătate îna
inte de a pleca auto
buzul. Prevăzător, 
a mai întrebat 
să știe precis 
care peron va 
autobuzul.

— De la peronul 4, 
la ora 9,45 — i s-a răs
puns de la ghișeu.

Omul a mers la pe
ronul 4, s-a convins că 
așa e cum i s-a spus 
(scria și pe tăbliță) și 
a așteptat. S-a făcut 
ora 9,45, au mai trecut 
cîteva minute, dar ia 
autobuzul de unde 
nu-i. S-a dus și a in- 
trebat-o pe casierița 
Paulina Petcut.

el 
o dată 
de la 
pleca

patru,
la altul“
— Să fii dumneata 

sănătos — i-a răspuns 
ea — autobuzul a ple
cat de la peronul 1.

— Păi mie mi s-a 
spus că pleacă de la 
peronul 4, așa cum 
scrie și pe tăbliță. Ba
rem. vizați-mi biletul, 
ca să pot prinde ur
mătoarea cursă.

— Nu se poate viza, 
că a fost trecut pe 
cealaltă diagramă.

Cînd se vor învă
ța oare lucrătorii au- 
togării din Arad să 
se poarte cu solicitu
dinea cuvenită față de 
cei care apelează 
serviciile lor ? (C. 
mion).

la
Si-

Febra „renovărilor" comerciale
De vreo lună și mai 

bine, pe geamurile 
magazinului „COM- 
ALIMENT" din bd. 
Magheru nr. 
poate ' ' ' .
„închis pentru reno
vare", “ 
notă de inscripție cu 
nedumerire : n-a tre
cut prea multă vre
me de cind, in urma 
unei îndelungate în
treruperi- a activi
tății comerciale, ma
gazinul respectiv și-a 
redeschis porțile com
plet renovat. Dezamă
giți, ei se îndreaptă 
spre cel mai apropiat 
magazin similar: „ALI
MENTARA" din Piața

30 se 
citi anunțul
Clienții iau

De
în zilele de simbătă 

și duminică, pe șose
lele Ialomițel (Bucu
rești — Slobozia — 
Giurgeni și Călărași — 
Chiciu) se înregistrea
ză in acest sezon un 
trafic rutier de o in
tensitate fără prece- 

Mulți automo- 
au oprit la. 

Fundata, Stra- 
Pădurea Chira-

dent, 
biliști 
Malu, 
china. ______ ___
na. Hanul din salcimi, 
Chiciu și altele, pre
cum și la locurile de 
parcare de pe șosea, 
unde fintinile cu apă

Amzei nr. 15. Dar, 
surpriză: de la 10 iunie 
și aici, pe geamurile 
vopsite în alb, întil- 
nim anunțuri pe care 
scrie cu litere mari : 
„închis pentru moder
nizare". Cumpărătorii 
își amintesc că și 
acest magazin a mai 
fost nu de mult „mo
dernizat". Astfel, două 
mari magazine ali
mentare care aprovi
zionează populația u- 
nuia din 
centrale ale Capitalei 
sînt închise, concomi
tent, în plin sezon. A- 
nunțul de la magazi
nul din Piața Amzei 
indică consumatorilor

cartierele

vineri pînă
rece, canapelele și mă
suțele proaspăt voo- 
site vor parcă să Je 
arate tuturor că ial.>- 
mițenii sînt bucurași 
de oaspeți. Dacă vi
nerea, toate aces'e 
locuri de popas stră
lucesc de curățenie, a- 
testînd grija și spiritul 
gospodăresc al gaz
delor, lunea dimineața 
ele au cu totul și cu 
totul altă înfățișare. 
Peste tot, ghemotoace 
de hîrtie, cutii goale 
de conserve, resturi de 
mîncare etc. Să nu fi

înunitățile apropiate, 
primul rînd cea din 
Cristian 
magazin 
el supus 
scurt la 
nizări".
fiind febra actuală a 
„renovărilor", 
va închide 
acesta ? — 
cetățenii.

Firește, 
poate avea 
triva „i 
„modernizărilor", 
condiția să fie 
realizate încit 
perturbeze, ci 
lesnească buna 

consumatorilor (F.

Teii 1—3, un 
care a fost și 
intr-un timp 

1—2 „moder- 
Oare, dată

ADAS în sprijinul 
automobiliștilor

La Administrația Asigurărilor 
de Stat, automobiliștii pot con
tracta diferite feluri de asigu
rări facultative auto — care 
acoperă o sprie de riscuri, al
tele decit cele cuprinse în ca
drul asigurării prin efectul le
gii de răspundere civilă auto — 
cum 
pentru 
rarea 
pentru 
urmare 
lație ;
lor numai pentru pagubele pro
duse de incendiu și calamități , 
asigurarea autovehiculelor pen
tru furt ; asigurarea suplimen
tară pentru cazurile cind auto
vehiculul este condus de alte 
persoane decit asiguratul sau 
rude ale acestuia ; asigurarea 
autovehiculelor în legătură cu 
utilizarea lor lă concursuri, în
treceri sau antrenamente pen
tru acestea ; asigurarea de acci
dente a conducătorilor de auto
turisme și a altor persoane aflate 
în autoturisme ; asigurarea au
tovehiculelor care se deplasează 
peste hotare, cu valabilitate în 
afara teritoriului României.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel 
de asigurări, cei interesați' se 
pot adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socia
liste, agenților și inspectorilor 
de asigurare, filialelor A.C.R. 
sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

sint : asigurarea globală 
avarii — casco ; asigu- 
autoturismelor numai 
pagubele produse ca 

a accidentelor de circu- 
asigurarea autoturisme-

ÎN COMERȚUL CU LEGUME

Condiții mai bune pentru
aprovizionarea populației

• Cantități de legume cu 40 Ia sută mai mari decit anul trecut • Preo
cupări și măsuri pentru modernizarea magazinelor ® Se extinde metoda 

autoservirii și în comerțul cu legume
în aceste zile, cînd vara își dă 

primele examene de... maturitate, 
multe din piețele alimentare ale o- 
rașelor au început să pară verita
bile expoziții de legume organizate 
în aer liber.

Ne aflăm, desigur, incă la începu
tul sezonului și, în aceste condiții, 
n-a stat în intenția noastră ca rin- 
durile de față să se constituie intr-o 
anchetă pe această temă. Citeva 
informații am solicitat totuși to
varășului Nicolae Tabacu, director 
în Centrala pentru legume și fructe 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare.

— Pentru ca industria alimentară 
să poată diversifica mai bine pro
ducția de conserve din legume, să 
poață, in același timp, oferi comer
țului cantități mai mari de produse 
și, firește, pentru ca piață să fie 
bine aprovizionată cu produse proas
pete, începind din anul trecut

prafața grădinilor din întreaga țară 
a crescut cu 30 000 de hectare. E 
posibil ca unora această cifră să 
nu le spună prea mult. De aceea 
voi da citeva detalii suplimentare. 
Anul acesta, prin extinderea Supra
fețelor de teren afectate legume
lor și prin cultura intensivă in 
cîmp. vom obține o cantitate de roșii 
de cinci ori mai mare decit anul 
trecut, cu aproape 20 000 tone mai 
multă mazăre, de trei ori mai multă 
fasole verde, cu aproape 10 000 tone 
mai multă varză timpurie. în în-

palele preocupări ale factorilor de 
răspundere din centrală. De fapt, 
in multe orașe, incă din primăvara 
acestui an au și fost aplicate me
tode noi, avantajoase, de servire a 
cumpărătorilor. De exemplu, in 
unele magazine specializate și chiar 
in piețe au fost puse in vinzare 
mari cantităti de cartofi timpurii 
gata curățați, mazăre decorticată, cel 
puțin 30 la sută din legume fiind 
preambalate. Autoservirea, metodă 
de desfacere care părea greu 
introdus în rețeaua comerțului 
legume, se practică pe scară larga: 
cel puțin 120 de mari magazine din ----  ■ •----- • • ! acest

de 
cu

r

nu se 
din nou și 
se întreabă

sezonul estival 
la început, ia

O Imagine cotidiană in piața „llie Pintilie" din Capitală

Cîteva date furnizate 
de Centrala pentru 

legume și fructe

nimeni nu 
ceva împo- 

,renovărilor" și 
............Cu 

astfel 
să nu 

să în- 
servire

văzut oare cei 
s-au ospătat 
puse anume 
menea 
colac i 
ză, unii 
amintire 
gălețile 
fintîni.

Cum 
e abia 
lomițenii reamintesc că 
totdeauna sint bucuroși 
de oaspeți ; dar și oas
peții să fie grijulii față 
de munca și strădanii
le lor. (Mihai Vișoiu).

coșurile 
în ase- 

locuri ? Ba, 
peste pupă- 
au luat drept 

(rușinoasă !) 
de la douj

treaga țară va fi pusă Ia dispozi
ția pieței o cantitate de legume cu 
cel puțin 40 la sută mai mare decit 
anul trecut. Desigur, la cantitățile 
de produse rezultate din grădinile 
sectoarelor cooperatist și de stat 
se adaugă marile cantităti de le
gume care iau calea' orașelor din 
producția proprie a cooperatorilor, a 
altor producători. Pînă acum, deși 
se mai întîmplă ca drumul din gră
dină în rafturile magazinelor să nu 
fie peste tot cel mai scurt, nu 
tem să ne plingem de lipsa de 
ceptivitate a producătorilor, de 
litatea mărfurilor livrate. în 
privește preturile de desfacere
aș vrea să menționați, in atenția 
organelor de specialitate, că ele 
scad continuu, toată vara, iar co
misiile care au misiunea să le re
ducă trebuie să respecte cu strictețe 
graficele întocmite în acest sens 
corespunzător legii, încit reducerea 
preturilor să se facă în favoarea 
cumpărătorilor.

Ce mai e nou în 
legume ? Am fost 
Direcția comercială 
de specialitate a
cestui comerț i se acordă și i se va 
acorda și 
atenție.
respectiv, 
ciale din 
cerut de

pu- 
re- 
ca- 
ce

comerțul cu 
informați la 
din Centrala 

M.A.I.A. că a-

în viitor cea mai mare 
Modernizarea sectorului 
aducerea rețelei comer- 

care e alcătuit la nivelul 
cumpărători sint princi-

țară au aplicat, incepind din 
an, metoda respectivă.

Cu mult mai receptiv decit 
ani, comerțul cu legume se 
tește acum pentru perioada de „ex
plozie" a producției grădinilor. Vor 
fi deschise cel puțin 400 de unități 
și chioșcuri volante de desfacere 
și, in același timp, se va încheia 
definitiv acțiunea de modernizare 
a tuturor unităților de desfacere. De 
asemenea, e important ca cetățenii 
sa știe că, pentru a fi oferite pe pia
ță numai produse proaspete, Centra
la pentru legume și fructe a luat 
măsura ca produsele care nu se vind 
în 20—30 de ore de la expunerea lor 
în magazine să fie transferate între
prinderilor de 
lucrare.

Cu toate că 
ne-am propus 
a modului în 
comercializarea legumelor, 
necesar să' reamintim 
specialitate că cetățenii, mai ales in 
această perioadă, au pretenția, în
dreptățită, ca serviciile oferite de 
magazinele pentru legume, modul 
de desfacere să nu se 
bească cu nimic de cele 
le oferă celelalte unități 
ciale. Nu mai poate fi ; 
metoda mai veche 
vînzători 
veștede 
marfa"), 
legume amestecate cu pămint ș.a.m.d. 
în ce ne privește, vom căuta pe 
parcursul lunilor următoare să ținem 
la curent cititorii cu noutățile care 
mai apar in rețeaua comercială și, 
firește, de. a recepționa semnalele 
opiniei publice luînd atitudine față 
de deficiențele care s-ar putea ivi.

în alți 
pregă-

conserve pentru pre-

în aceste rînduri nu 
o analiză amănunțită 
care se face efectiv 

socotim 
forurilor de

deose- 
pe care 

comer- 
acceptată 

a unora dintre 
de a expune mărfuri 

(„dacă vă place, asta e 
de a încerca să vindă

a

Gh. GRAURE
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de stat în Republica Socialistă România 

a președintelui Republicii Cipru, Spyros Kyprianou

DECLARAȚIA SOLEMNĂ 
COMUNĂ

La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou, a 
efectuat, împreună cu doamna Mimi 
Kyprianou, o vizită de stat in Româ
nia, în perioada 23—26 iunie 1979.

în timpul șederii în România, lnalțîi 
oaspeți ciprioți au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
București și provincie, bucurindu-se 
pretutindeni de o primire caldă, pli
nă de ospitalitate, expresie a relații
lor de prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
cipriot.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros Ky
prianou, au avut convorbiri oficiale, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

La convorbiri au participat:
Din partea română : Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Ștefan Bîrlea, di
rectorul cabinetului președintelui re
publicii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion An- 
ghel, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al României în Cipru.

Din partea cipriotă: Nicos A. Rolan- 
dis, ministrul afacerilor externe, 
George Pelaghias, ambasador, di
rector general in Ministerul Afaceri
lor Externe, Demos Hadjimiltis, am
basadorul Ciprului în România, și 
Harris Vovides, director al cabine
tului președintelui.

Cele două părți au analizat stadiul 
actual al relațiilor bilaterale și per
spectivele lor de dezvoltare și au fă
cut un amplu schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale 
de interes comun.

Cele două părți au evocat cu satis
facție evoluția favorabilă a raportu
rilor dintre România și Cipru pe 
multiple planuri, evidențiind impor
tanța și rolul decisiv al întîlnirilor 
la nivel înalt pentru dezvoltarea și 
aprofundarea acestor relații.

în scopul de a extinde și diversifica 
tn continuare raporturile dintre cela 
două țări, precum și pentru a contri
bui la întărirea păcii și securității 
internaționale, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, au semnat 
o Declarație solemnă comună.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele obținute 
de prima sesiune a Comisiei mixte de 
cooperare, care a avut loc recent la 
Nicosia, pe linia dezvoltării schim
burilor comerciale și a cooperărij 
economice dintre cele două țări.

Salutînd evoluția favorabilă a 
schimburilor comerciale bilaterale, 
părțile au exprimat voința lor de a 
depune tpate eforturile în vederea 
creșterii volumului acestor schim
buri de cel puțin 4—5 ori și diver
sificării lor în cursul următorilor â 
ani, față de cei 5 ani anteriori. în 
acest sens, ele au relevat importanța 
amplificării contactelor între între
prinderi și firme din cele două state, 
precum și necesitatea extinderii 
schimbului de informații economie» 
pentru promovarea comerțului și coo
perării indusțriale dintre ele.

în timpul convorbirilor a fost ex
primată voința comună de a depune 
toate eforturile pentru extinderea 
cooperării economice, tehnice și știin
țifice, în vederea asigurării unei dez
voltări continue și reciproc avanta
joase a relațiilor româno-cipriote și 
a unei cit mai eficiente utilizări a 
posibilităților economiilor celor două 
țări, inclusiv prin crearea de societăți 
mixte și alte forme de cooperare re
ciproc avantajoasă. O atenție deose
bită va fi acordată cooperării în do
meniile : construcțiilor de mașini, 
.minier și agriculturii.

Cele două părți au convenit să ac
ționeze in vederea realizării unor ac
țiuni de cooperare pe termen lung, 
ca și a unor acțiuni pe terțe piețe.

Cu prilejul vizitei $ fost semnat 
Acordul de cooperare pe termen lung 
în domeniul asamblării și comerciali
zării de diverse autovehicule între 
întreprinderi specializate din cele 
două țări.

Subliniind cu satisfacție că în ulti
mul timp au fost încheiate o serie 
de acorduri și înțelegeri in domeniul 
economic, consular, cultural, părțile 
și-au exprimat hotărîrea lor de a ac
ționa in direcția perfecționării per
manente a cadrului juridic al relații
lor bilaterale în vederea dezvoltării 
și diversificării continue a raportu
rilor de colaborare dintre cele două 
țări.

Cele două părți, constatînd cu sa
tisfacție că relațiile in domeniul 
culturii, artei, științei și invățămin- 
tului se dezvoltă continuu, au expri
mat voința lor de a intensifica și di
versifica schimburile și contactele 
pe această linie, precum și în dome
niile turismului și sportului, in 've
derea aprofundării cunoașterii reci
proce a valorilor materiale și spiri
tuale create de cele două popoare în 
decursul istoriei lor.

în acest context, a fost reliefată 
Importanța aniversării a 2 050 de 
ani de la constituirea primului stat 
centralizat dac și a organizării in 
anul 1980 a unor manifestări cultu
rale prin care să se marcheze acest 
eveniment.

Cele dduă părți au procedat la ana
lizarea aprofundată a evoluției situa
ției internaționale actuale. Schimbul 
de vederi a relevat existenta unei 
largi apropieri și similitudini a po
zițiilor celor două țări in problemele 
care confruntă omenirea. Ele au 
apreciat că se produc ample mutații 
în viața internațională, cu implicații 
pentru toate țările și popoarele lumii.

Condițiile in care se desfășoară 
viața internațională se caracterizează 
prin afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a trăi libere 
și independente, stăpine pe bogățiile 
lor naționale și pe soarta lor. Se 
constată o accentuare a politicii im
perialiste de dominație și de forță, 
apariția unor noi zone de încordare 
și conflict intre state.

Părțile au relevat că. acționînd 
unite, forțele care se pronunță pen
tru o politică de independență, co
laborare, securitate și pace, pentru 
excluderea războiului și înfruntărilor 
armate din viața internațională pot 

să împiedice o nouă conflagrație 
mondială, să asigure o pace trainică 
pe planeta noastră.

Ele au subliniat necesitatea apli
cării stricte și consecvente în rapor
turile dintre toate statele a princi
piilor de bază ale relațiilor interna; 
iționale: respectarea independenței și 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale, egalitatea deplină în 
drepturi, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, nere- 
curgerea la forță sau la amenințarea 
cu forța, rezolvarea pe cale pașnică 
a conflictelor. Ele au scos în evi
dență faptul că numai pe temeiul 
acestor principii se pot realiza ra
porturi noi, de colaborare egală între 
state, se pot asigura încrederea și 
stabilitatea în viața internațională, 
pacea și progresul în Europa și în 
lume.

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită problemelor edificării 
securității și dezvoltării cooperării în 
Europa, traducerii în viață, ca un tot 
unitar, a Actului final de la Hel
sinki.

Trecînd în revistă rezultatele obți
nute după semnarea Actului final de 
la Helsinki, părțile au constatat că 
acestea nu sînt suficiente pentru a 
afirma cu toată răspunderea că obiec
tivele edificării securității și dezvol
tării cooperării pe continent se în
făptuiesc în mod corespunzător. Ele 
au subliniat că hotărîrile Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa constituie numai un început, care 
trebuie să fie urmat de eforturi sus
ținute. comune, pentru aplicarea dis
pozițiilor Actului final de către fie
care stat în relațiile cu toate cele
lalte state semnatare, de adoptarea 
unor măsuri concrete de natură să 
impulsioneze punerea în practică a 
angajamentelor asumate.

Ele au afirmat cu hotărlre că pe 
primul plan al preocupărilor pentru 
înfăptuirea securității europene tre
buie să stea adoptarea de măsuri 
practice de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu poate fi 
concepută destinderea, atit în Europa, 
cit și în întreaga lume.

