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Bogatele .tradiții ale luptei antifas
ciste a partidului nostru comunist, 
strălucit încununate prin istorica iz- 
bîndă a insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944, înscriu, alături de 
munca politică susținută în vederea 
conștientizării maselor asupra gravei 
primejdii pe care o reprezenta fas
cismul, vasta activitate organizato
rică consacrată înmănuncherii tu
turor forțelor democratice și pa
triotice intr-un larg front popular 
antifascist.

„Salvarea țârii — prin 
frontul popular". In realiza
rea acestui obiectiv, partidul por
nea de la convingerea că numai 
astfel putea fi zăgăzuită ascensiu
nea fascismului Ia putere, puteau 
fi salvgardate cuceririle democra
tice, independența și suveranita
tea patriei. „Națiunea e in -pe
ricol să-și piardă și independenta și 
libertatea și existenta. Ea trebuie să 
ridice sus steagul luptei pentru 
propria sa ființă... — se arăta in
tr-un document al P.C.R. din 1936. 
Frontul popular este salvarea... 
Frontul popular antifascist este o 
vastă concentrare de forțe pentru 
apărarea ultimelor libertăți demo
cratice și de luptă pentru lărgirea 
lor, o largă alianță a forțelor popu
lare pentru oprirea fascismului, 
zdrobirea organizațiilor lui și ares
tarea șefilor lui. trădători și. com
plotiști, o mobilizare formidabilă a 
întregului popor pentru apărarea 
păcii, a existentei, independentei și 
libertății naționale".

VljCTORII ALE POPORULUI

2> Sufletul viu, forța organizatoare

din România
în activitatea practică pentru 

atingerea acestui țel, partidul a re
nunțat la o serie de aprecieri ero
nate cere aveau atunci circulație in 
mișcaren comunistă internațională, 
potrivit cărora partidele și organiza
țiile burgheze și chiar partidele so
cialiste sau social-democrate erau 
calificate in bloc, aproape fără 
nici o diferențiere, ca „fasciste-* 
sau „fascizante", aprecieri care ge
nerau și alimentau atitudini sec
tare, creind pericolul izolării parti
dului de o serie de organizații și per
sonalități democratice, dornice să 
se împotrivească fascismului. Acțio- 
nind de pe platforma apărării inte
reselor naționale fundamentale, care 
putea întruni adeziunea celor mai 
largi forțe politice'și sociale, P.C.R. 
și-a dezvoltat contactele cu grupările 
și organizațiile democratice, a stabi
lit legături cu diferite forțe politice 
burgheze, cu un mare număr de per
sonalități. „Să nu căutăm ce ne 
desparte, ci ceea ce ne apropie 
— scria cunoscutul militant comu
nist Ilie Pintilie. In momentul de 
fată punctele comune sint cele mai 
importante și nu deosebirile. Comu
niști, social-democrati, national-ță- 
răniști, tărăniști-radicali sau oricare 
ar fi denumirea organizațiilor sint 
deopotrivă amenințați, amenințat 
este poporul in întregime. în mo
mentul de fată avem un singur duș
man : fascismul. El este cel .mai 
apropiat. Împotriva lui trebuie să 
ne unim. Așa stau lucrurile. Ori
cine le vede altfel, dacă este sincer, 
dă dovadă că nu pricepe nimic".

în concepția P.C.R., temelia trai
nică a frontului unic al forțelor 
democratice ce se opuneau fascis
mului trebuia să o constituie unita
tea de acțiune a clasei muncitoare, 
forța socială cea mai înaintată, cea 

mai hotărîtă și mai consecventă în 
lupta antifascistă. De aci, intensifi
carea în această perioadă a efortu
rilor pentru închegarea frontului 
unic muncitoresc, atît prin tratative 
și înțelegeri cu conducerile diferite
lor partide muncitorești — Partidul 
Social-Democrat, Partidul Socia’list- 
Unitar — cit și prin dezvoltarea 
conlucrării cu organizațiile locale 
ale acestor partide. „Sarcina pro
letariatului din România — se arăta 
in Rezoluția C.C. al P.C.R. din august 
1936 — este lupta pentru realizarea 
unității sale de acțiune și concen
trarea in jurul lui a tuturor pături
lor exploatate din orașe și sate 
intr-un front larg antifascist".

Totodată, pentru a mobiliza și an
gaja mai direct în lupta antifascistă 
intelectualitatea, pături și categorii 
sociale din cele mai diverse, partidul 
și-a dezvoltat activitatea în rindurile 
maselor prin intermediul unor orga
nizații democratice legale, șemilegale 
și ilegale existente sau create anume 
în acei ani. Printre cele mai impor
tante și mai active asemenea orga
nizații s-au numărat Comitetul Na
țional Antifascist, Blocul democra
tic. Uniunea democratică. Comitetul 
român pentru pace. Grupul avocați- 
lor democrați, comitetele pentru
apărarea antifasciștilor. Frontul
studențesc democrat. Frontul femi
nin. „Stringind in jurul acțiunii
antifasciste pe toți aceia care lu
crează cu braful sau cu mintea la 
orașe și sate, glăsuia un apel al Co
mitetului Național Antifascist din 
iulie 1933, vom putea stăvili in Româ
nia triumful unui curent care poartă 
în el germenul de distrugere a tot 
ce este izvor de muncă și gindire".

La atragerea in lupta antifascistă a 
țărănimii, clasa cea mai numeroasă 
a societății, și-a adus o contribuție 

prețioasă Frontul Plugarilor, orga
nizație democratică a țărănimii, 
creată în 1933. care avea să joace 
un rol important in făurirea alianței 
munci torești-țărănești.

Preocuparea partidului pentru 
ralierea în frontul forțelor democra
tice a oamenilor muncii de alte 
naționalități, pentru întărirea uni
tății și frăției lor dc luptă și-a 
aflat expresie în colaborarea strînsă 
a P.C.R. cu Madoszul (creat în 
vara anului 1934), in rindurile căruia 
luptau pentru drepturi și libertăți 
democratice, împotriva revizioniști
lor hortyști cetățeni înaintați de 
naționalitate maghiară din țara 
noastră. „Noi, ungurii ardeleni — 
se arăta intr-un memoriu adresat 
de Madosz guvernului român — 
sintem legați de acest pămînt și de 
locuitorii săi de altă limbă și in pri
mul rind de poporul român... Scopul 
nostru este buna înțelegere intre 
popoarele mici, amenințate, sporirea 
forței de apărare a țării".

Pe făgașul coalizării for* 
țelor democratice. lntensa 
activitate desfășurată de partid pen
tru unirea tuturor forțelor democra
tice, antifasciste a rodit în realizarea 
unor acorduri de front popular atit 
pe plan central, cit și Ia scară locală. 
Un prim pas in acest sens l-a consti
tuit incheierea. in septembrie 1934. a 
unui acord intre Comitetul Național 
Antifascist, Liga muncii și Partidul 
socialist unitar. Organizațiile sem
natare ale acordului au constituit 
un comitet de coordonare a luptei
Conf. univ. dr. Gh. I. ION1ȚA
(Continuare’in pag. a IV-a)

Dinspre Vatra Dornei. ori 
dinspre Baia Mare, ori din
spre Reghin, ori dinspre 
care punct cardinal i-ai 
trece pragul, Bistrița-Nă- 
săud te intimpină cu ace
eași frumusețe fără, pe
reche. Munți și păduri, 
dealuri și vii și livezi, rîuri 
și pe malurile lor sate și 
orașe și case memoriale a- 
mintind mari ctitori ai spi
ritualității, românești — să-i 
amintim doar pe George 
Coșbuc și Liviu Rebreanu 
— drumuri și ulițe și oa
meni care umblă numai cu 
treburi dintr-o parte în 
alta.