Ambele părți au subliniat, tn acesț 
context, necesitatea pregătirii temei
nice a Reuniunii de la Madrid din 
1980. în acest sens, ele au fost de 
acord că un loc central va trebui să 
fie acordat aspectelor militare ale 
securității, trecerii la negocierea și 
adoptarea de măsuri practice de 
dezangajare militară și dezarmare in 
Europa, acționîndu-se, în primul rînd, 
pentru adoptarea unor asemenea mă
suri cum sînt : înghețarea cheltuie
lilor militare, a efectivelor militare 
și armamentelor în vederea trecerii 
la reducerea treptată a acestora ; res- 
tringerea continuă a activității blocu
rilor militare de pe continent, în ve
derea desființării lor concomitente ; 
asumarea angajamentului de a nu se 
mai amplasa noi trupe și armamen
te pe teritoriile altor state ; realiza
rea de înțelegeri regionale de dezar
mare și dezangajare militară ; crea
rea de zone • denuclearizate în dife
rite regiuni ale Europei ; asumarea 
angajamentului de către statele po
sesoare de arme nucleare de a nu 
folosi aceste arme, precum și orice 
fel de alte arme împotriva statelor 
care nu dețin armament nuclear ; re
ducerea și încetarea manevrelor mi
litare și. în general, a oricăror de
monstrații de forță în apropierea 
frontierelor naționale ale altor țări.

Reafirmind necesitatea respectării 
stricte a principiilor care trebuie să 
stea la baza relațiilor dintre toate 
statele semnatare ale Actului final și 
a adoptării de măsuri care să facă 
efectivă aplicarea acestor principii, 
cele două părți s-au pronunțat în 
favoarea încheierii unui pact gene- 
ral-european care să conțină anga
jamentul statelor participante de a 
renunța la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței în relațiile dintre 
state.

Ele au subliniat, totodată, că pen
tru realizarea securității in Europa o 
deosebită importanța o au dezvol
tarea unei cooperări economice in
dustriale și științifice largi și neîn
grădite intre toate statele europene, 
înlăturarea barierelor și practicilor 
discriminatorii care afectează această 
cooperare. în acest context, ele au 
subliniat necesitatea adoptării de 
măsuri concrete care să încurajeze 
dezvoltarea cooperării în domenii 
economice de interes major cum 
sînt : industria, energia, agricul
tura, mediul înconjurător și să asi
gure accesul tuturor țărilor, în pri
mul rînd al celor în curs de 
dezvoltare din Europa, la cuce
ririle științei și tehnicii moderne. 
Părțile consideră că, paralel cu 
realizarea de proiecte la nivel euro
pean, acțiunile de cooperare pe plan 
subregional, cum sint Balcanii, Me- 
diterana, zona Mării Baltice, prezintă 
interes deosebit și constituie mo
dalități de aplicare concretă a dispo
zițiilor Actului final. în acest sens, 
ele au subliniat necesitatea continuă
rii eforturilor pentru dezvoltarea 
unui climat de pace, cooperare, înțe
legere și bună vecinătate în Balcani, 
reafirmind sprijinul lor pentru orga
nizarea de reuniuni între țările din 
zonă in vederea examinării unor 
probleme de interes comun și a sta
bilirii modalităților de colaborare in 
sectoarele respective.

Cele două părți au afirmat necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
extinderea relațiilor culturale, știin
țifice, pentru cunoașterea și valorifi
carea superioară a bogățiilor patri
moniului cultural european în scopul 
apropierii intre popoare, înțelegerii 
și respectului reciproc. în acest sens, 
ele s-au pronunțat pentru organi
zarea de manifestări general-euro- 
pene care să pună în valoare reali
zările popoarelor în domeniile lite
raturii, științei, teatrului, muzicii, 
dansului, arhitecturii, urbanismului 
și în alte domenii.

Ambele părți au subliniat necesi
tatea continuării eforturilor comune 
multilaterale pentru realizarea de 
acțiuni menite să contribuie la edi
ficarea securității și dezvoltarea 
cooperării pe continent. în acest 
sens, ele au afirmat că intîlnirile pe
riodice la diferite niveluri între re
prezentanții tuturor țărilor semna
tare ale Actului final constituie un 
mijloc corespunzător de realizare a 
acestui obiectiv.

Cele două părți au exprimat pre
ocuparea lor față de proporțiile 

nemaiîntîlnite pină- în prezent ale 
cursei înarmărilor, acumularea de 
arme din ce în ce mai perfecționate, 
inclusiv nucleare, care împovărează 
tot mai mult popoarele și sporește 
primejdiile la adresa securității lor.

Părțile au apreciat că sesiunea spe
cială a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite .■ consacrată 
dezarmării s-a încheiat cu anumite 
rezultate pozitive, in sensul că a fost 
creat un cadru organizatoric mai de
mocratic de dezbatere și soluționare 
a problemelor dezarmării și au fost 
avansate propuneri concrete vizînd 
diverse aspecte ale înfăptuirii aces
tui obiectiv major. Ele consideră că 
esențial este acum să se treacă la 
măsuri practice în direcția dezarmă
rii, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare.

Cele două părți au salutat înche
ierea Tratatului sovieto-american 
cu privire la limitarea armamentelor 
strategice ofensive, S.A.L.T. II, con
sidered că, deși are un caracter li
mitat, constituie un eveniment pozi
tiv al vieții internaționale, un pas în 
direcția încetării cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, o contribu
ție la cauza destinderii.

în legătură cu problema cipriotă, 
părțile s-au declarat pentru o soluție 
pașnică și grabnică, care să asigure 
respectarea independenței, suverani
tății, integrității teritoriale, unității 
și nealinierii Republicii Cipru, în 
concordanță cu principiile înscrise in 
Carta Națiunilor Unite și prin înde
plinirea rezoluțiilor pertinente ale 
O.N.U. cu privire la problema Cipru
lui. O asemenea soluție ar fi con
formă Actului final de la Helsinki, 
constituind o contribuție la realiza
rea obiectivelor stabilite la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa. Cele două părți au subli
niat importanța acordului Kypria
nou — Denktaș din 19 mai 1979 și 
au exprimat speranța că negocierile 
intercomunitare care au loc în pre
zent, pe baza acordului menționat 
mai sus, vor fi substanțiale și con
structive și vor duce în curlnd la o 
soluție justă și viabilă.

Părțile au fost de acord că o solu
ție durabilă trebuie să includă retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Cipru, adoptarea măsurilor necesare 
îndreptate spre întărirea încrederii 
rețiproce și cooperării între cele 
două comunități, pe baza dreptului 
poporului cipriot de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un amestec din 
afară, ceea ce va fi în folosul cauzei 
păcii și cooperării în Balcani și Me- 
diterana, in Europa și în întreaga 
lume. în legătură cu aceasta, ele au 
exprimat sprijinul pentru ideea 
demilitarizării Republicii Cipru, pen
tru transformarea insulei intr-o zonă 
de pace și cooperare.

Partea cipriotă a exprimat gratitu
dinea pentru sprijinul constant pri
mit de poporul cipriot din partea po
porului român, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu personal in efor
tul său de asigurare a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale 
a Republicii Cipru și de apărare a 
drepturilor sale fundamentale.

în legătură cu Orientul Mijlociu, 
părțile s-au pronunțat ferm pentru 
continuarea eforturilor în vederea 
realizării unei păci globale în această 
regiune, prin rezolvarea pe cale poli
tică a conflictului, pe baza retragerii 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, soluționării 
problemei poporului palestinian prin 
exercitarea dreptului său la autode
terminare — inclusiv constituirea 
unui stat palestinian independent — 
asigurării independenței și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
zonă.

Ele au subliniat importanța deose
bită a convocării Conferinței inter
naționale de la Geneva — sub auspi
ciile sau cu participarea activă a 
O.N.U. — la care să ia parte toate 
părțile interesate, inclusiv reprezen
tanții Organizației de Eliberare a 
Palestinei și cei doi copreședinți.

Cele două părți au reafirmat spri
jinul lor față de eforturile țărilor 
africane pentru depășirea conflicte
lor reciproce pe calea negocierilor 
directe între părțile interesate, fără 
amestec și presiuni din afară. Ele au 
fost, de asemenea, de acord că pre
siunile din afară și încercările de a 
impune soluții străine reprezintă un 
pericol serios de izbucnire a unor 
conflicte de mari proporții in re
giune, cu consecințe imprevizibile 
pentru pacea lumii.

Ambele părți au reafirmat necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale bazate pe de
plina egalitate și echitate, care să 
permită progresul mai rapid al țări
lor în curs de dezvoltare, accesul lor 
larg la cuceririle tehnicii și tehno
logiei moderne. Ele au subliniat im
portanța pregătirii corespunzătoare a 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din anul 1980, consacrată 
noii ordini economice Internaționale.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție colaborarea bilaterală 
fructuoasă statornicită în cadrul 
O.N.U. și altor instituții internațio
nale și au convenit să aprofundeze 
această conlucrare, în scopul de a-și 
aduce contribuția la solutionarea 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale. Ele se pronunță pentru 
democratizarea relațiilor internațio
nale, pentru creșterea și întărirea ro
lului O.N.U. și al altor organizații 
internaționale, pentru participarea 
activă în cadrul acestora a tuturor 
statelor și, îndeosebi, a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și a celor nealiniate la solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane.

Părțile au apreciat că vizita pre
ședintelui Republicii Cipru. Spyros 
Kyprianou, și a doamnei Mimi 
Kyprianou și înțelegerile la care s-a 
ajuns în timpul vizitei constituie o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
relațiilor intre România și Cipru, la 
cauza păcii și securității în Europa 
și in lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au fost invi
tați de președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, să efectueze o vi
zită de stat în Republica Cipru. In
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
data urmînd să fie stabilită pe cale 
diplomatică.
București, 25 iunit 1979

(Urmare din pag. I)
cipiu trebuie să fio interpretat în contextul celor
lalte principii.

Aceste principii trebuie să fie respectate cu 
strictețe in raporturile dintre toate statele, încăl
carea lor neputind fi justificată niciodată, in nici 
o Împrejurare și sub nici un motiv.

II
Cele două părți exprimă hotărirea lor comună 

de a intensifica dialogul politic româno-cipriot 
pentru întărirea relațiilor de prietenie și coope
rare dintre cele două țări, de a continua in acest 
scop intîlnirile la nivel inalt care să aibă loc, pe 
cit posibil, periodic.

Ele reafirmă voința lor comună de a Intensifica 
contactele interguvernamentale bilaterale in 
scopul identificării de noi forme și posibilități de 
extindere a relațiilor bilaterale in domenii de in
teres reciproc. S-a convenit ca, periodic, să aibă 
Ioc schimburi de vizite și consultări la nivelul mi
niștrilor de externe, precum și consultări între 
cele două ministere de externe pe probleme de in
teres comun.

Cele două părți au convenit, de asemenea, să 
încurajeze și să sprijine dezvoltarea legăturilor 
între parlamente, instituții și organizații din cele 
două țări, in scopul extinderii relațiilor bilaterale 
in diverse sfere de activitate.

Ele au exprimat hotărirea lor comună ca, pe 
baza rezultatelor pozitive înregistrate in ultimii 
ani în domeniul schimburilor comerciale, să-și in
tensifice eforturile pentru a asigura o creștere mai 
dinamică a acestor schimburi.

Cele două părți au convenit, de asemenea, să 
întreprindă noi măsuri care să ducă la lărgirea și 
diversificarea continuă a cooperării economice, 
îndeosebi în producția industrială și tehnologie,, 
inclusiv prin crearea de societăți mixte de pro
ducție și comercializare.

In scopul lărgirii schimbului de informații pri
vind forme și acțiuni noi de cooperare industrială, 
părțile vor încuraja organizarea de reuniuni de 
experți, participarea mai largă Ia tirgurile și ex
pozițiile care se organizează în cele două țări, 
precum și schimbul reciproc de documentație.

în vederea dezvoltării șl diversificării continue 
a relațiilor lor de colaborare, părțile vor acționa 
în direcția perfecționării cadrului juridic al rela
țiilor bilaterale.

In scopul unei mal bune cunoașteri a valorilor 
Materiale și spirituale ale celor două popoare și 
animate de dorința de a contribui șl pe această 
cale la dezvoltarea tradiționalelor relații de prie
tenie româno-cipriote, părțile au convenit să de
pună noi eforturi pentru creșterea volumului șl 
calității schimburilor culturale, științifice și 
tehnice.

Ele vor încuraja organizarea periodică de expo
ziții de artă, carte, etnografie, festivaluri artis
tice, săptăminl ale filmului, realizarea de tradu
ceri din literaturile celor două popoare, comemo
rarea in comun a marilor aniversări din istoria 
celor două popoare.

Ele vor sprijini organizarea de mese rotunde, 
simpozioane, ’colocvii pe diverse teme de interes 
reciproc, ca și a unor reuniuni ale specialiștilor 
in domeniile științei, educației, invățămintului și 
in alte domenii.

S-a convenit, de asemenea, să încurajeze și să 
sprijine dezvoltarea schimburilor in domeniul tu
rismului, sportului, precum și între organizațiile 
de tineret din cele două țări.

III
Acordind o atenție deosebită problemelor euro

pene. cele două părți au subliniat necesitatea con
solidării păcii și edificării securității și dezvol
tării cooperării în Europa.

România și Cipru sint hotărîte să facă din în
făptuirea securității în Europa — continentul pe 
care s-au acumulat cele mai adinei contradicții, 
unde există cea mai mare concentrare de arme 
și trupe — o preocupare de prim ordin a politicii 
lor externe. In acest sens, ele vor acționa pentru : 
întărirea relațiilor prietenești și de colaborare din
tre cele două țări, intensificarea eforturilor in ve
derea statornicirii unui climat de înțelegere și co
laborare pe continent, ținind seama de deosebirile 
existente -Intre țări, stabilirea unui dialog direct, 
deschis șijsincer intre statele continentului, in 
afara spiritului de bloc, pe baza egalității și li
bertății fiecărei țări.

Ele apreciază că elementele comune tn istoria, 
tradițiile, civilizația și valorile culturale ale state
lor și popoarelor continentului și necesitatea ga
rantării unei evoluții pașnice a raporturilor lor 
reciproce creează premisele ca, respectînd iden
titatea fiecărui stat și pozițiile sale, statele euro
pene să-și unească eforturile pentru a întări în
crederea și colaborarea lor in interesul secu
rității și păcii pe continent.

Părțile consideră Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa și semnarea Actului final 
de la Helsinki ca un factor de importantă istorică 
pentru continentul european. Ele subliniază că 
această conferință și activitatea ulterioară care s-a 
desfășurat au exercitat o puternică influență asu
pra vieții Internaționale tn direcția extinderii co
laborării și întăririi păcii.

Ele au apreciat că in perioada care a urmat 
Conferinței de la Helsinki, in pofida problemelor 
și dificultăților care au stat in cale, s-au făcut o 
serie de pași in direcția normalizării raporturilor 
între statele europene, s-a intensificat colaborarea 
economică, științifică și culturală, au avut loc o 
serie de intilniri între conducători de state și alți 
oameni politici, s-a ajuns la unele înțelegeri în 
diferite probleme. Cele două părți consideră că 
rezultatele obținute nu sint suficiente pentru a se 
putea afirma că obiectivele securității și cooperă
rii europene se infăptuiesc tn mod corespunzător.

Avind în vedere că rezultatele Reuniunii de la 
Belgrad nu au fost pe măsura așteptărilor, cele 
două părți consideră necesar ca guvernele statelor 
participante să-și Intensifice eforturile pentru con
tinua îmbunătățire a climatului politic european, 
pentru adoptarea de măsuri concrete care să sti
muleze aplicarea integrală a tuturor prevederilor 
Actului final.

Cele două părți au subliniat Importanța pe care 
o acordă reuniunilor reprezentanților statelor sem
natare ale Actului final, la nivelurile corespunză
toare. Ele apreciază că procesul inițat de Conferin
ța de Ia Helsinki trebuie să aibă un caracter per
manent, democratic, in afara blocurilor și alianțe
lor, să continue cu noi eforturi pentru dinamizarea

aplicării Actului final și adoptarea de noi măsuri 
pentru edificarea securității pe continent, cu parti
ciparea și contribuția activă, pe bază de egalitate, 
a tuturor statelor semnatare ale Actului final, in 
scopul asigurării păcii trainice, cooperării libere 
și înțelegerii între toate statele. Ele consideră că 
elementul esențial al acestui proces rămîn reali
zarea integrală a prevederilor Actului final în re
lațiile dintre statele participante, întărirea secu
rității, participarea liberă și deplină a fiecărui 
stat semnatar la colaborarea europeană.

Ele au tonvenit să colaboreze strîns pentru ca 
Reuniunea de la Madrid din 1980 să-și atingă 
obiectivele, să marcheze noi progrese în aplicarea 
Actului final și să adopte măsuri efective îndrep
tate spre întărirea securității și dezvoltarea coo
perării în Europa. De asemenea, au relevat im
portanța reuniunilor general-curopene de experți 
pentru examinarea unor probleme specifice, ca 
o contribuție la aplicarea Actului final.

In legătură cu aceasta, părțile au subliniat ne
cesitatea examinării și adoptării de măsuri efec
tive și hotărîte de dezangajare militară și dezar
mare în. Europa, care să ducă la încetarea creșterii 
și la reducerea cheltuielilor militare, a forțelor 
armate și armamentelor, la reducerea și încetarea 
manevrelor militare în apropierea frontierelor na
ționale ale oricăror țări și. în general, a oricăror 
demonstrații de forță, la desființarea bazelor mi
litare, inclusiv nucleare, retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor țări, in condițiile garantării 
securității fiecărui stat semnatar al Actdlui final.

Părțile au relevat interesul pe care l-ar pre
zenta convocarea unei conferințe a tuturor state
lor semnatare ale Actului fina! consacrată proble
mei dezarmării in Europa și au convenit să ac
ționeze împreună pentru realizarea acestui 
obiectiv.

Cele două părți sint de acord că pentru reali
zarea securității in Europa o importanță deose
bită are dezvoltarea unei largi și neîngrădite cola
borări între toate, statele europene, prin înfăptuirea 
de noi măsuri și acțiuni de cooperare în domeniile 
industriei, științei și tehnologiei, agriculturii, me
diului inconjurător, care să țină seama de preocu
pările și nevoile dezvoltării economice a tuturor 
țărilor de pe continent, de posibilitățile largi pe 
care le conferă colaborarea reciproc avantajoasă.

De. asemenea, ele au convenit asupra necesității 
de a intensifica eforturile pentru extinderea rela
țiilor și schimburilor culturale, pentru organizarea 
de reuniuni și alte manifestări general-europene 
in domeniile invățămintului, științei și culturii, 
care pot contribui la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, Ia apropierea intre toate popoarele, la 
făurirea unui climat de stimă și încredere pe 
continent.

In acest context, părțile au subliniat Interesul 
lor pentru consolidarea păcii, a relațiilor de bună 
vecinătate, înțelegere și cooperare in Balcani, în 
regiunea Mediteranei, ca și in alte zone ale conti
nentului.

IV
Cele două părți au exprimat hotărirea lor 

comună de a acționa pentru eliminarea forței și a 
amenințării cu forța in relațiile dintre state, in 
conformitate cu dorința popoarelor de a trăi in 
pace, înțelegere și colaborare. In acest scop, ele 
consideră necesar să se acționeze pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, sub un control 
internațional eficace, cu participarea tuturor sta
telor și in beneficiul tuturor popoarelor.

In scopul opririi cursei înarmărilor și pentru a 
se declanșa un proces real și semnificativ de 
dezarmare, atit in domeniul armelor nucleare, cit 
și in domeniul armelor convenționale, ar trebui să 
fie întreprinse următoarele măsuri prioritare :

— înghețarea imediată și reducerea cheltuielilor 
militare și a efectivelor forțelor armate, incepind 
cu statele cele mal puternic înarmate ;

— asumarea de către toate statele a angaja
mentelor de a nu amplasa noi trupe și armamente 
pe teritoriile altor state și de a trece la redu
cerea și retragerea totală a celor existente, pină 
la lichidarea tuturor bazelor militare, in primul 
rînd a celor nucleare, de pe teritorii străine ;

— reducerea și încetarea tuturor manevrelor 
militare, îndeosebi a celor cu participarea mal 
multor state. în apropierea frontierelor altor state, 
precum și a oricăror demonstrații de forță ;

— încheierea unui tratat general-etiropean de 
renunțare la forță și la amenințarea cu forța, la 
care să participe toate statele Semnatare ale Ac
tului final al C.S.C.E.

Cele două părți consideră că măsurile de dez
armare și dezangajare militară trebuie să fie sta
bilite prin acordul general al statelor interesate 
și să ducă la reducerea nivelului înarmărilor, po
trivit dorinței popoarelor de a trăi in înțelegere 
și cooperare.

Aceste măsuri trebuie să fie Înfăptuite fntr-un 
asemenea mod incit fiecare națiune să aibă, in 
orice moment, sentimentul real al securității și 
să-și poată concentra forțele in direcția dezvoltă
rii economice și sociale, la adăpost de pericolul 
vreunei agresiuni.

România și Cipru se pronunță pentru trecerea, 
in mod organizat și controlat, la reducerea înar
mărilor, fără a prejudicia securitatea nici unui 
stat, pentru promovarea unei politici ferme de 
abolire a blocurilor militare, de asigurare a unei 
securități reale pentru toate statele.

V
Cele două părți au constatat că, pe plan in

ternațional, s-au obținut unele progrese pe calea 
inlăririi încrederii și cooperării. Totodată, ele au 
evidențiat că se manifestă fenomene îngrijoră
toare, rezultind din accelerarea cursei înarmărilor, 
apariția de noi surse de încordare și conflict, 
recrudescențe ale politicii de forță și de reîmpărțire 
a lumii in zone de influență și dominație, agra
varea problemelor economice mondiale, adincirea 
decalajelor intre țările bogate și cele sărace.

Ele au fost de acord că asemenea tendințe ne
gative sint în contradicție cu dorința și voința 
popoarelor lumii de a se dezvolta liber și indepen
dent, de a-și hotări singure soarta, de a trăi in 
pace și ințelegere unele cu celelalte, de a se 
bucura de prosperitate.

Cele două părți au reafirmat voința lor comună 
de a acționa cu perseverență pentru adincirea pro
cesului de îmbunătățire a relațiilor politice pe 
plan mondial, de creștere a încrederii și cooperării 
intre state, pentru întărirea păcii și securității 
tuturor statelor.

In acest scop, ele sînt hotărîte să acționeze pen
tru continuarea procesului de destindere interna
țională care presupune rezolvarea tuturor proble
melor ce confruntă omenirea, cu participarea 
tuturor statelor lumii, indiferent de mărime, pe 
baza respectării suveranității și independenței, a 
egalității in drepturi, a intereselor legitime ale* 
fiecărui popor, astfel incit acest proces să poată 
deveni durabil și ireversibil. Un rol important in 
această privință revine țărilor mici și mijlocii, 
țărilor in curs de dezvoltare, statelor nealiniate.

Ele și-au reafirmat convingerea că o dezvoltare 
armonioasă și stabilă a relațiilor internaționale 
este incompatibilă cu politica de sfere de influ
ență, cu recurgerea la forță sau Ia amenințarea 
cu forța.

In legătură cu problema cipriotă, părțile »-au 
declarat pentru o soluție pașnică și grabnică, care 
să asigure respectarea independenței, suveranității, 
integrității teritoriale, unității și nealinierii Repu
blicii Cipru, in concordanță cu principiile înscrise 
în Carta Națiunilor Unite și prin îndeplinirea 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U. cu privire la 
problema Ciprului. O asemenea soluție va fi în 
conformitate cu Actul final de la Helsinki, con
stituind o contribuție la realizarea obiectivelor 
stabilite la Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa. Cele două părți au subliniat im
portanța acordului Kyprianou-Denktaș din 19 mal 
1979 și au exprimat speranța că negocierile in
tercomunitare, care au loc in prezent, pe baza 
acordului menționat mai sus, vor fi substanțiale 
și constructive și vor duce in curînd Ia o soluție 
justă și viabilă.

Părțile au fost de acord că o soluție durabilă 
trebuie să includă retragerea tuturor trupelor 
străine din Cipru, adoptarea măsurilor necesare 
îndreptate spre respectarea drepturilor fundamen
tale ale poporului cipriot. întărirea încrederii reci
proce și cooperării între cele două comunități, pe 
baza dreptului poporului cipriot de a-și hotărî 
singur soarta fără nici un amestec din afară.

Ele au exprimat sprijinul pentru ideea demili
tarizării Republicii Cipru.

tn ceea ce privește situația din Orientul Apro
piat, părțile s-au pronunțat ferm pentru conti
nuarea eforturilor in vederea realizării unei păci 
globale în această regiune, prin rezolvarea pe cale 
politică a conflictului, pe baza retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967, 
soluționării problemei poporului palestinian, a 
dreptului său la autodeterminare — inclusiv la 
constituirea unui stat palestinian Independent — 
asigurării independenței și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă.

îngrijorate profund de evoluția situației din su
dul Africii, România și Cipru condamnă politica 
de apartheid și se pronunță pentru eradicarea 
oricăror forme de opresiune și dominație asupra 
altor popoare, pentru respectarea dreptului po
porului din Zimbabwe și al celui din Namibia la 
autodeterminare și independență, in conformitate 
cu principiile și rezoluțiile O.N.U.

VI
Constatind că împărțirea lumii In țări bogate șl 

sărace, adincirea decalajelor existente intre aceste 
țări sint in contradicție cu aspirațiile de dreptate, 
echitate și prosperitate ale popoarelor și con
știente fiind că dezvoltarea accelerată a țărilor în 
curs de dezvoltare va fi un element decisiv pen
tru promovarea păcii șl securității generale, cele 
două părți au exprimat hotărirea lor comună de a 
contribui la instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

In acest sens, părțile au apreolat necesară 
elaborarea urgentă a unul ansamblu de măsuri 
concrete, practice, care să prevadă următoarele : 
întocmirea unui program de lungă durată — pină 
în anul 2000, cu o primă etapă în 1990 — care să 
cuprindă măsuri de dezvoltare mai intensă a eco
nomiilor statelor în curs de dezvoltare : adoptarea 
unui program privind dezvoltarea invățămintului, 
a pregătirii cadrelor naționale pentru toate dome
niile de activitate, corespunzător cerințelor pro
gresului multilateral al acestor țări ; crearea Unor 
organisme de studii și cercetare pe zone geogra
fice, care să analizeze sarcinile și obiectivele eco
nomice și sociale specifice ale acestor țări și să 
prezinte soluții concrete pentru rezolvarea lor : 
constituirea cit mai grabnică a Fondului Comun 
convenit ; stabilirea unor raporturi juste între 
prețurile materiilor prime și ale produselor indus
trializate, intre costurile combustibilului și ener
giei și ale celorlalte produse ; accesul larg al ță
rilor in curs de dezvoltarș la tehnologiile mo
derne ; reglementarea justă a condițiilor in care 
își desfășoară activitatea în țările slab dezvol
tate companiile străine ; crearea unui organism 
permanent al țărilor in curs de dezvoltare, care 
să trateze cu țările dezvoltate în condiții de 
deplină egalitate : constituirea unui organism spe
cial al O.N.U. care să elaboreze programe 
concrete pentru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice internaționale. Ele 
sînt conștiente că in soluționarea acestor probleme 
sint interesate toate țările, că fenomenele econo
mice complexe cu care se confruntă statele lumii 
nu pot fi soluționate in mod parțial, ci în con
textul dezvoltării economice generale a tuturor 
țărilor.

Cele două părți consideră că fenomenele nega
tive care afectează economia mondială pot fi ate
nuate prin reglementări internaționale echitabile, 
care trebuie să facă obiectul unor dezbateri și 
reuniuni, cu participarea tuturor statelor intere
sate, in cadrul organismelor internaționale de spe
cialitate și sub auspiciile O.N.U.

România și Cipru sînt hotărîte să-și aducă con
tribuția la intensificarea eforturilor statelor in 
această direcție, in interesul întăririi stabilității 
întregii economii mondiale.

VII
Cele două părți s-au pronunțat pentru întărirea 

rolului Organizației Națiunilor Unite și sporirea 
eficienței sale in soluționarea problemelor inter
naționale, ținind seama de schimbările intervenite 
in viața internațională și de nevoile prezente și 
de viitor ale lumii contemporane. Ele au exprimat 
hotărirea lor de a acționa împreună, în mod con
structiv, în cadrul O.N.U., al instituțiilor sale spe
cializate și al altor organizații și reuniuni mon
diale, pentru a contribui la menținerea păcii, în
tărirea securității popoarelor, înfăptuirea dez- 
arinării, promovarea cooperării dintre toate statele 
și instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale.

Semnată la București, la 25 iunie 1979.

CEREMONIA PLECĂRII
(Urmare din pag. I)
roport, a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Cipru și Republicii Socialiste 
România, în timp ce, in semn de 
salut, au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Spyros Kyprianou au 
trecut in revistă garda de onoare.

în continuare, președintele Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou, și

doamna Mimi Kyprianou, persoane
le oficiale din suita prezidențială iși 
iau rămas bun de la tovarășii Ște
fan Voitec, Janos Fazekas. Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Nicolae Giosan, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, precum și de la ce
lelalte persoane oficiale române pre
zente pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de la Nicos A. Rolandis,

ministrul afacerilor externe. George 
Pelaghias, ambasador, director gene
ral în Ministerul Afacerilor Externe, 
de la celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe președintele Republi
cii Cipru în vizita de stat efectuată 
în tara noastră.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
Ion Anghel, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României în Republica 
Cipru, și Demos Hadjimiltis, amba
sadorul Republicii Cipru în Româ
nia.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Spy
ros Kyprianou, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Mimi Kypria
nou buchete de' flori.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Spyros Kypri
anou își string cu căldură mîinile, 
își iau un prietenesc rămas bun. Cu 
aceeași cordialitate și-au strîns mîi
nile tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Mimi Kyprianou.

La ora 9, aeronava prezidențială a 
decolat.
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI11

Valori noi ale dramaturgiei
noastre contemporane

Mesajul permanent al dramei istorice
In etapa 

celei de-a 
Festivalului național „Cin
tarea României", teatre
le profesioniste din țară 
au prezentat cinci noi 
drame istorice : A treia 
țeapă de Marin Soreseu 
(Teatrul Național din Bucu
rești, Teatrul Național din 
Cluj-Napoca, Teatrul Mu
nicipal din Ploiești), Mihai 
Viteazul de Eugen Mândrie 
și Paul Findrihan (Teatrul 
Tineretului din 
Neamț), Ispita 
Popescu (Teatrul 
din Reșița), Vasile 
de Dan Tărchilă 
dramatic din Baia 
Inima de Mircea 
(Teatrul de Stat din Ora
dea). Pină la un punct, am 
putea cuprinde în această 
serie și Seară de taină de 
I. D. Sîrbu (Teatrul Națio
nal din Craiova); este în 
joc, aici, un episod cu im
plicații politice și psiholo
gice, evocînd aspecte din 
atmosfera pregătitoare a 
evenimentului de la 23 Au
gust 1944.

Procesul este revelatoriu, 
atît in sine, cit și prin sem
nificațiile lui. Istoria națio
nală, cu datele ei constitu
tive și cu perseverenta ei 
milenară, este de fapt ma
rea noastră creație ca po
por. înțelesurile acestei is
torii nu sînt dintre 
care să vegeteze în 
ori să troneze rece 
lemnități de aparat, 
potrivă ! Cu cit trece vre
mea, cu atita mesajul lor 
de umanitate devine mai 
viu și mai elocvent. Pe tot 
ce construim in prezent, ca 
și pe tot ce năzuim să re
prezentăm in universalita
tea civilizației umane, sen
timentul istoriei naționale 
este în măsură să imprime 
adevăr și legitimitate.

Noua noastră dramatur
gie istorică se înscrie cu 
pătrundere și cu participa
re autentică ta orbita aces
tor înțelesuri. Dovadă, în

republicană a 
doua ediții a

Piatra 
de Tudor 

de Stat 
Lucaciu 
(Teatrul 

Mare),
Bradu

acelea 
arhive 
în so-

Dim-

afară de numărul propriu- 
zis de piese prezentate, și 
o întreagă ambianță ideati
că, inspirată de condiția 
genului și de iradierile lui 
intrinseci. Clișeul roman
tic, descriptivismul de ma
nual, pitorescul sămănăto
rist, demonstrația patrio
tardă ș.a. — toate acestea 
sînt de domeniul trecutului. 
Faza ce se desfășoară sub 
ochii noștri caută și pros
pectează modalități inedite. 
Se tinde ca în substanța 
artistică să fie inclusă și o 
egală viziune filozofică. 
Este vorba, mai ales, de 
străbateri în esența feno
menului românesc. Existăm

treia țeapă figurează dra
ma propriei lui conștiințe, 
în fața istoriei. Ne-o spun 
și cuvintele lui de la urmă: 
„...Am făcut ce mi-a stat in 
puteri. Sint vinovat, Insă, 
că am fost. Și, mai ales, că 
am fost ce-am fost. Viito
rul, poate, o să mă înțe
leagă...".

Rămîne de văzut, totuși, 
dacă la acest final de apo
teoză spectatorul comun nu 
ajunge oarecum obosit tau 
dezorientat, din cauza di
feritelor libertăți, pe care, 
din principiu sau ca proce
deu estetic, autorul și le 
acordă cu lărgime. Liber
tăți, anume, privind fie

Ion ZAMFIRESCU

nu doar ca să existăm. 
Faptele, aici, merg mai în 
adine și privesc mai depar
te. Existăm, pentru că am 
știut să trecem prin probe 
grele ale vieții; pentru că 
vocația noastră ca popor a 
reieșit, nu dintr-un dar al 
soartei, ci 
îndelungi, 
pentru că 
tei proprii 
deauna 
valori 
pentru 
noastre 
figurat 
ne așeze printre rezervele 
de ordine și de înțelepciu
ne durabilă ale omenirii.

Capul de afiș in drama
turgia de inspirație istorică, 
în această fază republica
nă a festivalului, a fost ți
nut de A treia țeapă de 
Marin Soreseu. Ideea con
ducătoare a piesei are în 
ea o frumusețe tragică. 
Vlad Țepeș își analizează 
viața. A trebuit să ducă o 
luptă aspră, învingîndu-se 
astfel pe sine și recurgînd 
din datorie la măsuri de 
cruzime necorespunzătoare 
cu firea lui cea adincâ și 
cea adevărată. Cea de-a

din confruntări 
necruțătoare ; 

tn apărarea fiin- 
am inclus întot- 
apărarea unor 

. Și, 
in acumulările

Și . 
general-umane; 
că 
de istorie s-au con- 
virtuți capabile să

structura dramei Istorice, 
fie unele stăruirl tn note 
de pamflet și parodie, fie 
variatele truculente de lim
baj, unele din acestea 
ostentativ neologistice, al
tele de efect în parte gro
tesc și neartistic.

Mihai Viteazul, In piesa 
semnată de Eugen 
și Paul Findrihan, 
învingătorul de la 
reni al lui Sinan 
un personaj uman și în- 
gîndurat, cu mare presti
giu strategic și diplomatic 
pe eșichierul european. Pe 
scenă, intr-un cadru sceno
grafic impresionant de fru
mos, ! piesa a beneficiat de 
talentul, generozitatea și 
sudura sufletească a unei 
admirabile trupe actori
cești. De ce, totuși, ceva nu 
a convins îndeajuns ? Ex
plicația — probabil — {ine 
de structura piesei. Un 
text făcut din secvențe, 
conceput mai mult ca sce
nariu de film, tntîmpi- 
nă rezistențe sau chiar 
refuzuri pe podiumul de 
teatru. Textul dramatic ișl 
are regulile proprii ; 
reguli, acestea, care 
descind din vreo dogmă

Mândrie 
nu este 
Câlugă- 
Pașa, ci

sînt 
nu 

sau

alta, ci exprimă confirmări 
vechi și liniștite — intrate 
în clasicitatea culturii.

Ispita de Tudor Popescu 
dezbate ideea luptei cu im
posibilul, într-o notă filo
zofică, atingînd adesea înăl
țimi de gindire și registre 
patetice. Se strecoară, însă, 
și o anume eroare istorică. 
Expediția lui Traian în Da
cia r.u a fost — așa cum 
reiese din piesă — o expe
diție doar pentru aur și cu
ceriri teritoriale. Prelimi
nariile acestei expediții — 
știm — au durat un secol și 
jumătate. Ea se încadra, de 
fapt, intr-un sistem politic 
și militar, vizînd sub egida 
Romei instituirea unui stat 
universal. Cucerirea Daciei 
nu a fost o îngenunchere, 
ci începutul istoric al unei 
sinteze.

în Vasile Lucaciu și Ini
ma Intilnim adevăr istoric, 
vibrație patriotică, Înțele
gere și pietate pentru un 
mare luptător transilvă
nean. Au, oare, atît prima 
piesă, cit și cealaltă, și e- 
gală putere dramatică ? 
Trebuie să admitem că 
drama istorică este un gen 
exigent. Reclamă, docu
ment, dar tot pe atîta pre
tinde și transfigurare poe
tică. Simpla reconstituire 
faptică nu poate fi de a- 
juns. Teatrul este o lecție, 
dar nu ca la catedră, ci ta 
halo-uri de viață. E nece
sar ca pe scenă personaje
le să trăiască, nu să recite, 
între teatrul-document și 
teatrul istoric există deose
biri și distanțe ce nu se pot 
confunda.

Victoria dramei istorice, 
ta actuala ediție „Cintarea 
României", nu este o victo
rie absolută; este Insă o 
victorie funcțională, deno- 
tînd cite drumuri sînt Încă 
de parcurs și sub ce ten
siune spirituală aspirația șl 
promisiunile In curs tre
buie să continue.

Problematica social-morală în piesa

Sîntem tn etapa finală a celei de-a 
doua ediții a Festivalului national 
„Cintarea României" și odată mal 
mult se demonstrează că actul da 
cultură cu bogate semnificații este in 
atenția marelui public. Muzica se În
scrie, cu majușcule, în acest ansam
blu de evenimente. Firpște, festivalul 
înseamnă trepte de concurs, etape da 
competiție strinsă, palpitantă. Dar nu 
numai atit : cadrul larg stimulează 
originale și Inedite acțiuni ; din
colo de premii, se întreține o efer
vescentă emulație, se dovedește că 
fondul de valori și talente este prac
tic inepuizabil. Se dovedește că pu
blic receptiv, public bine pregătit, 
generos, există pretutindeni. Ne-am 
convins încă o dată de aceste ade
văruri . participînd la o manifestare 
consacrată oamenilor muncii din ju
dețul Gorj. Colegiul criticilor mu
zicali — ATM (Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale) a organizat sub auspiciile 
C.C.E.S., la Tg. Jiu și Motru, un va
loros ciclu de concerte intr-o origi
nală prezentare. Un fapt _cultural 
ce demonstrează că 
de azi nu se poate vorbi de un 
singur centru muzical in care un 
public elevat beneficiază de con
centrarea tuturor forțelor 
ce. Peste tot în țară, chiar și in 
orașele fără instituții profesioniste, 
melomanii așteaptă evenimentul ar
tistic, evenimentul muzical. întîlnirea 
cu valorile autentice. Astfel se ex
plică reacția publicului din orașele 
gorjene amintite, reacție față de o 
inedită formulă de concerte. Foru
rile locale 
răspuns cu 
transforma 
cîteva zile, 
zicii.