în evut nostru socialist, 
oamenii acestor locuri se 
bucură de faptul că azi, în 
țară și in lume se fac cu- 
noscuți nu numai cu poe
zia „Iarna pe uliță" ori'ro
manul „Ion", ci și prin noi
le realități economico-so- 
ciale generate in chip trai
nic și firesc de politica 
partidului privind dezvol
tarea armonioasă a tuturor 
județelor țării, politică pro
movată cu tenacitate in n- 
cești 35 de ani de viață 
nouă. Accelerațiile indus
trializării in Bistrița-Nă- 
săud reprezintă un argu
ment Ia indemina oricui 
prin rezultatele pe care le 
determină. Iată, la sfirșitul 
anului 1980, după cum aflăm 
de la tovarășul loan Șanta, 
vicepreședintele consiliu
lui județean de control

Astăzi, în jurul orei 9,30, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct 
de la Midia-Năvcdari adunarea populară otganizată cu prilejul vizitei de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în județul Constanța.

- ANII SOCIALISMULUI,

la temelia celor zece miliarde: 
milioanele faptelor de vrednicie

muncitoresc, județul Bis- 
trița-Năsâud, cu cel mai 
mare ritm mediu de creș
tere pe tară — peste 42 ia 
sută — pornind de la o pro
ducție industrială de 17 
miliarde in 1975, va ajunge 
la un potențial-de peste 10 
miliarde lei. S-au pus in 
acești ani în funcțiune pes

• 50 de obiective industriale cu certificat de 
naștere în anii noștri • într-un răstimp scurt, 
populația urbană bistrițeană a sporit cu 20 la 
sută ® O imagine-simbol : pădurea de 
macarale în urma căreia rămîne mirosul 

de zidărie proaspătă

REPORTAJ DIN BISTRIȚA-NĂSĂUD

te 50 de obiective industria
le importante, repartizate 
in tot județul : la Bistrița, 

.Năsăud, Beclean, . Singiorz-
Băi, Prundul Birgăului ș.a. 
în acest context, numărul 
personalului muncitor al 
noilor obiective va depăși 
30 000. fapt ce înseamnă 
sporirea populației urbane 
eu aproape 20 la sută.față 
de anul 1975, din totalul 
populației județului.

Tabloul industriei de azi 
a județului arată extrem 
de divers : construcții de 
mașini, metalurgie, indus- 

trie ușoară, materiale de 
construcții. prelucrarea 
lemnului, hîrtie, prelucra
rea maselor plastice, indus
trie extractivă. După cum 
se știe însă, industrializa
rea atrage după sine mo
dernizări importante în ce
lelalte domenii de activita
te. Pînă în prezent au

fost date în folosință la 
Bistrița-Năsâud peste 7 000 
apartamente. 200. săli de 
clasă, 2 260 locuri in creșe 
și grădinițe, 2 700 locuri in 
cămine pentru nefamiliști. 
A început construcția unui 
nou spital cu policlinică in 
orașul Năsaud, se vor mo
derniza și extinde gările 
C.F.R. din Bistrița și Be
clean, ș.a.

La un asemenea ritm de 
dezvoltare economică s-au 
cerut și se mai cer încă 
eforturi susținute din par
cea fiecărui „bistrițean", și.

adevăr recunoscut, la te
melia celor 10 miliarde de 
lei oamenii muncii din a- 
ceastă parte a României so
cialiste așază milioane de 
fapte de muncă, pasiunea 
și dăruirea lor, hărnicia și 
priceperea. Milioane de fap
te de muncă intr-un județ 
care este un vast șantier, 
unde macaralele și mirosul 
de zidărie proaspătă, și lă
zile cu utilaje care „mobi
lează" din timp in timp 
gările au devenit lucruri 
comune, parte a vieții de 
fiecare zi. Iar din aceste 
fapte, reporterul încredin
țează tiparului doar pe cele 
care urmează.

...întreprinderea de sticlă 
pentru menaj ; fiecare 
tinâr sticlar a trebuit să 
învețe să măsoare din ochi 
bulgărul de sticlă incan
descent pe care-1 ia din 
cuptor, care să-i ajungă și 
să nu-i prisosească pentru 
nașterea obiectului la care 
lucrează. Directorul acestei 
tinere întreprinderi, cu un 
colectiv de asemenea 
tinăr, se numește Francisc 
Schweller. A lucrat la Me
diaș și Tomești. tot ca sti
clar. Pasiunea lui : orga
nizarea cit mai bună a pro
ducției, disciplina și calita-

Radu SELEJAN
(Continuare în pag. a 11-a)

Gînduri 
despre 
prietenie

Zilele trecute căutam în bi
blioteca o anume carte : pină 
s-o găsesc, dau de altele. Le 
răsfoiesc, lăsindu-mă furat de 
aliajul lor de înțelepciune 
Unele de o virstă cu mine, al
tele, mai vechi, propun un fir 
plin de neprevăzut. Citesc ceva 
despre stilul memoriei. Prilej 
de uimire : și memoria să aibă 
un stil' al ei ?

Dar Cicero, cu celebrul său 
tratat De amiciția, parcă refuză 
să-și reia locul in raft. Îmi 
atrage luarea aminte aforismul : 
Amicus est tanquam alter ego. 
S-ar putea traduce prin ideea 
că prietenul este dublul nostru. 
Rămin pe gînduri : dacă admi
tem că prietenia adevărată este 
cel mai de seamă privilegiu al 
naturii omenești, cum să ne fie

IERI A FOST INAUGURAT

Șantierul național al tineretului ' 
„Platforma petrochimică Midia-Năvodari"

Joi după-amiază a fost inaugurat 
Șantierul național al tineretului 
„Platforma petrochimică Midia- 
Năvodari". Cu acest prilej, tinerilor 
brigadieri le-a fost înminat drape
lul de șantier național.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru încrederea acor
dată, tinerii brigadieri, constructori 
ai cetății petrochimice de la țăr
mul Mării Negre, s-au angajat so

DE CE NU ESTE FOLOSIT DIN PLIN ÎNTREGUL TEREN AGRICOL ?

lemn să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinire^ angaja
mentelor asumate — ridicarea fa
bricii de hidrogen și a fabricii de 
dimetiltereftalat — cu șase luni 
mai devreme față de prevederi.

La festivitate au participat tova
rășul Pantelimon Găvănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., activiști 
ai C.C. al U.T.C. și ai Comitetului 
județean Constanța al U.T.C.

Bistrița, veche așezare, dobin- 
dește în anii noștri o neasemuitd 

frumusețe

însemnări de
H. ZALIS

indiferent ce facem cu acest 
privilegiu ? Nu e neapărat ne
voie să înmulțesc citatele, to
tuși unul mă pune pe gînduri. 
L-am găsit in Aristotel : „Prie
tenia e un singur suflet în două 
trupuri". Probabil că mai există 
și suflete divizate, totuși chiar 
și în ele prietenia proiectează 
lumină.

Prin prisma experienței de 
viață, experiență mereu pro
gresivă, am impresia că ple- 
dind pentru prietenie, pentru 
încredere, pentru demnitate și 
comuniune lăuntrică pledăm 
pentru primatul frumosului, al 
dăruirii reciproce, al înțelegerii 
bazate pe o convergență de 
idealuri.