Trei seri de concerte, sub bagheta a 
II tineri dirijori, etalînd 13 opus-url 
de largă circulație. Trei seri de concer
te in programul închinat orașului Mo
tru la care și-a dat concursul un co
lectiv simfonic in plină ascensiune, 
afirmat mai ales in ultimii 3 ani : 
Filarmonica din Ploiești. Și trebuia 
să recunoaștem că nu este deloc sim
plu ca, doar în 10 zile de repetiție, 
să rezolvi solicitările a 11 tineri mu- 
zicieni-dirijori, să acorzi acestora 
toată atenția, să le dai concursul 
pentru a-și realiza, după cum și-au 
propus, partiturile alese. Un colectiv 
care a primit calificativul „excep
țional" din partea întregii audiențe, 
ca la un examen de promovare 
într-o nouă categorie. Cine sînt pro
tagoniștii ? Tineri din București, 
Ploiești, Cluj-Napoca, Timișoara, 
Iași, Constanța, Craiova — majori
tatea colaboratori permanent! ai or
chestrelor simfonice.
rilor
chiar notate tn agendă turnee în 
tară, peste hotare, distincții inter
naționale. De ia sine înțeles că au 
fost urmăriți cu emoție, aplaudați, ca 
la o competiție de mare forță. îi pre
zentăm, pe scurt, convinși că despre 
ei se va vorbi tot mai mult. Horia 
^ndreescu (32 ani, dirijor al Filar
monicii din Ploiești, premiul III la 
Concursul internațional „Nikolai 
Malko", medalia de bronz la Con
cursul „Ansermet"), cu siguranță, cu 
maturitate împlinind (împreună cu 
flautistul Matei Corvin) Concertul

în România

artiști-

de partid și de stat au 
bucurie propunerii de a 
orașul Tg. Jiu, pentru 
intr-o „citadelă" a mu-

lirice.
ai ansamblu- 

unii dintre ei avind

de actualitate
Radu THEODORU

pentru flaut ?i orchestră de Haydn, 
uvertura la opera „Flautul fermecat4* 
de Mozart. Petru Andriesei (31 ani, 
și-a completat studiile la Viena cu 
celebrul Hans Swarovski), tălmăcind 
cu profesionalism, aș spune cu cla
ritatea pedagogică a exprimării in
tențiilor, Suita I de George Enescu. 
Marius Bizu (29 ani, elevul dirijo
rului clujean Emil Simon), una dintre

Talente
autentice

în fața
unui public
receptiv

tind nuanțe rafinate în celebra po
veste „Peer Gynt“ de Grieg. Marian 
Didu (32 de ani, dirijorul Teatrului 
liric Craiova), revelația manifestă
rii, Intr-o piesă scurtă (uvertura la 
opera „Nunta lui Figaro" de Mozart), 
dezvăluind de la prima măsură ta
lentul, siguranța, temperamentul. 
Bujor Hoinic (29 de ani, dirijorul 
Operei române din Timișoara) — bine
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Tineri dirijori au oferit oamenilor muncii din Tg. Jiu 
și Motru elevate momente artistice

„surprizele* festivalului, ■ reușit ■& 
aducă la lumină, prin rapiditatea co
municării cu orchestra, cu tempera
ment, acea minunată lume creată de 
Wagner în Preludiul și Moartea Isol- 
dei. Cristian Brincuși (28 ani, dirijor 
al Filarmonicii din Ploiești, elev al 
lui Constantin Bugeanu, Sergiu Celi
bidache, avînd deja realizate turnee 
de succes în țară, peste hotare), con
cis în exprimare, atent să constru
iască cu eficientă opusurile pentru 
care a optat — poemul „Vltava" de 
Smetana, Două Imnuri bizantine de 
Doru Popovici (solistă cunoscuta 
soprană Virginia Mânu). Corneliu 
Calistru (37 ani, dirijorul Operei Ro
mâne din Iași), tipul de artist bine 
documentat, serios, cu experien
ța pe care o poate oferi pupitrul 
unei scene lirice. Răzvan Cernat (35 
ani, profesor), la început de drum, 
dar cu multe promisiuni, cu pres
tanță, cu eleganta gestului, cu bucu
ria artistului care rezolVă sensibil o 
frumoasă pagină — uvertura „Romeo 
și Julieta" de Ceaikovskl. Radu 
Chisu (33 ani, profesor, oboist, 
elev al lui Sergiu Celibidache) 
a dovedit că are experiența or
chestrei și aceasta constituie „fondul 
de aur" pentru un dirijor, deși pen
tru a doua oară intr-un concert, la 
pupitru, colorînd cu fantezie, decan

L-.

pregătit, dar nu suficient de convin
gător in dificila Simfonie nr. 40 in 
sol minor de Mozart. Aurelian Octav 
Popa (cunoscutul clarinetist, condu
cătorul formației „Quod libet musi- 
cum“) făcind să răsune cu pregnanță 
melodica, ritmica părților II și III 
din Simfonia I de Tiberiu Olah. 
Tiberiu Popovici (28 ani, dirijorul 
Teatrului liric din Constanța, elevul 
lui Emil Simon), distinsă prezență, 
artist sensibil, limpede în tălmăcirea 
celei de-a doua Rapsodii de George 
Enescu.

11 tineri dirijori — muzicieni ex
celent pregătiți (o dată mai mult ne 
gînțiim că la conservatoarele din tară 
trebuie, in continuare, să se acorde 
atenție claselor de „dirijat de orches
tră". să se colaboreze cu cele mai

competente baghete) ; alături de ta
lentata orchestră din Ploiești, în pa
gini de referință („Haydn 
zart", „Romanticii", „Valori 
nești"), față-n față cu un 
sensibil, corect, care a i 
aplaude talentul, valori 
artei interpretative. O
o acțiune, un ciclu de concerte de 
mare 
dens 
neri ......
zicale românești". De fapt, conclu
ziile întregii manifestări, pe care le 
redăm prin intermediul cîtorva parti- 
cipanțl : Pavei Moraru — secretar 
cu propaganda al Comitetului P.C.R. 
al județului Gorj : „Succesul celor 3 
seri de muzică, succesul acestei ma
nifestări, prima de acest fel in țară, 
ne face să ne gîndim la un am
plu program de 
educația muzicală 
ciclul de conferințe. 
Colegiul criticilor
lunare ale orchestrelor din țară: ale 
formațiilor muzicale de prestigiu". 
Dirijorul Cristian Brîncușl : „Este 
demnă de apreciat calitatea efortu
lui orchestrei simfonice din Ploiești. 
Mă gindesc că la astfel de manifes
tări, în alte centre din țară, ar putea 
să participe, alături de tineri dirijori 
de talent, cit mai mulți tineri soliști". 
Criticul muzical Alfred Hoffman : 
„Cred că acum avem o imagine mai 
clară asupra rezervei de talente în 
materie de dirijat. Au fost concerte 
„populare", dar piesele erau de mare 
dificultate, demonstrind valoarea in
contestabilă a tinerilor muzicieni. 
Sperăm să-i revedem cit de curînd, 
sperăm să fie prezenți cit mai des 
în concerte bucureștene, la pupitrul 
celor mai bune orchestre simfonice 
din tară". Compozitorul Mihai Mol
dovan : „Tinerii dirijori s-au pre
zentat la un înalt nivel profesional. 
Cred că nu se va mai întîrzia rezol
varea problemei „celui de-al doilea 
dirijor" la ansamblurile simfonice 
din țară". Dirijorul Petru Andriesei: 
„Acest festival rămîne pentru noi 
moment de referință. Ne-am intiln!'- 
cu un public deosebit de recepții 
am colaborat cu o orchestră alcătui
tă din pasionați muzicieni ; noi intre 
noi, muzicienii, ne-am măsurat for
țele, ne-am cunoscut mai bine".

O manifestare de larg ecou. S-a 
demonstrat tacă o dată că talentul 
muzical, la noi ta tară, este un ade
vărat tezaur, că unul dintre secre
tele pătrunderii in marea muzică a 
iubitorilor de artă constă In tinere
țea muzicii, tn tinerețea și, totodată, 
profunzimea tălmăcirii.

- Mo- 
româ- 
public 

știut să 
certe ale 
inițiativă.

succes, completat de un 
și substantial colocviu : „Ti- 
dirljori in circuitul vieții mu-

acțiuni privind 
a publicului : 

în colaborare cu 
muzicali, turnee

Smaranda OTEANU

EXPOZIȚII LA CLUJ-NAPOCA

Vîrstele unei străvechi
civilizații

Pe afișul etapei republi
cane a festivalului națio
nal, in secțiunea teatrelor 
profesioniste au figurat un 
număr însemnat de specta
cole inspirate din actuali
tate. Juriilor care au cu
treierat tara ca să le selec
ționeze li s-au arătat și 
destule producții mediocre, 
unele chiar bizar contrave
niente în peisajul nostru 
artistic. Dar ceea ce au vă
zut bucurestenii in faza 
finală a concursului consti
tuie un eșantion reprezen
tativ atît pentru stadiul 
teatrului nostru, cit și pen
tru dezvoltările literaturii 
dramatice naționale.

Tendința principală ilus
trată de aceste spectacole e 
cea a abordării curajoase.

■ deschise a problematicii 
social-morale a omului de 
azi, intr-o oerspectivă cri
tică, fără dezabuzări cini :e, 
dar și fără fetișuri melio- 
riste. Toate montările pro
pun o judecare dreaptă a 
raporturilor dintre oameni 
ce stat apropiați nu numai 
prin legături de singe, ci și 
prin relații de muncă, de 
vecinătate, de .elulă socia
lă și între care se 
la un moment dat,

E de remarcat că 
tatea dramaturgilor 
nează situația familiei, de- 
nuntînd compromisurile 
ce-și revendică un statut 
afectiv și pledînd pentru 
responsabilitate și Duritate. 
Rugăciune pentru un disc- 
.jockey, originală dramă de 
Dumitru Radu Popescu, în
fățișată într-un spectacol • 
gălățean viril și poetic, ur
mărește nuanțat, meditativ, 
meandrele relațiilor dintre 
un tată, conducător de șan
tier. om puternic. echili
brat. sănătos, și cei doi fii 
ai săi. unul plat, confor
mist. iar celălalt, om>

produ , 
rupturi, 
niajori- 
exami-

cu

tv
PROGRAMUL 1

viată interioară bogată, dar 
caracter slab. Situația nu e 
investigată in sine, ci in 
implicațiile ei grave, pri
vind întregul colectiv de 
muncă. A cincea lebădă de 
Paul Everac. piesă profun
dă prin spirit analitic, 
pamflet rece împotriva ce
lor ce cred că pot constrin- 
ge elanurile vitale normale 
in formule stereotipe, mu- 
tilînd individualitățile, re- 
tezind aripile fanteziei, a 
dezvăluit, in remarcabila 
montare a teatrului „Giu- 
lești>‘, un fel de ciudat

tind caracterelor să creas
că în felul lor propriu, iar 
ciocnirilor să capete radi- 
calitate. Astfel, spectatorul 
își poate făuri propria sa 
idee despre ceea ce i se în
fățișează, nefiind obligat să 
împrumute concluzia con
fecționată de scriitorul 
neîncrezător în capacitatea 
comprehensivă a audito
riului. Cei mai buni re
gizori din generațiile mai 
noi și cei mai personali ac
tori de toate generațiile 
contribuie "decisiv la poten
țarea acestei însușiri dra-

Valentin SILVESTRU

birocratism sufletesc in 
conservarea unei familii 
greșit întocmite și esențial 
nedurabile. în chipuri fe
lurite și cu demersuri ar
tistice deosebite. drama 
tulburătoare Noaptea cabo
tinilor de Romulus Guga, 
concepută cu sobrietate și 
finețe scenică de Teatrul 
Național din Tg. Mureș, și 
Noaptea pe asfalt de Theo
dor Mănescu, dramă foarte 
consistentă și atrăgătoare, 
realizată cu forță de artiș
tii Teatrului maghiar de 
stat din Sf. Gheorghe. pro
pun eroi tineri, interespnți, 
ce caută cu tenacitate ade
vărul, mărturisind un ideal 
etic, renunțind la orice con
fort spiritual și material 
pentru a-și urma drumul 
greu și curat pe care-i 
călăuzește propria lor con
știință.

Există, in unele specta
cole, o aplecare spre pero
rație și exces argumentativ 
pe tema propusă. în altele 
insă își face loc o manieră 
nouă de tratare, ce 1 >să 
spațiu 
directe

ce
ara confruntării 
faptelor, permi-

maturgice ; nu de puține 
ori calitatea primordială a 
spectacolului in care ne 
vedem pe noi înșine și se 
desenează aspirațiile noas
tre vine din cantitatea de 
gindire înglobată și de sim
plism negat.

Alt fapt semnalabll : pre
zența (redusă, dar pene
trantă) a cpmediei serioa
se, de gabarit satiric greu, 
cu arie largă de cuprindere 
a fenomenelor In ascuțita 
intransigență civică. Una 
din cele mai temeinice pro
ducții de gen din ultimii 
ani, comedia antimistieă 
Bocet vesel pentru un tir 
de prut rătăcitor de Silto 
Andrâs, admirabil pusă in 
scenă, intr-o metaforă de 
personalitate, de către re
gizorii Gheorgfre Harag și 
Andrei Hunyadl (Teatrul 
Național' din Tg. Mureș, 
secția maghiară), imbăiază 
în vitriol tribulațiile unor 
mistificatori de profesie cu 
mască religioasă. Tradu
cerea piesei și prezentarea 
ei pe scetia Teatrului 
comedie (care n-a 
pat la festival) ar

de 
partl ci

ti cit se

poate de oportună. Schițele 
scenice aie lui Teodor 
Mazilu’ Cinci romane de 
amor, caracteristice prin 
umorul lor mifȘcător, cau- 
terizind ipocrizia sentimen
tală ifosul semidocților, 
variate ipostaze agresive ale 
spiritului mic-burghez, s-au 
înscris in aceeași aria de 
comic substanțial. Nu sînt 
turnul Eiffei de Ecaterina 
Oproiu, comedie dramatică 
notorie, la noi și in multe 
târî, a fost reluată de Tea
trul Mic. insă intr-o formu
lă nouă, muzicalizată (re
gia Cătălina Buzoianu. 
scenografia Andrei Both 
și Liana Manțoc). Deși 
unele adăugiri la vechiul 
text nu sint inspirate 
structura scenică e 
greoaie, reprezentația, 
muzică bună (Ion Cristi- 
noiu și Mihal Dumbravă) și 
coregrafie modernă (Cor
nel Patrichi), cu un ansam
blu actoricesc valoros, ta 
care se impun Carmen Ga
lin și Ștefan Iordache, are 
viață și voioșie, păstrînd și 
esența dezbaterii serioase, 
dramatice, despre calea ti
nerilor ce doresc a realiza 
și a se realiza. Se conser
vă replica spirituală șl 
prospețimea juvenilă ce au 
făcut faima lucrării.

O împrejurare ca aceas
ta, global relevantă pentru 
valorile dramaturgiei 
actualitate și pentru 
Înaltă la care se află 
trul nostru de âzi. e 
rară. Aș cuteza să spun 
aproape toți participants 
au îndreptățire la distinc
ții din partea juriului, Că
ruia ii revine, de astă dată, 
sarcina dificilă nu atît de 
a ierarhiza, cit de a elimi
na. pentru a-și tndeplini 
totuși indatorirea-i selec
tivă pină la capăt.

earr
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de 
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tea- 
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11.50
16.33
17.00

«Mircea» și Atlanticul

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Teatru TV : ,.Interludiu* de Andl 

Andrieș.
11.05 România pitorească
11.25 Șoimii patriei
11,35 Mindre-s horile la noi

18,50
19 00
19.15
19.30
20.00

Telex
Teleșcoalâ
Fotbal: Semifinalele „Cupei Romă- 
niei“ : Steaua — Steagul roșu Bra
șov șl Dinamo — Sportul studen
țesc. Transmisiuni directe alterna
tive de la Pitești si București. 
1001 de seri
Telejurnal
Acțiunea ..Productivitatea*
Noi, femeile I
Telecinemateca : Ciclul „Mari ci
neaști". „Arborele cu saboți". Pre-

19.00 
lfl.15 
L9.40 
«0 05
20.45

mlerft p« tară. Producție a atu- 
diourilor Italiene
Teie ju rnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Desene animate
Studio T ’79
Treptele afirmării
Reportaj pe glob : Lagos — capita
ls Nigeriei
Refrene muzicale
Versuri tn lectura autorilor
Telejurnal

cinema
• Acuarele : CENTRAL — 14; 16: 
18; 20.
• Copii de duminică : TIMPURI 
NOI — 1.4; 16: 18; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13,45; 16; 18,15; 20.30, CAPITOL :
— 15: 17,30: 20. la gradină - 21. 
FAVORIT — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18: 2045.
• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 14.30: 17.15; 20.
• rinărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14: 16; 18,15: 20.15, ia 
grădină — 21.15. BUCUREȘTI — 
14: 16; 18.15 : 20.30.
• Frumoase si bestia : FESTIVAL
— 14: 16: 18; 20. modern — 9: 
1145; 13.30; 15.45: 18 : 2045. la gră
dină — 21.
• Severino: GR1VIȚA — 0: 11.15: 
13,30; 15,45; 18; '20 4 5. TOM1S -

20,

9.15; 11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.15, la 
grădină — 2145. GRADINA TITAN 
— 2145.
• Să prinzi o stea căzătoare ; 
VICTORIA - 15: 17.30: 20.
• Vis de ianuarie — 16; 18: 
Program de desene animate
9.30: 10.45; 12; 13.15; 14,30 : DOINA.
• Aleargă după mine ca să ie
prind : FEROVIAR — 9: 11.15;
13,30: 15.45: 18; 20. FLOREASCA — 
9; 11; 13: 15,30: 17.45: 20, FLA
MURA — 9: 1143; 13,30: 15.43: 18; 
3045.
• Vacanță tragică : BUZEȘTT —
16: 18: 20, VOLGA - 9: 1145:
13.30; 1545; 1845; 2045.
• Un
SIOR
20 4 3. 
13.45;
1145:,

trecător în ploaie : EXCEL- 
— 0; 11.15; 13.30; 15,45: 18: 
MELODIA — 9: 11.15: 13,30! 

18; 20.15, GLORIA -
13,30: 15.45: 18; 2045.

a Fortăreața invizibilă : DACIA 
- 8: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 30.
• Evadarea : BUCEGI — 16: 18: 
20.15.