Păstrez, peste ani, vie și ire
zistibil modelatoare, , imaginea 
acelui răspuns maiorescian, la o 
scrisoare neliniștită trimisă lui 
de un mare poet, acum bol
nav : Eminescu, de el este vor
ba, se îngrijorează de soarta 
lui și de mijloacele materiale 
cheltuite ca să fie îngrijit. La 
rindurile trădind o conștiință 
torturată de întrebări, Maio- 
rescu răspunde astfel : „...vreai 
să știi cu ce mijloace ești sus
ținut deocamdată. Bine. Dom
nule Eminescu, sintem noi așa 
străini unii de alții 1 Nu știi 
D-ta iubirea și (dacă-mi dai 
voie să intrebuințez cuvintul 
exact deși este mai tare) ad
mirarea adeseori entuziastă ce 
o am și eu și tot cercul nostru 
literar pentru Dta, pentru poe
ziile Dtale, pentru toată lu
crarea Dtale literară și politică? 
Dar a fost o adevărată explo- 
zlune de iubire cu care noi 
toți prietenii Dtale (și numai
(Continuare în pag. a IV-a)

GOLURILE ÎN CULTURI
trădează goluri ale spiritului de răspundere 
și provoacă goluri in economie

Cultivarea integrală a suprafeței arabile este prima condiție de 
care depinde realizarea planului de producție în agricultură. Dintr-un 
motiv sau altul, anual rămin necultivate mari întinderi de teren. La 
acestea se adaugă pierderile determinate de golurile in culturi și densi
tatea redusă a plantelor. Cu prilejul recentei vizite de lucru in județul 

i Constanta, tovarășul Nicolae Ceaușescu. apreciind că, datoiită golurilor 
existente în culturi, se pierde circa 10—15 la sută din suprafață, atrăgea 
atenția organelor, de partid și agricole să întreprindă măsuri ferme 
pentru cultivarea fiecărei porțiuni de teren și asigurarea unei densități 
optime a plantelor pe, întreaga suprafață. Din păcate, este o situație 
și o practică ce se poate, intîlni in toate județele, credem fără excep
ție — pentru exemplificare oprindu-ne doar la unități din județul Brăila.

Justificările nu pot 
compensa pierderile 

de recoltă
Din datele existente la direcția 

agricolă și oficiul județean de cadas
tru și organizarea teritoriului rezultă 
că. la 15 iunie, in județul Brăila pla
nul de însămînțări la culturile de 
primăvară nu a fost realizat cu 7 271 
hectare. Prin urmare, în acest an, 
7 271 de hectare din cel mai bun pă- 
mînt nu vor produce. Cine se face 
vinovat de această situație ? Orga
nele agricole județene își declină 
orice răspundere. Pentru fiecare hec
tar necultivat direcția agricolă are 
justificări, care de care mai obiective, 
pentru a pasa altora răspunderea. 
Numai că justificările, de orice na
tură ar fi, nu pot compensa pierderea 
de recoltă. Dimpotrivă, ele dovedesc 
că atit organele agricole județene, cit

CÎND LANURILE SERVESC DREPT PERDEA 
DE CAMUFLAJ A SUPERFICIALITĂȚII

și unitățile de producție nu și-au 
făcut datoria de a cultiva fiecare 
palmă de pămînt. Iată, de fapt-, și 
justificările invocate.

Din suprafața rămasă necultivată, 
cea mai mare parte se află ocupată 
cu lucrări de îmbunătățiri funciare în 
Insula Mare a Brăilei și în sistemul 
de irigații Ialomița—Călmățui. Aici, 
constructorul — TCIF Galați — nu 
a recuperat 1 050 hectare scoase de
finitiv din producție și nu a redat 
la termenul stabilit circuitului pro
ductiv 2 034 hectare scoase temporar 
din cultură. Alte 2 077 de hectare 

au rămas necultivate ca urmare 
a degradării terenului in siste
mele de irigații, datorită unor gre
șeli de construcție care âu determi
nat infiltrarea apei din canalele de 
aducțiune. Cooperativele agricole 
Bertești și Mărașu, precum și l.A.S. 
Stăncuța au in Insula Mică a Brăilei 
2105 hectare care, primăvara, sint 
inundate de apele Dunării. Se apre
ciază că doar aceste terenuri, ne mă
sura retragerii apelor, vor putea fi 