• Rodeo : AURORA - 4: 11,13;
13.30; 15.45; 18; 2045, la grădină - 
21. PARC HOTEL - 21,15
• Vom mai vorbi la vară
— 15; 18: 20.
• tn ochii tăi e întreaga 
DRUMUL SĂRII - 16: 18; 20.
• Vestul sălbatic ; GIULEȘTI 
9; 11; 1345,1 15.30; 17,45; 20.
• Praf sub soare :
— 13.30; 17,30: 19.30.
• Școala curajului :
TULUI - 1745; 20.
• Rocco și frații săi
— 9,45, Rififi — 14: 
oaia neagră 
MATECA.
• Șeriful din Tennessee (partea a 
treia) : CINEMA STUDIO — 10: 
1245.
• Kamouroska (săptămina filmu
lui canadian) : CINEMA STUDIO
— 15.30: 17,45; 20.
• O dramă la vtuătoare : COTRO- 
CENI — 13: 17.30: 20.

t LIRA

lume :

FERENTARI

SALA PALA-

(ambele serii)
16,15. Ucidețt

18.30 : 20.30 : CINE-

Jurnale de bord nu 
prea au mai apărut la 
noi (sau, 
n-au fost 
de către 
rară) da 
cat ta

ta tot cazul, 
înregistrate 
istoria lite- 

la cei publi- 
1901 de Jean 

Bart. Abia de curind 
a văzut lumina un aJ 
doilea, remarcabil, in
titulat „Noi, «Mircea» 
și Atlanticul” (Editura 
militară) și aparți- 
nind unui fost... avia- 

Radutor, prozatorul
Theodoru. J

Cartea relatează 
lătoria întreprtnsâ 
bricul „Mircea"

ca
de 
in 

1976 pentru a partici
pa la festivitățile or
ganizate cu 
aniversării 
denței S.U.A. 
reeditat cu 
matle drumul

Columb, cu 
In citeva porturi 
Palmas, La Gua- 
Caracas. Carta-

prilejul 
indepen- 
Vasul a 
aproxi- 

lui Cris- 
es-tofor 

cale 
(Las 
ria, 
gena, Havana, Hamil
ton, New Port, New 
York). Aflindu-se 
bord, tn calitate 
scriitor și cineast 
ocazie (a realizat 
tin film al voiajului), 
Radu Theodoru și-a 
notat zi de zi această 
experiență maritimă, 
pentru ca, ulterior, in 
liniște, să-și sistema
tizeze Impresiile, com- 
punind o scriere pe 
cit de agreabilă, pe 
atit de instructivă. 
Jurnalul șl corespon
dența sint genurile li
terare cele mai puțin 
constrîngătoare. ele 
puțind amalgama ori
ce. de la relatarea 
prozaică la poem și 
de ia autoanaliză la 
discurs : nimic nu de
vine 
ceea 
este

Film vorbit al unei 
aventuri nautice, „Noi,

la 
de 
de
8i

strident dacă 
ce se comunică 

interesant.

soli- 
din- 
no$- 
isto- 
mici

«Mircea» și Atlanticul" 
conține portrete-bio
grafii ale unora din
tre membrii echipa
jului, dezvăluiri vred
nice de știut cu pri
vire la preparativele 
de plecare (incluzind 
traversarea cîtorva 
purgatorii birocrati
ce). la primirile făcu
te vasului in porturi
le in care a poposit 
(prilej pentru narator 
de a releva cordiali
tatea gazdelor, 
cit.udinea unora 
tre reprezentanții 
trf diplomatici), 
risiri de felurite
Intințplâri. nu lipsite, 
unele, de tensiune epi
că (înfruntarea furtu
nilor. vînarea unui re
chin), altele' de o mare 
savoare comică (de 
exemplu, cumpărarea, 
datorită necunoașterii 
limbii străine. Intr-un 
oraș, a unei cantități 
respectabile de con
serve... pentru pisici), 
copioase descripții, 
incursiuni Istorice, re
feriri la cărți de călă
torie, evocări, prin a- 
nalogie, de peisaje din 
tară — și așa mai de
parte. Desigur, nu toa
te 
fel 
rul 
și
dar nu puține 
și priveliști consemna
te în cuprinsul cărții 
se țin minte. Dintre 
cele marine : apariția, 
intr-o dimineață, a 
unei turme de balene, 
in alta ; a unei cete de 
delfini. izbucnirea 
unei cumplite furtuni, 
cu efecte halucinante 
(care îl fac pe scrii
tor să se Întrebe „de 
ce naiba" s-or fi chi- 
nuind colegii săi „oni
rici" să născocească 
„absurdități", „cînd ar

tnsemnările sint la 
de atractive,'citito
are de traversat 

pagini mai aride, 
situații

fi atit de lesne să se 
îmbarce pe o lotcă și 
să se lase cîteva zile 
in derivă pe o mare 
de gradul 3") sau, mai 
ales, declanșarea în 
zona Bermudelor a
unui spectacol ce „de
pășește limitele fan
tasticului" („sute de 
baterii cosmice se de
clanșează simultan ori 
in salve succesive..., 
umplind spațiul... cu 
descărcări 
fulminante, : 
toare, verzi și 
cee, albastre și 
loarea oțelului 
descent..."), 
după îndepărtarea de 
„triunghiuri", <" 
altul, feeric, cu 
stela ții patinate", 
„lună 
verde 
„mare poleită". Orașe
le și, în general, locu
rile vizitate sînt des
crise. în parte. într-un 
fel ce amintește de li
teratura de călătorie a 
lui G. Călinescu, adică 
la modul erudit, nu 
însă . fără insistente 
punctări de tin repor
tericesc, nu fără sub
linierea pitorescului 
exotic șl chiar a de
taliului picant. Sîn- 
tem plimbați prin 
piețe, prin hale, prîn 
cartiere periferice, in
troduși in localuri spe- , 
cific latino-americane ; 
ne sînt Înfățișate ri
tualuri ezoterice. Prin 
asemenea „inițieri". 
„Noi. «Mircea» și 
Atlanticul" devine o 
carte asemănătoare cu 
memorialele explora
torilor de tărîmurl ne
cunoscute. Nu tncape 
discuție că literatura 
română de călătorii 
s-a îmbogățit cu o 
scriere interesantă și 
viabilă.

electrice 
scăpără- 

viola- 
de cu- 
incan- 
urmat

de un 
i „con- 

cu 
aur 

Emul" și
bătută cu 
de

Dumitru MI CU

• Falansterul! PACEA — 15; 18.30;
• Police Python 157 : • - ■ - ■
— 15.30: 17.45 ; 20. la 
2145.
• Ciocolata cu alune:
— 15,30: 17,45 : 20.
• In om In loden : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17.45: 20.
• Al cincilea anotimp: POPULAR
— 16; 18: 20.
• A lost regăsita compania a șap
tea : COSMOS ...........................
• Brațele 
i«: 18: 20.
• Dansul
12; t6: 19.
• Clipa : PROGRESUL — 16; 19
• Poliția este învinsa : GRADINA 
FESTIVAL - 21.
• Prietenii copilăriei mele : GRA
DINA BUZESTI - 21.
• Detectiv particular i GRADINA 
BUCEGI - 31,15
• Lanțul amintirilor : gradina 
LIRA — 21,15.

FLACARA 
grădină —

VIITORUL
t atr

14;
Afroditei :

16; 18: 30.
MUNCA

tobelor : 
la grădină

ARTA 
- 21.

• ;

• Teatrul Național București (sala 
mică) ; Trei pe o bancă — 19,30.
• Opera maghiară Cluj-Napoca 
(la Opera Română) : Regele Istros 
- 19.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel - 19,30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio) : Interviu — 
19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasa — 19.30.
• Teatrul satiriomuzical „C. Tă- 

(Grădina Boema) : Boema
dansează — 20.
Creangă”.: ,„..sl eu 
- 10.
artistic „Rapsodia 

un picior de plai —

nase‘ ___ ,_ ,,
ride, clntâ șl
• Teatrul „I. 
Dantela -sece*
• Ansamblul 
română" : Pe 
18.30,

,<.v •>. ,

ci 
să

r
te

7 . t

in Gre
produce altfel 

decît pe alte meridia
ne, fiindcă „am fost" 
in ținuturile eline încă 
din copilărie, 
„cunoscut" pe 
memnon, Oreste.

Penelopa 
„istorie" 
nici de- 
„natură" 

Paul Er- 
întoarce-

i-am 
Aga- 

Or-
feu, -Ulise, 
etc. Nu o 
a Greciei și 
sene după 
realizează 
dos după 
rea din patria lui Fi- 
djas (in expoziția des
chisă la galeria „Ko- 
runk" din Cluj-Napo- 
ca). Ci o atmosferă 
densă, lirică, suspen- 
dînd parcă timpul mi
tic pentru a reține in
signa prezentului. Ori- 
cît de glorios este un 
trecut nu poți la infi-

ancora acolo, 
trebuie să clădești, 
construiești și altceva 
menit să declanșeze Ia 
timpul potrivit ad
mirația.

Firește. trăsăturile, 
fizionomiile se ata
șează idealului antic 
de frumusețe. Chipuri 
pe care graficianul 
le-ar fi putut realiza și 
fără a călători in 
Grecia ; în țesătura 
compoziției sale stre
coară inspirat elemen
te ce aparțin, de acum, 
prezentului, cu gesti
culația. cu obiceiurile, 
chiar și cu singurăta
tea lui. Admirabile 
chipuri de femei tinere 
semănînd poate cu Pe- 
nelopa sau cu Electra, 
tineri asemănindu-se

erot din mitologie 
cu vicleanul Ulise, 
argonauți, primesc 
aură „contempo-

cu 
ori 
cu 
0 rană".

„A călători ta Gre
cia, ca și în Egipt, în
seamnă a pune in pe
ricol o axiomă sau un 
grup de axiome su
biective. Tn cazul Gre
ciei, spune Octavian 
■Paler, spiritul nostru 
le-a moștenit din în
delunga deprindere de 
a admira sănătatea 
statuilor și coloanelor 
eline din epoca de 
aur". Cu toate impre
siile puternice ale pre
zentului, cu toate in
serțiile lui, deslușim 
în „ Hellas-Postscrip- 
tum“ al lui Paul Erdds 
consolidarea acelei 
imagini elene Imagi
nată de noi cu juxta
punerile amintite ale 
lui „azi".

Nu o Grecie a ruine
lor, a idealizării unui 
timp de aur. ci o tară 
ce se redescoperă 
pe sine, aspirind spre 
alte împliniri. Un 
expresiv tablou ce 
poate fi ușor intitulat 
„Nike“ devine un sim
bol plin de semnifica
ții al timpului prezent, 
pe care această țară il 
parcurge, redescope
rind o insignă la care 
atit de mult au ținut 
înaintașii : democra
ția. Așadar, o Grecie 
vitală de care ne leagă 
o strinsă prietenie, 
simpatie, o țară balca
nică năzuind cu ar
doare pacea.
Griqore SCARLAT

Pictură marină
Să 

lele 
sală 
din 
cauză, 
prariu și-a propus 
ne propună să vedem 
doar insulele care-i 
aparțin și care sint, 
deci, și în acte ștam
pilate proprietatea ei 
personală. Cine are 
idei este un om bogat, 
cine visează nu știe 
ce-i sărăcia. Lumea 
are atîtea insule cite 
dorim noi să aibă, cîte 
visăm să aibă. Voi
chita Căprariu e doar 
proprietara a patru
sprezece Insule. Deo
camdată. Pierdute in 
albastrul 
ape, unele pline de 
verdeață, altele pustii, 
golașe, enigmatice, in
sulele, idolii mărilor 
și ai depărtărilor nos
talgice. exuberante, 
traversează timpul, co
răbii misterioase, tra
versează umile sau in
fatuate secolii și zi
lele.., Dacă oipul nu-i 
o insulă rătăcitoare, ce 
este, cine-1 face pro
prietarul pămîntului și 
al mărilor, grădinarul, 
constructorul viselor 
sale ?... Proprietara ce
lor patrusprezece in
sule. celor patruspre
zece himere, celor pa
trusprezece amintiri 
ale unui pămint pier-

aduci toata insu- 
Europei într-o 

e mai dificil: si, 
această simplă 

Voichita Că- 
să

întinselor

cTut, care pot fi chiar 
amintirea paradisului, 
proprietara Voichita 
Căprariu ne propune 
să privim un continent 
din care au rămas doar 
aceste insule, ale ei, 
tremurînde sau nenă- 
sătoare și să medităm 
la destinul lor fragil... 
Urechea care aude, 
pămîntul o s-o mă- 
nince, se zice. Ochiul 
care vede, pămîntul o 
să-l mănînce. se zice. 
Insula care aude șl

vede și cintă si visea
ză, marea o s-o mă- 
nînce ? Dar unele in
sule răsar chiar din 
burta mărilor, ca o re
voltă a naturii împo
triva curgătoarelor ape 
ale zilelor și nopților... 
Deci are dreptate Voi
chita Căprariu, achizl- 
tionind insule, con
struind insule, luml- 
nindu-le, luminîn- 
du-le...
D. R. POPESCU

9:
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Tovarășului WILLIAM KASHTAN
Secretar general al Partidului Comunist din Canada

TORONTO

Cronica zilei Sărbătoarea națională a Republicii Djibouti TELEGRAME

Dragă tovarășe Kashtan,
Cu prilejul celei de-a 70-a

vă adrestz cordiale felicitări și __ ____
ce o desfășurați m apărarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, 
ale tuturor comuniștilor canadieni.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Canada se vor dezvolta 
pe mai departe, spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii, 
socialismului și progresului în întreaga lume.

aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
cele mai bune urări de succes in activitatea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

M-au bucurat în mod deosebit felicitările dumneavoastră transmise cu 
prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Federale Germa
nia, pentru care vă mulțumesc cordial.

Bunele urări, care mă însoțesc în funcția mea, îmi vor da puterea 
Încrederea îndeplinirii marilor sarcini ce imi revin. ,

si

KARL CARSTENS
Președintele federal 

al Republicii Federale Germania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Urările prietenești pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le trimită 
cu prilejul sărbătoririi oficiale a aniversării mele m-au mișcat mult.

Mulțumindu-vă foarte călduros pentru acestea, vă adresez urările cele 
mai călduroase pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperi
tatea poporului român.

JEAN
Marele Duce de Luxemburg

’NCHEIEREA VIZITEI MINISTRULUI COMERȚULUI 
EXTERIOR Al R, P. UNGARE

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut, 
marți dimineața, convorbiri cu to
varășul Peter Veress, ministrul co
merțului exterior al R. P. Ungare, 
care a făcut o vizită de prietenie in 
tara noastră.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind schimbu
rile comerciale româno-ungare. co
laborarea și cooperarea economică 
în diferite domenii de interes comun. 
Cei doi miniștri au stabilit măsuri

menite să ducă la dezvoltarea tn 
continuare a 
bilaterale.

relațiilor economice 
in spiritul înțelegerilor 

convenite cu prilejul Intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kâdâr.

A luat parte Ion Stoian, adjunct al 
ministrului.»

A fost prezent Sandor Rajnai. am
basadorul R. P. Ungare la București.

★
După-amiază, oaspetele a părăsit 

Capitala.
(Agerpres)

Vizita delegației de guvernatori 
americani

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și Coo
perării economice internaționale, a 
primit, marți, delegația de guverna
tori americani, reprezentind Asocia
ția Națională a Guvernatorilor din 
S.U.A., formată din William G. Milli
ken, guvernatorul statului Michigan, 
președintele asociației, Robert D. Ray, 
guvernatorul t statului Iowa, Richard 
D. Lamm, guvernatorul statului Co
lorado, George Weeks și Jerry Allai
re. consilieri, care, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unității

Socialiste, face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte privind posibilitățile dezvol
tării in continuare a relațiilor comer
ciale și, îndeosebi, a cooperării eco
nomice dintre România și Statele 
Unite ale Americii in diverse dome
nii de interes comun.

Au participat Alexandru Mărgări- 
tescu, prim-adjunct al ministrului, 
Vasile Voloșeniuc, președintele Băn
cii Române de Comerț Exterior.

A fost prezent Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Sosirea ministrului apărării
al Republicii

Marți a sosit în Capitală generalul 
Kamal Hassan Aly. ministrul apără
rii și al producției militare al Repu
blicii Arabe Egipt, care. împreună 
cu o delegație militară, face o vizită 
oficială in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat ds» generalul- 
colonel Ion Coman. ministrul apără
rii naționale, de prim-adjunctul și 
. '’’incți ai ministrului apărării na- 

.. laie, de generali și ofițeri supe- 
riori.

Aii fost de față Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Arabe

Egipt în . 
brigadă Hussein Amin 
șat militar, aero și naval, membri ai 
ambasadei.

Erau, de asemenea, prezenți ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

★
în aceeași zi. intre ministrul apără

rii naționale al Republicii Socialiste 
România și ministrul apărării și al 
producției militare al Republicii 
Arabe Egipt au avut loc convorbiri, 
desfășurate într-o atmosferă cor
dială.

țara noastră, generalul de 
Tolba, ata-

MASA ROTUNDĂ PE TEMA:

și cooperării internaționale"
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

din București au Început, marți di
mineață, lucrările celei de-a doua 
runde a mesei rotunde a oamenilor 
de știință și militanților Partidului 
Socialist Portughez și ai Partidului 
Comunist Român, avînd ca temă : 
„Instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale — imperativ 
major al păcii și cooperării interna
ționale".

în alocuțiunea de deschidere a ma
nifestării, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
consiliului de conducere și rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", a 
subliniat : Continuind schimbul de 
opinii început anul trecut la Lisabo
na, această masă rotundă abordează 
una din problemele cele mai acute 
și cele mai actuale ale lumii contem
porane : instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. însuși fap
tul că anul viitor Organizația Națiu
nilor Unite va consacra acestei pro
bleme o sesiune specială demonstrea
ză că, în pofida unor mari deosebiri 
in concepția și politica diferitelor 
state, în lume se ancorează tot mai 
profund înțelegerea faptului că lichi
darea subdezvoltării și așezarea, re
lațiilor economice pe principii de 
egalitate și echitate au devenit un 
imperativ al zilelor noastre, un fac
tor primordial al soluționării proble
melor extrem de complexe și dificile 
cu care se confruntă lumea contem
porană. Poziția României socialiste 
în probleme de bază ale noii ordini 
economice — a menționat vorbitorul 
— și-a găsit reflectarea în mesajul 
adresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu celei de-a V-a Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare de la Manila, mesaj ce 
cuprinde un amplu și eficient pro
gram de măsuri vizind atît inten
sificarea eforturilor proprii a'e 
țărilor rămase în urmă pentru 
dezvoltarea lor economică-socială ac
centuată, o dezvoltare a colaborării 
și intrajutorării intre ele. cit și mo
dalități concrete ale sprijinului ce 
urmează a fi acordat din partea sta
telor dezvoltate acestor popoare, in
clusiv pe seama unor economii reali
zate prin reducerea cheltuielilor 
militare.

Din partea delegației Partidului 
Socialist Portughez a luat cuvintul 
Luis Cid, membru al Comisiei națio
nale a Partidului Socialist Portughez, 
deputat, membru ai Direcției Centru
lui de studii al P.S.P., care, după ce 
a subliniat utilitatea continuării 
București a schimbului de opinii 
feritor la instaurarea unei noi 
dini economice internaționale, a 
levat : „Acțiunile consecvente 
României socialiste in această direcție 
se reflectă pregnant în contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
promovarea unei politici de /colabo
rare intre toate statele, la edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, contribuție bine cunoscută și 
larg apreciată în lume".

în continuare, prof. dr. Ioan V. 
Totu, director general al Institutului 

' central de cercetări economice din 
București, a prezentat problemele ac
tuale ale noii ordini economice in
ternaționale, subliniind în mod deo
sebit activitatea constantă a Partidu
lui Comunist Român, a secretarului 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in direcția soluționării 
acestor probleme.

Lucrările continuă.

la 
re
fl r- 
re- 
ale

(Agerpres)

• ÎMPOTRIVAIN- 
CENDIILOR DIN MINE. 
Minerii sint nevoiți să pătrun
dă tot mai adine in Pămînt pen
tru a extrage de acolo cărbu
nele. Numeroase mine din 
Donbas (U.R.S.S.), de pildă, au 
ajuns la o mie de metri adîn- 
cime sau chiar mai mult. Odată 
cu creșterea adîncimii crește și 
pericolul 
din cele 
tăți ale 
Tocmai 
se preocupă de 
instalații fixe și mobile pen
tru prevenirea 
incendiilor din
U.R.S.S. a fost realizată în acest 
scop o instalație specială denu
mită „Kvant", ce descoperă fo-

de incendii — una 
mal mari calami- 

industriei extractive, 
de aceea, specialiștii 

crearea unor

și stingerea 
mine. în

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc, marți, schimbul instrumen
telor de ratificare a Acordului dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan privind 
protejarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor de capital, semnat la 
Islamabad, la 21 ianuarie 1978.

Schimbul a fost efectuat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Shaikh A. Moid, am
basadorul Republicii Islamice Pakis
tan in tara noastră.

ExpOZițiC Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România găz
duiește, începind de marți, expoziția 
„Pictura chineză în stil tradițional", 
organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste in cadrul progra
mului de colaborare culturală dintre 
țara noastră și R. P. Chineză.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Alexandru Cebuc, directorul Muzeu
lui de artă al Republicii Socialiste 
România, și Tien Gin Fen, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze la București.

Au asistat Tamara Dobrin,, vice
președinte al Consiliului'Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neză, oameni de cultură, un numeros 
public.

Erau prezenți. membri ai corpului 
diplomatic.

Recepții. Cu ocazla zilel na* 
țlonale a Spaniei, ambasadorul aces
tei țări la București, 
Gonzales-Campo 
marți, o recepție.

Au participat 
vicepreședinte al 
ționale, Suzana Gâdea, ministrul edu
cației și invățămintului, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați ta țara noastră.

★
Ambasadorul Japoniei la Bucu

rești, Junji Yamada, a oferit, marți, 
o recepție cu prilejul încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ma
rin Trăistaru, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, oameni de 
știință șl cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

*
Marți a părăsit Capitala delegația 

Senatului columbian condusă de 
Edmundo Lopez Gomez, președintele 
Comisiei de relații externe a Senatu
lui, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopenl, oaspeții au 
fost conduși de Horia Constantin 
Tatu, vicepreședinte al Comisiei pen
tru politică externă si cooperarea 
economică internațională a M.A.N., 
de alți deputați.

★
Delegația Ministerului Justiției din 

Republica Algeriană Democratică și 
Populară, condusă de Lahcene Soufi, 
ministrul justiției, aflată In vizită 
în țara noastră, a avut, marți dimi
neața, întrevederi cu Constantin Stă- 
tescu, ministrul justiției, și Sever 
Georgescu, prim-adjunct al procuro
rului general al - 
România.

Colocviu
Marți dimineața 
Centrului european pentru învățămint 
superior al UNESCO — C.E.P.E.S. 
— din București lucrările colocviului 
internațional intitulat „Relațiile din
tre educație, cercetare și producție 
în invățămintul superior din Europa".

După alocuțiunea introductivă rosti
tă de Audun Ofjord, directorul 
C.E.P.E.S., au luat cuvintul Iosif 
Tripșa, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știintă și Tehnologie, 
și Stan Soare, adjunct al ministrului 
educației și invățămintului.

La deschiderea manifestării 
participat reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe. Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
România, Comisiei 
publicii Socialiste 
UNESCO.

Au fost de față 
jani, directorul Centrului de infor
mare al Organizației Națiunilor Unite 
la București, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

Timp de trei zile, experți în dome
niul invățămintului superior din Aus
tria, Cehoslovacia, Franța, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Marea Britanie, 
Norvegia, România, Spania. S.U.A., 
Suedia și U.R.S.S., precum și repre
zentanți ai unor instituții interguver- 
namentale și neguvernamentale dez
bat multiplele aspecte ale procesului 
de integrare a invățămintului superior 
cu cercetarea și activitatea productivă 
in țările regiunii europene.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, marți seara 
a avut loc la cinematograful Studio 
din Capitală deschiderea Șăptămînii 
filmului canadian, organizată cu pri
lejul apropiatei sărbătoriri a Zilei 
naționale a acestei țări. în cadrul 
spectacolului de gală au fost prezen
tate filmul artistic 
Antoine" 
adagio".

Jose Carlos 
Dal-Re, a oferit.
Virgil Teodorescu, 
Marii Adunări Na- ■

Republicii Socialiste

internațional.
au Început la sediul

au

din
Naționale a Re- 
Romănia pentru

Abdel Salam Da

ți
„Unchiul meu 

documentarul „Balet
La spectacol au luat parte Ion 

Găleteanu, secretar de stat la 
C.C.EJS., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, numeroși iubitori de 
film.

Au asistat Joseph Elmo Thibault, 
ambasadorul Canadei la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice acre
ditați in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

ir
O delegație a Comisiei naționale 

pentru pace, cultură și prietenie cu 
popoarele din Italia, formată din An
tonio Pandiscia, avocat, secretar ge
neral al comisiei, și Michele Pistillo, 
senator, membru al secretariatului 
comisiei, a vizitat România, la Invi
tația Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii.

carele de incendii care mocnesc 
In adincul stratului de cărbune. 
S-au realizat, de asemenea, di
verse pulberi cu ajutorul cărora 
pot fi rapid stinse incendii de 
mari proporții.

• TĂRÎȚELE DE GRÎU 
- REMEDIU ÎN AFECȚI
UNILE INTESTINALE. Tâ‘ 
rițele, ce constituie 8—10 la sută 
din greutatea boabelor de grîu, 
reprezintă — prin conținutul lor 
bogat in albumină, vitamine, 
săruri minerale, celuloză — un 
ideal remediu pentru afecțiunile 
intestinale din ce in ce mai frec
vente, ca urmare a modificării 
obiceiurilor alimentare ale so
cietății moderne. La recenta

Excelenței Sale
Domnului HASSAN GOULED APTIDON

Președintele Republicii Djibouti
, . DJIBOUTI

Cu prilejul celei de-a II-a aniversări a proclamării independenței Repu
blicii Djibouti, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că raporturile dintre țările noastre se vor întări 
ta viitor, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării Inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare primului ministru al 
Guvernului Republicii Arabe Egipt, 
Mustafa Khalil, cu prilejul reinves- 
tirii sale tn această funcție.

In telegramă se exprimă ferma 
convingere că relațiile prietenești, 
de colaborare, dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Egipt se vor dezvolta în continuare, 
pe multiple planuri, în spiritul înțe
legerilor convenite Intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El 
Sadat, spre binele celor două țări și

popoare, în Interesul păcii și coope
rării ta întreaga lume.

★
Survolînd teritoriul Republicii So

cialiste România, în drum spre Mos
cova, pentru a participa la ședința 
a XXXIII-a a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, tovarășul 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, a adresat o telegramă 
tovarășului Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, prin care-i trans
mite un cordial salut și urări de noi 
și tot mai mari succese in activitatea

se împlinesc 
de la procla- 
independenței 
a Republicii

Etiopia, 
Golful

Astăzi 
doi ani 
marea 
de stat 
Djibouti.

Teritoriu situat ta 
estul continentului a- 
frican, între 
Somalia și 
Aden, Djibouti cuprin
de o populație de 
210 000 locuitori care 
se ocupă cu creșterea 
animalelor și pescui
tul. Aflată vreme în
delungată sub stăpî- 
nire colonială, țara a 
făcut obiectul, chiar și 
după eliberare, al unor 
ciocniri de interese,

strtas legate de poziția 
sa1 strategică. Pentru a 
Învinge 
naturii șl 
înapoiere
din trecut, guvernul 
tînărului stat a elabo
rat un program de in
vestiții care pteconi- 
zează dezvoltarea a- 
griculturii prin extin
derea irigațiilor, sti
mularea industriei 
prelucrătoare și a ce
lei miniere, crearea de 
noi școli etc. Pe plan 
extern, Republica Dji
bouti se pronunță pen
tru o politică de neali
niere.

vicisitudinile 
starea de 

moștenite

în ipiritul politicii 
gale consecvente de 
Solidaritate cu lupta 
de neatîrnare a 
poarelor Africii, 
publica 
România a fost 
dintre primele 
care a recunoscut 
salutat proclamarea 
independenței noului 
stat. între țara noas
tră șl Republica Dji
bouti se 
lății de 
interesul 
popoare, 
nerale a 
legerii Internaționale.

H1lunii de solidaritate cu
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean", marți 
după-amiază, la clubul Combinatului 
pentru industrializarea lemnului „Pi
pera" a avut loc o adunare organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația de prietenie 
româno-coreeanâ.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, numeroși oameni ai muncii.

In cuvîntul său, ing. Nicolae Popa, 
directorul general al întreprinderii 
„Electronica", a evocat glorioasele 
fapte de eroism săvirșite de poporul 
coreean în lupta pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare, a indepen
denței șl suveranității țării, precum 
și succesele însemnate obținute 
dezvoltarea industriei, 
științei și culturii. în creșterea nive
lului de trai al maselor populare, în 
Înfăptuirea obiectivelor trasate de 
cel de-al V-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Coreea.

Profund atașat idealurilor de li
bertate, independentă și progres so
cial — a arătat în continuare vorbi
torul — poporul român și-a mani
festat tacă de la început solidarita
tea activă cu lupta dreaptă a po
porului coreean pentru apărarea pa
triei, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale vitale de unitate națională. 
Partidul și statul nostru au sprijinit 
Întotdeauna și sprijină cu hotărîre 
inițiativele și propunerile construc
tive ale Partidului Muncii din Co
reea și ale Guvernului R.P.D. Coree
ne consacrate realizării idealului na
țional de reunificare pașnică și inde
pendență a țării.

in
agriculturii.

po- 
Re- 

Socialistă 
una 
țări 

și

dezvoltă re- 
prietenie 

celor 
al cauzei ge-
păcii și tațe-

In 
două

Referindu-se la prietenia româno- 
coreeană, care s-a dezvoltat și con
solidat continuu în anii socialismu
lui. pe baza trainică a comunității 
de orînduire, ideologie și teluri, pe 
stima și încrederea reciprocă, vorbi
torul a spus : Rolul hotărîtor in ex
tinderea și consolidarea relațiilor ro- 
mâno-coreene l-au avut întîlnirile și 
convorbirile de la București și Phe
nian dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, Tratatul 
de prietenie și colaborare. Declarația 
comună.- ca și alte documente conve
nite cu acest prilej se înscriu ca pa
gini strălucite în bogata cronică a 
prieteniei, colaborării și solidarității 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre.

In continuare a luat cuvîntul Sin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, care, după ce a subli
niat semnificația istorică a victoriei 
obținute împotriva imperialismului, a 
relevat eforturile consecvente depu
se de Partidul Muncii din Coreea și 
guvernul R.P.D. Coreene pentru în
făptuirea idealului național de reu- 
nificare independentă și pașnică a 
tării. Vorbitorul a exprimat, totodată, 
profundă recunoștință Partidului Co
munist Român, guvernului și poporu
lui român pentru sprijinul activ și 
constant acordat luptei drepte a po
porului coreean în vederea reunifi- 
cării patriei. Prețuind în cel mai 
Înalt grad prietenia și solidaritatea 
cu Partidiil Comunist Român, cu po
porul român, a spus ambasadorul 
R.P;D. Coreene, poporul nostru va 
depune toate eforturile pentru a cul
tiva mai departe această înfloritoare 
prietenie.

»

R. S. F. IUGOSLAVIA

„Proiectul Cemovsko"
Cemovsko polj#, cim- 

pie de nisipuri sterpe 
întinse pe zeci de mii 
de hectare între ora
șul Titograd și lacul 
Skadar, se va trans
forma tatr-un teren 
fertil acoperit de vii 
și livezi. Proiețtele 
întocmite de experți 
prevăd sădirea de vii 
— într-o primă etapă, 
pe o suprafață de 1 500

hectare — și de pomi 
fructiferi pe o ■ supra
față de 700 hectare. De 
asemenea, vor fi crea
te instalații de vinifi- 
care, spații frigorifice 
ș.a., valoarea întregii 
investiții ridicîndu-se 
la peste un miliard 
de dinari. Autorii pro
iectului scontează, 
final, 
pînă

R. D. GERMANA

Robotii A
Institutul central 

pentru tehnica sudurii 
din Halle 
numeroase 
de pe tot 
țării. Răspunsul la a- 
ceste solicitări poate 
fi găsit în cele peste 
10 000 teme de cerce
tare efectuate în insti
tut. în cele peste 6 000 
de noi tehnologii ela
borate și în realizarea 
a peste 900 de agre
gate și aparate. Unul 
din cele mai presti
gioase rezultate ale 
activității colectivului 
de cercetători este su- 
dorul-robot, care per
mite automatizarea o-

CUBA

in

primește 
comenzi 

cuprinsul

Noi
Industria de 

crare a trestiei 
hăr din Cuba 
îmbogăți cu patru noi 
capacități de producție, 
ceea ce va contribui la 
înfăptuirea programu
lui privind dezvoltarea 
și modernizarea acestei 
ramuri importante a 
economiei , naționale. 
Cele patru’ unități vor 
fi instalate la San 
Cristobal — provincia

prelu
de za- 
se va

în 
pe producții de 
la 30 000 tone

tehnica

strugur! și Importan
te cantități de fructe,, 
din a căror valorifi
care se va obține anual 
un venit net de 40 mi
lioane dinari.

„Proiectul Cemovs- 
ko“ reprezintă una 
din cele mai impor
tante investiții de 
pină acum în dome
niul agriculturii din 
Republica Muntenegru.

sudurii
perațiunilor de sudură 
a pieselor pentru auto
turismele de mic li- 
traj, Trabant, fabricate 
de uzina de automo- - 
bile din Zwickau.

Ca urmare a auto
matizării muncii sudo
rilor de la această 
uzină, paralel cu îm
bunătățirea calității și 
preciziei in executarea 
sudurii, a crescut cu 
30 la sută productivi
tatea muncii. Totoda
tă, robotul-sudor a 
eliberat o forță de 
muncă de Înaltă cali
ficare. care 
utilizată în

fabrici

a putut fi 
alta com

partlmente productive 
ale uzinei. Extinderea 
sudurii automate în- 
tr-un număr de unități 
ale industriei navale 
și de automobile, in 
alte ramuri de produc
ție vorbește de la 
sine despre însemnă
tatea acestei invenții 
pe plan național.

De altfel, eficiența 
muncii de cercetare ce 
se desfășoară în Insti
tutul pentru tehnica 
sudurii din Halle se 
exprimă și ta faptul 
că pentru fiecare mar
că investită în cerce
tare și proiectare se 
obține o eficiență eco
nomică de 12 mărci.

Pinar del Rio, la Car
tagena — provincia Ci- 
enfuegos, Ia Vertientes 
— provincia Camaguey 
și în bazinul Cauto — 
provincia Granma. Fie
care unitate are o ca
pacitate de prelucrare 
de 
tie 
de 
că.

7 000 tone tres- 
de zahăr ta 24 

ore. Tinînd seama 
în medie, campania 

de recoltare durează 
150 de zile, producția

anuală a fiecărei uni
tăți va fi de 100 000 tone 
zahăr brut de calitate 
superioară.

67.4 la sută din ma
terialele utilizate la 
construirea acestor fa
brici și 42 la sută din 
echipamente sint pro
duse în Cuba. Cele pa
tru uzine vor intra în 
funcțiune, ta mod eșa
lonat, în cursul anului 
1980,

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

FOTBAL

Cu gindul la finala 
„Cupei României11
• La București, Dinamo —

Sportul studențesc
• La Pitești, Steaua — Steagul 

roșu
După meciul-derbi dintre F.C. Ar

geș și Dinamo, meci care a semănat 
mai mult cu o finală ■ de cupă decît 
cu un joc de campionat, iată că de 
astă-dată chiar „Cupa României" ofe
ră bucureștenilor un nou derbi pe 
terenul înnoit al stadionului „23 Au
gust". Intr-una dintre semifinale, 
astăzi, de la ora 17, se vor intilni 
Sportul studențesc cu Dinamo, căreia 
acest sfirșit de sezon fotbalistic i-a 
rezervat, pare-se, numai partide la 
temperatură foarte Înaltă. Probabil, 
cu Ștefan în poartă, fiindcă Anuței 
și-a epuizat întreaga rație de goluri 
posibile la meciul precedent, cu Dinu 
dirijînd și jocul de apărare, nu nu
mai atacul, Dinamo va forța pătrun
derea in finala Cupei. De' partea cea
laltă, Spartul studențesc va alinia 
un „11“ echilibrat și relativ odihnit 
(prin comparație, firește, cu Dina
mo), în rîndurile căruia Aurică Ră- 
dulescu va încerca eă Interpreteze 
un rol foarte dificil, „ă la Dobrin". 
Ca in orice meci interbucureștean, 
șansele de victorie se impart fră
țește și n-ar fi deloc exclus să ve
dem lupta sportivă pentru calificare 
prelungindu-se dincolo de cele 90 de 
minute normale.

In fața publicului din Pitești, pu
blicul echipei campioane, Steaua por
nește ca favorită in 
formația

semifinala cu 
brașoveană Steagul roșu, 

din divizia secundă. Să reamintim 
însă că Steagul roșu a eliminat re
cent din întrecere puternica echipă 
divizionară „A" Universitatea Craio
va, ceea ce ne Îndreptățește să pre
supunem că brașovenii vor aborda 
cu aceleași ambițioase intenții și 
partida de la Pitești.

Incepînd cu ora 17, posturile noas
tre de televiziune și radio vor trans
mite direct, în mod alternativ, 
aspecte de la cele două semifinale 
ale „Cupei României".

conferință a societăți! vest-ger- 
mane pentru medicină internă 
au fost relevate calitățile aces
tui produs, folosit îndeobște 
pentru hrana animalelor : de la 
eficiența in combaterea consti- 
patiei și pînâ la restabilirea e- 
chilibrului florei Intestinale ; de 
asemenea, tărîtele' sint recoman
date pentru hrana bolnavilor de 
diabet. Specialiștii recomandă 
consumul zilnic a unei cantități 
de 30 de grame de tărîțe, ames
tecate cu lapte sau Suc de fructe.

• „COMPUTER BAN
CAR VORBITOR". La B^- 
xelles a fost instalată prima ma
șină electronică de calcul „vor
bitoare" din Belgia. Compute
rul, a cărui memorie depozitea-

Baze sportive există.
Dar de ce nu sint îngrijite și folosite ?

Caldă duminică de iunie. Cu in
tenția de a 
oamenilor — 
— la un joc 
de volei, de 
nim în raid . 
sportive ale Ploieștiului, altfel multe 
la număr.

Era ora 10 dimineața cînd am 
ajuns la rafinăria Ploiești Sud. Aici, 
in sală, se desfășura o intîlnire de 
popice intre sportivii asociației Ra
finorul și cei de la Rulmentul Bra
șov. Cum spectatori erau puțini — 
vreo 10 cu toții — ne-am zis că oa
menii or fi la baza' sportivă din co
lonie. Și am pornit intr-acolo. Dar 
această cîndva foarte căutată bază, 
cu două bazine, terenuri de tenis și 
de baschet, ne-a întimpinat cu un la
căt mare și ruginit la poartă — semn 
că in această vară încă nu s-a făcut 
sport aci. Ne-am uitat înăuntru, și nu 
ne-a venit să credem ochilor: totul 
era într-o stare jalnică, nici măcar 
gunoaiele, fierul vechi din fața por
ții nu au fost ridicate. Curios că — 
într-o asemenea situație de flagran
tă lipsă de 
A.S. Rafinorul, 
supără : „Atîta 
cem". Scurt și

Ne îndreptăm apoi pașii spre baza 
sportivă complexă a Grupului școlar 
de chimie — unde învață peste 2 000 
de tineri. Mulți dintre ei locuiesc in 
Internatul de lîngă terenurile spor
tive. La sport însă erau doar 12 bă
ieți care jucau un fel de fotbal la o 
poartă. Ștefan Răducanu, unul din
tre elevii pe care i-am întrebat dacă 
nu putem sta de vorbă cumva cu un 
profesor de educație fizică sau cu 
cineva care se 
lămurit : „Azi 
se organizează 
să caute

în jurul 
de 
de 

regula. Portarul Insă ne in-

consemna participarea 
mai ales a celor tineri 
de fotbal, la o partidă 

tenis sau handbal, por- 
prin citeva din bazele

grijă — secretarul 
Ion Stoica, se mai și 
putem face, atita fa- 
fără comentarii !

/

ei

un 
fotbal,

ocupă de sport, ne-a 
îi căutați ? Aici nu 
duminica nimic. Ce 
pe teren 1“ Rotim 

grupului școlar și 
mare, dar pustiu 

cu porți în

ochii 
dăm 
teren 
toată
formează că nu este folosit deloc.
Ceea ce se și vede după iarba și bă-

DE PRETUTINDENI
ză un anumit număr de cuvinte, 
se exprimă atît in franceză, cit 
șl in flamandă. El răspunde la 
întrebări referitoare Ia conturile 
bancare ale clienților. Pentru a- 
ceasta, fiecare solicitant intră 
într-o cabină specială unde face 
numărul său de Cod pe un disc 
de telefon. Răspunsul vină ta 
numai 30—45 de secunde, timp 
ta care mașina caută unul 
din cele 600 000 de numere-con- 
turi programate și alege cuvin
tele necesare pentru a se face 
înțeleasă. Computerul este capa
bil să dea și unele sfaturi prac
tice : este sau nu cazul de a se

lăriile mari crescute peste tot locul. 
Decît să stea degeaba, părăsit, acest 
teren ar putea fi folosit de către stu
denții de la institutul aflat în_ ve
cinătate — sugerează 
că ideea nu-i rea.

Să vedem insă 
tivă de duminică 
de studenți de Ia 
și gaze. La baza lor sportivă nu gă
sim nimic organizat. Doar

■răzleți bat mingea.
Tot cîțiva răzleți întîlnim și 

moașa bază sportivă a Grupului șco.

portarul. Sigur

activitate spor- 
cei peste 4 500

ce 
au
Institutul de petrol

ci țiva
la fru-

Constatările unul raid 
prin Ploiești

lar profesional al Întreprinderii 
„1 Mai" Ploiești, grup unde învață 
nu mai puțin de 1 500 de tineri. Mulți 
sint interni, ca și la chimie. Căutăm 
și aici un cadru didactic, măcar pe 
profesorul de serviciu. „Așa ceva nu 
există — ne spune paznicul Tranda
fir Dinu. Duminica elevii sint lăsați 
de capul lor, nu vine nici un peda
gog, nici un antrenor de sport 1“ Și 
atunci elevii, în loc să se bucure de 
puțină mișcare la frumoasa bază 
sportivă, stau pe bănci la umbră și 
joacă... table. întrebăm pe Emilia 
Cotigă și pe Titi Mihai — care dă
deau de zor cu zarurile, asistați de 
alți cinci colegi — de ce nu fac puțin 
sport : „Am face — ne răspund — 
dar la noi duminica nu se ocupă ni
meni cu așa ceva 1“

Continuînd raidul prin alte baze 
sportive bine dotate din Ploiești, 
ajungem la liceele „Mihai Viteazu" 
și „Ion Luca Caragiale", care însu
mează peste 2 000 de elevi. Lacăte 
ferecaseră și aici intrarea pe tere
nurile sportive. La ..Caragiale". cîțiva 
copii din cartier, dornici să se joace 
cu mingea, săriseră gardul, dar por- 
tărița Zamfira Iliescu, „vigilentă", i-a 
văzut și i-a și gonii de pe terenul 
sportiv. Un puști mai Îndrăzneț i-o

zice direct : „Dacă nimeni nu face 
sport aici, de ce nu ne lași pe noi 
să ne jucăm 7“

în speranța că o să dăm, pînă la 
urmă, de o activitate sportivă cît de 
cit de consemnat, ne ducem tocmai 
la baza sportiva a Combinatului peL 
trochimie Teleajcn. Cea mai perife
rică. Cu același regret însă, consta
tăm și aici semnele neglijenței, ale 
nepăsării celor ce conduc asociația 
sportivă „Petrolul" Teleajen. Pista 
stadionului e plină de bălării, tere
nurile de tenis și baschet — închise 
pentru că... nu s-a putut face rost de 
fileuri. Și cînd te gîndești că la acest 
mare combinat lucrează mii de tineri 
petroliști, mii de constructori, care 
ar putea să ia în grijă directă baza 
sportivă, pentru ca s-o poată folosi 
din plin ! Tovarășul Panait Voicu- 
lescu — care se prezintă drept un 
fel de administrator al bazei — ne 
spune că pe Ion Oprea, președintele 
asociației sportive, nu l-a văzut la 
ochi, acesta nevenind niciodată să 
vadă starea deplorabilă în care se 
află complexul sportiv de care, de 
fapt, trebuie să răspundă.

Firește, in aceste duminici, la Plo
iești pot fi găsite și baze sportive 
populate de tineri sau mai virstnici 
dornici de mișcare in aer liber și de 
sport. Dar faptul că în atîtea locuri 
domnesc neglijența și proasta gospo
dărire — adică, la drept vorbind, lip
sa de responsabilitate — este cit se 
poate de îngrijorător și criticabil. 
Răspunderea revine, bineînțeles, celor 
care au în folosință aceste baze spor
tive pentru care s-au cheltuit bani ; 
organele sportive respective, îm
preună cu sindicatele și organizațiile 
U.T.C., trebuie să Ie întrețină in bune 
condiții, să mobilizeze pe înșiși 
tinerii sportivi la îngrijirea terenu
rilor de care au nevoie, să Ie des
chidă larg porțile și să organizeze 
aci după-amieze și duminici sportive, 
competiții atractive. Doar și aceasta 
este una din sarcinile importante ta 
cadrul „Daciadei" 1

C. CAPRARU

scoate bani! depuși șl dacă da 
atunci Indică suma ce trebuie 
retrasă.

• REACTOR NU
CLEAR DE DIMENSIUNI 
MICI. Specialiștii de la cu
noscutul laborator Los Alamos 
din S.U.A. și-au exprimat spe
ranța Că vor putea construi pînă 
ta anul 1983 un reactor nuclear 
de dimensiunea unui automobil 
mic, destinat producerii 
energie atomoelectrică 
activitățile spațiale, 
unor declarații făcute 
David Buden, acest tip 
tor va putea funcționa 
trerupere șapte ani și

de 
pentru 

Potrivit 
de prof, 
de reac- 
fără ta
va fur-

niza circa 100 kW prin arderea 
bioxidului de uraniu. EI va pu
tea funcționa la o altitudine de 
36 000 kilometri și va rezista la 
temperaturi de 1 100—1 400 grade 
Celsius.

• UN FILM CU 
100 000 DE FIGURANȚI. 
In India au început pregătirile în 
vederea turnării unei superpro
ducții cinematografice consacra
te perioadei în care a trăit re
gele Asoka (273—232 î.e.n.), care 
a domnit în statul Magadha și 
a intrat în Istorie ca unificator 
aî celei mai mari părți din te
ritoriul indian. în secvențele 
filmului, pe lîngă cei 37 de pro
tagoniști, recrutați dintre cele

ma! bune vedete, In scenele de 
masă vor apărea peste o sută 
de mii de figuranți.

• MAGICIENII TN 
CONCURS. ..Magicieni" din 
diverse țări ale lumii ,,profesio
niști" sau „amatori" — se întîl- 
nesc, incepînd de marți, în capi
tala Belgiei, unde se desfășoa
ră cel de-al 14-lea Congres in
ternațional de... magie. Peste 
120 de concurenți se vor întrece, 
la diferite „categorii" — iluzio
nism, magie comică sau carto- 
magie etc — pentru a obține 
mult rîvnitul titlu de „campion 
al lumii". Pentru public, un 
spectacol de magie gratuit va fi 
oferit miercuri seara în piața 
centrală a orașului.



SClNTEIA — miercuri 27 iunie 1979PAGINA 6 VIATA INTERNAȚIONALA
& \ * ''''<x<. f? 'W=' ‘ ' Âc ** •<.>•'*&C

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEftUSESCU,

secretar general al MM Cutonist Mo, 
greseMele MUU Socialiste lloioania.

adresat participantilor la ședința jubiliară 
consacrată aniversării a 30 de ani de activitate 

a ConsBiului de Ajutor Economic Reciproc
(Urmare din pag. I)

Considerăm că o atenție deosebită trebuie acordată — 
așa cum dealtfel se specifică in program și in înțelegerile 
convenite — asigurării satisfacerii in condiții tot mai 
bune a necesităților de materii prime, combustibil și ener
gie ale țărilor membre. De asemenea, este necesar să se 
qcționeze mai intens pentru adincinea specializării și coo
perării în producția industrială, îndeosebi in construcțiile 
de mașini, în vederea dotării economiei naționale a fie
cărei țări cu tehnica și tehnologiile cele mai «moderne. O 
importanță deosebită are, de asemenea, extinderea coope
rării în domeniul științei și tehnicii, cu deosebire în do
meniile de vîrf ale acestora, în scopul introducerii cît mai 
rapide în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane. Acționînd în acest sens, 
C.A.E.R.-u] va putea aduce o contribuție sporită la accele
rarea progresului multilateral al fiecărei țări membre, la 
înflorirea fiecărei economii naționale.

România consideră, de asemenea, că este necesar să se 
acționeze mai intens in direcția perfecționării activității 
C.A.E.R. și a organelor sale, a adîncirii caracterului de
mocratic al acestora, a promovării unor modalități mai 
operative și eficiente de soluționare a problemelor concre
te ale colaborării reciproce, ale cooperării in producție, in 
știință, tehnică și în alte domenii de interes comun.

Acționînd în cadrul C.A.E.R., noi ținem, totodată, seama 
de interdependenta tot mai strînsă pe care o determină 
evoluția economică mondială actuală, precum și de nece
sitatea participării largi la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de valori. în acest spirit, 
România dezvoltă continuu relații de colaborare și coo
perare cu toate țările socialiste, amplifică conlucrarea și 
solidaritatea cu țările in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, extinde, pe baza principiilor coexistentei paș
nice, raporturile sale economice, tehnico-științifice, cu 
toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. 
Sîntem încredințați că aceasta corespunde pe deplin in
tereselor poporului român de a înainta tot mai rapid pe 
calea progresului și civilizației socialiste si. totodată, ser
vește cauzei destinderii și păcii, a înțelegerii și colaborării 
fructuoase între toate națiunile lumii.

Partidul și guvernul țării noastre sînt conștiente că dez

voltarea economico-socială a fiecărei țări depinde intr-o 
măsură însemnată de evoluția situației internaționale, de 
tendințele și procesele care au loc în viața politică a 
lumii. Realitatea arată că omenirea se confruntă astăzi cu 
probleme deosebit de complexe, de soluționarea cărora 
depind desfășurarea bunelor raporturi intre state, pacea 
și progresul întregii omeniri. Considerăm că statele noas
tre, toate țările lumii trebuie să acționeze cu cea mai mare 
fermitate pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare. în primul rind la dezarmarea nucleară, asigu- 
rindu-se punerea tuturor cuceririlor civilizației contem
porane exclusiv în slujba păcii și bunăstării popoarelor.

Doresc să folosesc și acest prilej pentru a saluta încă 
o dată încheierea acordului SALT-2 și a adresa, în 
legătură cu aceasta, călduroase felicitări C.C. al P.C.U.S., 
Guvernului U.R.S.S., personal tovarășului L. I. Brejnev. 
Considerăm că trebuie făcut în continuare totul, de către 
toate țările pentru promovarea tot mai fermă a politicii 
de destindere și pace.

România apreciază, de asemenea, că stabilitatea mon
dială impune cu stringență lichidarea hotărîtă a împărți
rii lumii în țări sărace și țări bogate și făurirea noii ordini 
economice internaționale bazate pe deplina egalitate și 
echitate între națiuni. O însemnătate deosebită au. tot
odată, lichidarea stărilor de conflict și încordare, cu deo
sebire a ciocnirilor militare Intre state, soluționarea tutu
ror problemelor litigioase pe calea tratativelor pașnice, 
democratizarea vieții internaționale și rezolvarea pro
blemelor complexe actuale cu participarea tuturor state
lor, fără deosebire de mărime sau sistem social. Evolu
ția în acest sens a cursului vieții internaționale este o 
condiție importantă a asigurării construcției pașnice a so
cialismului și comunismului în țările noastre, a colaboră
rii rodnice între toate națiunile, a prosperității întregii 
umanități.

Avînd convingerea că activitatea C.A.E.R. va asigura 
condiții tot mai bune pentru amplificarea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-științifice a țărilor mem
bre, urez succes deplin lucrărilor actualei sesiuni jubi
liare a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Adresez, 
totodată, popoarelor din țările participante la C.A.E.R. 
calde urări de succes în construcția noii orînduiri, în 
realizarea aspirațiilor lor de progres, prosperitate și pace.

Ședința consacrată celei de-a XXX-a aniversări a C.A.E.R.

Se dezvoltă colaborarea româno-tunisiană Evoluția situației din Nicaragua

MOSCOVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
în sala coloanelor a Casei sindica
telor din Moscova au început, la 26 
iunie, lucrările celei de-a XXXIII-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.). 
la care participă delegații din țările 
membre — R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Republica Cuba, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară, U.R.S.S.. R. S. Viet
nam. precum și o delegație a R.S.F. 
Iugoslavia.

La lucrări iau parte. In calitate de 
.invitați, delegații din R. P. Angola, 
R. D. Afganistan, Etiopia Socialistă, 
Republica Finlanda, Republica Irak, 
R.D.P. Laos, Statele Unite Mexicane, 
R. P. Mozambic și R.D.P. Yemen.

Delegația Republicii Socialiste 
România este condusă de tovarășul 

Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primul ministru al guvernului.

Ședința de marți a fost consa
crată aniversării a trei decenii de 
activitate a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Șeful delegației sovietice, A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a deschis lucrările 
ședinței, a salutat delegațiile la se
siune și a prezentat mesajul adre
sat participantilor de către tovarășul 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în cadrul ședinței festive, tova
rășul Ilie Verdeț. conducătorul de
legației române, a dat citire mesa
jului tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, adresat 
participantilor Ia lucrări, in legă
tură cu cea de-a XXX-a aniversare 
a C.A.E.R. și a rostit o cuvîntare 
de salut.

Mesajul conducătorului partidului 
și statului nostru a fost primit cu 
un deosebit interes de cei prezenți, 
fiind subliniat cu vii aplauze.

Conducătorii celorlalte delegații 
ale țărilor membre și invitații au 
luat, de asemenea, cuvîntul. pre- 
zentînd mesaje de salut în legătură 
cu cea de-a XXX-a aniversare a 
C.A.E.R.

Lucrările sesiunii continuă.
★

în cursul zilei de marți, delega
țiile participante la lucrări au depus 
coroane de flori la Mausoleul lui 
V. I. Lenin din Piața Roșie și la 
Mormîntul soldatului necunoscut de 
lingă zidul Kremlinului.

TUNIS 26 (Agerpres). — în pe
rioada 21—25 iunie, la Tunis au avut 
loc consultări pe linia ministerelor 
de externe ale României și Tunisiei. 
La consultări a participat, din partea 
română, tovarășul Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea tunisiană — Taieb 
Sahbani, secretar general al Ministe
rului tunisian de Externe.

Au fost examinate căile șl mijloa
cele pentru îndeplinirea integrală a 
hotărîrilor și înțelegerilor convenite 
la cel mai înalt nivel, examinîndu-se 
In acest scop noi acțiuni de coope

Pentru o noua ordine internafionalâ 
in domeniul informației

DAKAR 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, s-a pronunțat la Dakar 
pentru instaurarea unei noi ordini 
mondiale în domeniul informației, 
în discursul său de deschidere a 
primei conferințe a .'.Consiliului in
ternațional al radioțeleviziunilor de 
expresie franceză" (C.I.R.T.E.F.), șe
ful statului senegalez a criticat mo
nopolurile tn domeniul informației 
care „tranșează la scară planetară 
ceea ce trebuie să fie difuzat, hotă- 
rînd ceea ce constituie sau nu o in
formație". El a declarat că nu se poate

Convorbirile președintelui 
S.U.A. în Japonia

TOKIO 26 (Agerpres). — în loca
litatea niponă Oise, situată la 60 
km de Tokio, au luat sfirșit marți 
convorbirile oficiale dintre președin
tele S.U.A., Jimmy Carter, și primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi Ohi- 
ra. Au fost abordate probleme pri
vind actuala criză energetică, care 
afectează lumea capitalistă, precum 
și aspecte ale evoluției situației in
ternaționale, interesînd cele două 
țări.

Președintele Carter va rămîne In 
continuare în Japonia pentru a par
ticipa joi și vineri la reuniunea la 
nivel înalt a principalelor șapte state 
capitaliste.

Dezbateri
in parlamentul grec 

in problema tratatului 
de aderare la C.E.E.

ATENA 26 (Agerpres). — Parla
mentul Greciei a început dezbaterile 
In vederea ratificării tratatului de 
aderare a acestei țări la C.E.E.,

Marți după-amiază, precizează 
agenția Reuter, primul ministru grec, 
Constantin Caramanlis, a rostit o 
cuvintare în care a expus conside
rentele aderării Greciei la Piața co
mună.‘Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că tratatul respectiv va fi 
ratificat de către parlament. Potri
vit legislației elene în vigoare, pen
tru a fi .ratificat, tratatul trebuie să 
întrunească votul a trei cincimi din 
membrii parlamentului, respectiv 181 
din cei 300 deputați. De menționat 
că. 93 de deputați ai Mișcării Socia
liste Panelene (P.A.S.O.K.), principa
la formațiune de opoziție, și 11 depu
tați din partea Partidului Comunist 
din Grecia au anunțat că vor vota 
împotriva tratatului.

Observatorii din Atena sînt de 
părere că celor 175 de voturi ale 
partidului de guvernămint. Noua 
Democrație, li se vor alătura cele 12 
ale deputaților independenți și ale 
unor partide de opoziție mai mici, 
astfel incit se va putea întruni ma
joritatea calificată necesară. Se aș
teaptă ca votul să aibă loc joi. 

rare economică și de amplificare a 
schimburilor comerciale, de intensi
ficare a raporturilor culturale, de în
tărire a conlucrării Intre reprezen
tanții celor două țări la O.N.U., tn 
„Grupul celor 77“ și tn alte foruri 
internaționale.

în timpul vizitei, reprezentantul 
român a fost primit de primul mi
nistru. Hedi Nouira. de ministrul 
afacerilor externe, Mohamed Fitouri, 
și a avut discuții de lucru cu mi
nistrul Industriei minelor și energiei, 
ministrul planului, cu alte oficialități 
tunisiene.

presupune o nouă ordine tn dome
niul culturii fără a pune bazele unui 
sistem internațional In domeniul co
municațiilor, orientat spre formare și 
Informare tn același timp. „Nu este 
suficient ca noua ordine tn dome
niul informației să însoțească noua 
ordine economică. Ea trebuie să facă 
parte din aceasta dacă se vrea ca 
demnitatea persoanei umane și ca
pacitatea ei de a recepta să se reali
zeze prin satisfacerea necesităților, 
atît spirituale, cît șt materiale", a 
spus ‘ In încheiere președintele Sen
ghor.

întrevederile cancelarului 
R.F. G: la Moscova

MOȘCOVA 26 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., can
celarul federal al R.F. Germania. 
Helmut Schmidt, a făcut, in drum 
spre Japonia, o escală la Moscova, 
unde a avut convorbiri cu Aleksei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri, și cu Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S S. 
Părțile și-au exprimat satisfacția 
fată de dezvoltarea colaborării reci
proc avantajoase dintre U.R.S.S. șl 
R.F.G. A fost exprimată hotărîrea 
comună de a se ridica nivelul și de 
a se îmbunătăți calitatea relațiilor bi
laterale in toate domeniile — relatea
ză agenția T.A.S.S. A fost relevată 
neces-itatea de a se înfăptui cu con
secvență în relațiile internaționale 
linia de întărire a păcii, de consoli
dare a procesului destinderii,' de in- 
fă’ptuire a unor măsuri eficiente în 
domeniul dezarmării.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

agențiile de presă transmit:
0 delegație a Partidului 

Muncii din Coreea, condusă 
de Kim Yong Nam, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C., a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.Ș 
între reprezentanții celor două parti
de — relatează agenția T.A.S.S. — 
ă avut loc un schimb de opinii pri
vind direcțiile principale ale dezvol
tării economice și social-politice a 
celor două țări, probleme actuale ale 
situației internaționale. Partea sovie
tică a declarat că sprijină pașii intre- 
prinși de Partidul Muncii din Coreea 
și de Guvernul R.P.D. Coreene în di
recția reunificării democratice, paș
nice a țării.

Convorbiri turco-bulgare.
Primul ministru al Turciei, Biilent 

în ciuda puternicului bombarda
ment de aviație și de artilerie grea, 
desfășurat tn ultimele două zile de 
armata somozistă asupra zonelor 
ocupate de Frontul Sandinist la 
Managua, insurgenții continuă să-și 
mențină pozițiile în cartierele Don 
Bosco, EI Dorado și Bello Horizonte, 
iar în alte trei cartiere ei au blocat 
înaintarea blindatelor Gărzii Na
ționale.

Alte două orașe, din apropiere de 
Managua — Massaya și Diriamba — 
se află sub controlul insurgenților, 
urmărindu-se o operațiune de în
cercuire in vederea „atacului final" 
asupra capitalei, care, potrivit unor 
surse ale sandiniștilor, ar urma să fie 
declanșat in această săptămână. To-, 
tul va depinde de rapiditatea cu care 
vor sosi întăririle de ambele părți. 
„Intrăm tn a doua fază a luptei 
insurecționale, care este legată de 
avansul coloanelor (este vorba de 
coloanele de insurgenți sandiniști de 
pe frontul de nord, ce se îndreaptă 
spre Managua), dă căderga cazărmi
lor, de bătălia pentru căile de comu
nicație și de accelerarea operațiuni
lor în capitală", a declarat Moises 
Hassan, membru al „guvernului pro
vizoriu de reconstrucție națională", 
format recent de forțelp opozițio
niste din Nicaragua.

La Managua, sub rafale de mitralieră
Fotografia înfă
țișează pe ziaris
tul american Wil
liam Stewart, in 
ultimul moment 
al transmisiei 
sale din Mana
gua, înainte cu 
citeva secunde 
de a fi oițibrlt 
de militari s »- 
ziști. După- n 
s-a mai A* it, 
deși a prezenat 
legitimația de 
presă, eliberată 
special de func
ționarii „Palatu
lui prezidențial" 
al lui Somoza. 
Stewart, in vîrstă 
de 37 de ani. a 
fost trînlit cu fata 
la pămint, lovit 
cu cișmele și ucis 
cu o rafală ae 
mitralieră. îm
preună cu trans

latorul său.

Ecevit, l-a primit la Ankara pe 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, Petăr Mladenov, aflat in 
vizită oficială la Ankara. Au fot 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țari 
— relatează agenția B.T.A. De ase
menea, la Ankara Petăr Mladenov 
a avut convorbiri cu ministrul de ex
terne al Turciei, Gunduz Okcun.

Plenara C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii8 discut3t 
probleme legate de îndeplinirea ho- 
tăririlor celui de-al III-lea Congres 
extraordinar al partidului și ale pre
gătirii alegerilor pentru organele lo
cale ale puterii de stat. în comunica
tul dat publicității se relevă că ple
nara a discutat, de asemenea, pro
bleme ale sporirii rîndurilor partidu

în prima sa declarație, guvernul 
provizoriu, care se va instala curind 
la Leon, al doilea oraș ca mărime 
din țară, a propus un plan de re
construcție bazat pe întărirea suve
ranității naționale, redresarea econo
mică a țării și organizarea unui sis
tem politic democratic, între mă
surile planului prezentat figurează 
exproprierea bunurilor clanului So- 
moza și ale complicilor acestuia, 
lupta contra subnutriției, șomajului, 
analfabetismului, a lipsei de locuințe 
și de asistentă medicală.

După Mexic, Costa Rica, Panama 
și Ecuador, o altă țară de pe con
tinent — Brazilia — a anunțat ru
perea relațiilor cu regimul somozist; 
Cuba, Grenada și Panama au recu
noscut guvernul de reconstrucție na
țională.

Departamentul de Stat al S.U.A. a 
reafirmat, marți, că actuala criză din 
Nicaragua nu poate fi rezolvată de- 
cit prin plecarea imediată a lui 
Anastasio Somoza de la putere. 
„Nici o negociere, mediere sau com
promis nu pot fi realizate cu regi
mul lui Somoza. Soluția nu poate 
începe decît cu o ruptură catego
rică cu trecutul", a declarat Viron 
Vaky, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A. pentru problemele 
interamericane.

lui, "subliniind că această creștere 
trebuie să se realizeze in actuala 
etapă a construcției economice și so
cial-culturale a țării pe baza atragerii 
în partid a reprezentanților oameni
lor muncii.

Un purtător de cuvînt al 
guvernului cipriot3 declarat !* 
Nicosia că obiectivul părții greco- 
cipriote râmine „crearea unei ade
vărate federații, care să asigure uni
tatea statului și poporului, precum 
și drepturile umane pentru toți cetă
țenii". „Sintem convinși — a decla
rat el — că aplicarea fidelă a acor
dului Kyprianou — Denktaș va face 
posibile negocieri substanțiale și 
constructive pentru găsirea unei re
glementări echitabile și permanente 
a problemei cipriote" — relatează 
agenția France Presse.

SPECIALIȘTI DIN DIFERITE ȚÂRI ALE LUMII

IN CĂUTAREA UNEI RIPOSTE EFICIENTE LA CRIZA DE ENERGIE
Penuria de combustibil și energie, care, intr-o măsură sau alta, se 

resimte fără excepție in întreaga lume, determină in numeroase țări 
căutări intense, o activitate febrilă de cercetări îndreptate in două direcții : 
pe de o parte, economisirea rezervelor de combustibil, in primul rind 
de țiței (și derivatele acestuia), iar, pe de altă parte, valorificarea de noi 
resurse de energie. Recent, ziarul „LE FIGARO" a consacrat o pagină 
întreagă cercetărilor in domeniul uneia din formele noi și cele mai pro
mițătoare de energie — energia solară — și, totodată, măsurilor preco
nizate in Franța pentru un consum cit mai rațional de combustibil și 
carburanți. Reproducem, cu unele prescurtări, interesantele considerente 
ale cotidianului francez.

0 PROFESIE ROUĂ:
Cu șase luni în urmă a luat ființă 

Asociația internațională pentru apli
carea energiei solare (ASI), care 
reunește, ca membri plini, un grup 
de specialiști francezi in domeniul 
energiei solare și, ca membri cores
pondenți, numeroși experți din di
verse țări ale lumii. Primul con
gres ai asociației, „Helioforce inter
national — 1979“, a avut loc zilele 
trecute în localitatea La Baule. Cu

Pe cinci kilometri, în așteptare la stația de benzină...

INGINERIA SOLARĂ
această ocazie, a fost organizată o 
interesantă expoziție asupra diferi
telor realizări (instalații, dispozitive 
etc.), în vederea valorificării energiei 
solare și, implicit, a scăderii costu
lui consumului electric și au avut, 
loc, totodată, un șir de simpozioane 
și mese rotunde, consacrate acestei 
profesii noi și atît de promițătoare 
pe care o constituie ingineria solară.

Consecințe ale 
crizei de com
bustibil: în fața 
unei stații de ben- 
zinâ din apropie
rea Washingtonu
lui s-a format un 
șir de automobile 
în lungime de 
peste cinci kilo

metri

Treptat încep să prindă contur 
modalitățile de exploatare a acestui 
vast „zăcămînt" de energie pe care 
îl constituie Soarele. De pe acum se 
apreciază că în anul 2 000 „piața 
energiei solare" se va extinde conti
nuu, volumul investițiilor în acest 
scop depășind 50 miliarde dolari.

ASI nu este singurul organism de 
acest fel. în R.F.G., de pildă, s-a 
creat Organismul federal al ener
giei solare, avînd ca membri im
portante societăți industriale, cum ar 
fi „Telefunken" sau „Messerschmidt"; 
acestea au investit de pe acum 
mari fonduri în acest domeniu. 
De asemenea, în S.U.A.. un șir 
de mari companii, printre care 
Exxon, Grumman, Honeywell, Du
pont și altele, și-au creat filiale so
lare, care au intrat In legături cu 

Tehnicienii francezi au pus la punct un șir de 
energiei. Printre acestea se includ:

1) . Restricții ale circulației.
Se preconizează mai multe măsuri de acest tip : 

introducerea unor reduceri în circulația autovehicule
lor în anumite zile, potrivit ultimei cifre, pare sau 
impare, a numărului de înregistrare ; închiderea stații
lor de benzină în zilele de duminică ; interdicția de a se 
circula în centrul orașelor în perioada sfîrșitului de 
săptămînă. Se intenționează ca asemenea măsuri să 
fie la început experimentate pe o perioadă limitată, 
pentru a se aprecia eficacitatea lor.

2) . Controlul vitezei.
Avindu-se tn vedere că deplasarea autovehiculelor 

în regim ridicat de viteză duce la o creștere substan
țială a consumului de benzină, se prevede impunerea 
de amenzi ridicate și alte penalități, rtiergînd pînă la 
suspendarea permisului de conducere pentru cei care 
se abat de la limitele de viteză prescrise. Se studiază, 
de asemenea, reducerea acestor limite la niveluri tot 
mai coborite.
3) . Limitarea consumului de păcură.

Cu începere din această toamnă, se vor stabili can
tități strict limitate de păcură ce urmează a fi dis
tribuite locuințelor care se încălzesc cu acest sistem.

4) . Raționalizarea benzinei. ,
Pentru eventualitatea unei înrăutățiri dramatice a 

situației combustibililor pe plan mondial, au fost tipă
rite, de pe acum, cupoane de raționalizare a benzinei. 
Există stocuri de asemenea cupoane pe lingă fiecare

dosare cuprlnzind măsuri concrete de economisire a 

prefectură, ele fiind oricînd gata de distribuire dacă 
ar fi cazul.
5) . Fișe individuale pentru cazonele în

călzite cu păcură.
Potrivit acestei măsuri, tn prezent In studiu, urmează 

să se stabilească caracteristicile fiecărui cazan încălzit 
cu păcură ; aceste caracteristici urmează a fi înregis
trate într-o „fișă individuală", consumul urmînd a se 
încadra strict in limitele prescrise de această fișă.
6) . Reducerea iluminatului public și a

temperaturii in localurile publice.
Temperatura în timpul iernii în localurile publice 

urmează a fi redusă de la 20 grade cît este în prezent, 
la 19 sau 18 grade. De asemenea, iluminările speciale 
din perioada sărbătorilor de iarnă vor fi interzise.
7) . Alte măsuri.

Se preconizează, de asemenea, un ansamblu de alte 
măsuri pe termen mijlociu și termen lung : revizuirea 
concepției de fabricare a autovehiculelor, în sensul 
orientării spre tipurile cu consumuri tot mai reduse ; 
facilități fiscale pentru întreprinderile care fac inves
tiții în echipamente și instalații cu un grad ridicat de 
economisire a energiei ; programe în vederea dez
voltării transporturilor în comun.

O parte din resursele financiare necesare pentru 
aplicarea acestor proiecte ar putea fi găsită prin per
ceperea unui impozit special pe „risipa de energie", 
similar taxelor pe produsele petroliere.

organisme similare din Canada, Aus
tralia. Japonia. încă de pe acum, in 
Statele Unite există o industrie a 
captatorilor solari care se situează 
pe locul I în lume. Pentru a sem
nala introducerea noii forme de

CE ESTE „ARHITECTURA CLIMATICĂ?"
Casa solară a încetat să mai fie o 

utopie. în Franța, de pildă, există 
10 000 de instalații de încălzire a 
apei cu ajutorul razelor solare și 
peste 1 000 de locuințe încălzite, tn 
proporție de 30—70 la sută, pe aceeași 
cale. în prezent sînt puse la punct 
mai multe tehnici de încălzire cu 
ajutorul energiei solare.
• Captatorii de apă. Este tehnica 

UN ARSENAL VARIAT DE MASURI 
PENTRU ECONOMISIREA DE COMBUSTIBIL

energie și. implicit, pentru a contri
bui la dezvoltarea noii profesiuni, 
cei care introduc ca mijloc de încăl
zire această formă de energie be
neficiază de importante reduceri de 
impozite.

cea mai răspfndită tn Franța. Apa 
circulă in conducte vopsite în culori 
închise sau In interiorul unor plăci 
instalate în spatele unor panouri de 
sticlă. *
• Captatorii cu aer. Razele solare 

sînt îndreptate cu ajutorul unei 
oglinzi spre o mare cuvă plină cu 
pietre. Aerul încins, stocat intr-un 
rezervor, poate fi folosit atunci cînd 

este nevoie. Intr-o casă solară din 
Argenteuil, In apropiere de Paris, 
căldura este astfel stocată într-o 
cantitate de 14 tone de piatră. 
Această metodă este folosită mai 
mult în Statele Unite și mai puțin 
în alte țări, inclusiv în Franța.

0 Zidurile „Trombe" (după nume
le celui care a inventat acest pro
cedeu). în fața unui zid expus spre 
sud se plasează panouri de sticlă 
simple sau duble. Aerul rece pătrun
de printr-un orificiu în partea de 
jos a zidului ; încălzindu-se sub 
efectul razelor solare, el este ridicat 
în partea de sub, putînd fi îndreptat 
printr-o rețea de conducțe pentru a 
fi folosit in funcție de necesități. 
Acest sistem permite economisirea 
de combustibil clasic pentru încăl
zire in proporție de 60—70 la sută 
în zonele cu climat mediteranean și 
între 35—45 Ia sută în celelalte zone 
dintr-o țară ca Franța.

In limbajul tehnicienilor, casele 
solare care folosesc aceste metode 
sînt denumite „active", pentru că ele 
tind să capteze energia cu ajutorul 
unei anumite tehnici destul de com
plexe. Viitorul aparține însă, poate, 
caselor solare denumite „pasive" sau 
„bioclimatice", care sînt construite 
pe principiul — cunoscut demult, 
dar redescoperit recent — al integră
rii in climatul înconjurător. Fațada 
expusă spre sud a unei asemenea 
case este compusă din panouri de 
sticlă. Cu condiția de a nu trage 
storurile și a nu deschide prea des 
ușile și ferestrele, o astfel de casă 
se transformă intr-un fel de seră, 
care păstrează multă vreme căldura. 
Materialele din care ea este con
struită sînt astfel concepute, incit să 
absoarbă maximum de căldură : zi
durile sint din cărămidă : plafoanele 
— din beton ; podelele — acoperite 
cu dale din teracotă. Treptat, în 
cursul nopții, căldura acumulată 
este restituită, făcînd inutilă folosi
rea oricărui alt sistem de încălzire.

în construirea unei case solare 
„pasive" trebuie .luate în considerare 
toate elementele : orientarea. con
cepția, izolarea (etanșeitatea). Un 
alt principiu-cheie al acestui tip de 
case îl constituie „spațiul-tampon". 
Ce se înțelege prin aceasta ? Came
rele sînt legate între ele printr-un 
coridor' în interiorul căruia circulă 
aerul ; coridorul poate fi închis sau 
deschis cu ajutorul unei porți cu- 
lisante din panouri de sticlă. Firește, 
acest principiu era bine cunoscut și 
de bunicii noștri, care, fără a ști, 
făceau astfel „arhitectură climatică".

Creșterea prețului corn* 
bustibilului în Italia. Guver* 
nul Italiei a hotărit ridicarea cu 13 
la sută a prețului motorinei și com
bustibilului casnic. Pe de altă parte. 
Ministerul de Finanțe a emis recent 
o ordonanță potrivit căreia au“4,: 
bilele „diesel" și camioanele nu 
mai putea ieși peste granița Italiei cu 
mai mult de 30 și, respectiv 200 li
tri de motorină in rezervor. Măsura 
a fost adoptată și din rațiunea că in 
Italia se simte o acută lipsă la com
bustibilii amintiți.

O cartă a drepturilor munci
torilor imigranți din Europa a 
fost proclamată recent la Stras
bourg, cu prilejul încheierii 
Festivalului muncitorilor imi
granți, Documentul, adoptat de 
reprezentanții diferitelor orga
nizații ale muncitorilor imigranți 
in Franța, R.F.G., Suedia, Bel
gia, Olanda ș.a.m.d., relevă ci 
peste jumătate din cei 12 mili
oane iniigranți in Europa sint 
europeni și reprezintă aproape 
12 la sută din populația mun
citoare a continentului. „Sintem 
muncitori și facem parte din 
clasa muncitoare a țărilor in 
care ne aflăm. Iată de ce noi 
trebuie să luptăm de partea to
varășilor noștri din aceste țări 
pentru aceleași drepturi 
avantaje, iată de ce trebuie si 
acționăm chiar in sinul organi
zațiilor sindicale reprezentative 
și democratice", se subliniază in 
carta amintită.

Cine determină urcarea 
prețului petrolului. T/irile pr°- 
ducătoare de petrol nu profită de 
pe urma prețurilor ridicate impuse, 
in prezent, pe piața liberă a petrolu
lui. a declarat adjunctul secretarului 
general al O.P.E.C., dr. Fadei AJ- 
Chalabi. El a arătat că țările O.P.E.C. 
nu obțin nici un profit din prețurile 
exorbitante ale pieței libere, care 
nu sint nici in interesul producăto
rilor, nici rezultatul politicii lor. 
Aceste prețuri au ajuns recent pină 
la 40 dolari barilul de petrol — față 
de 14,55 dolari, prețul oficial al 
O.P.E.C. Actualele prețuri ridicate de 
pe piața liberă sînt determinate în 
primul rind de politica țărilor occi
dentale' de acumulare rapidă a unor 
stocuri mari de petrol.

Citînd postul de radio 
ACCm aSentide internaționale de 
presă informează că fostul șef .al sta
tului Ghana, generalul Frederik 
Akuffo, înlăturat de la putere in 
urma loviturii de stat militare de la 
4 iunie, a fost executat la 26 iu
nie. Totodată, se anunță că au 
mai fost executate alte foste cinci 
personalități politice ghaneze, printre 
care generalul Akwasi Afrifa, fost 
șef al statului în perioada 1967—1968.
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