cultivate. Din această sumară trecere 
în revistă a justificărilor invocate de 
organele agricole județene rezultă 
concluzia că cele mai mari suprafețe 
rămase necultivate sînt rezultatul ac
tivității unităților agricole și trustu
rilor de construcții din agricultură. 
Indiscutabil, tocmai aceste unități ar 
trebui să fie primele care să mani
feste cea mai înaltă grijă pentru fo
losirea integrală a pămîntului. Dar 
justificările aduse nu pot acoperi 
slaba preocupare a organelor agri
cole județene pentru aplicarea pre
vederilor legii fondului funciar, lipsa 

de răspundere a unităților de con
strucții ale Departamentului de îm
bunătățiri funciare pentru asigurarea 
condițiilor necesare ca pămintul să 
fie bine folosit.

Pină acum ne-am referit la acele 
terenuri rămase necultivate pentru 
care se ține o evidență strictă. Și. 
după cum am văzut, nu pentru alt
ceva decit pentru a servi drept aco
perire organelor agricole județene. 
Din păcate, există multe alte catego

rii de terenuri care, deși figurează in 
statistici ca fiind insămințate. in rea
litate au rămas necultivate. Un iti
nerar întreprins prin mai multe uni
tăți agricole ne-a pus în fața a nu
meroase dovezi ale neglijenței în ce 
privește buna gospodărire a pămintu- 
lui.

Iată cîteva situații edificatoare 
pe care le oferă cimpul. cartea unde 
se poate citi cu cită grijă a fost lu
crat pămintul. în majoritatea cazuri
lor. parcelele cu porumb, sfeclă de 
zahăr sau floarea-soarelui nu au fost 
bine Încheiate incă de la semănat. 

Rindurile cu plante se opresc la cî- 
țiva metri de capătul parcelelor, te
ren unde cresc în voie buruienile. De 
regulă. în jurul stilpilor rețelelor de 
telecomunicații sau electrice rămîne 
necultivat un spațiu de 4—5 metri 
pătrați. care este invadat de buru
ieni : asemenea situații am ,constatat 
pe terenurile C.A.P. Baldovinești. 
Mari suprafețe de pămînt din cel mai 
bun este ocupat cu platforme de gu
noi. care de mult trebuia să fie îm
prăștiat pe cîmp. La C.A.P. Traianu, 
bunăoară, grămezile de gunoi, adu
nate de peste trei ani, ocupă aproape 
trei hectare. în unele cazuri, ca 
bunăoară la C.A.P. Traianu, drumu
rile de acces în cîmp au lățimea 
unor autostrăzi cu 6 piste, aceasta 
realizindu-se prin degradarea te
renurilor cultivate. în jurul ora
șului Brăila, ca și in alte locali
tăți din județ, combinatul de celu
loză. intreprinderea județeană de 
cohstructii și montaje, ca și alte uni
tăți industriale au depozitat la voia 
intimplării deșeuri, degradind întin
se suprafețe care nu mai pot fi cul
tivate. La baza de recepție a cerea
lelor din consiliul unic agroindustrial 
lanca nici pină acum nu a fost eli
berat terenul — aproximativ două

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a IlI-a)

în bazinul Gorjului

Zilnic, 60000 tone 
lignit extras

Începînd din cea de-a doua 
jumătate a acestei luni, minerii 
din bazinele carbonifere ale ju
dețului Gorj au extras, zilnic, in 
medie, mai mult de 60 000 tone 
lignit, înregistrind astfel o im
portantă etapă in vederea atin
gerii cotei de producție, stabilite 
in angajament : 75 000 tone căr
bune extras pe zi. Saltul de la 
35 000 tone, cît se realiza înainte 
de lansarea acestei- valoroase 
inițiative, are la bază acțiunile 
inițiate pentru darea in funcțiu
ne a noi unități și linii tehnolo
gice, pentru creșterea indicilor 
de folosire a excavatoarelor, ma
șinilor, complexelor mecanizate 
de abataj și combinelor de îna
intare. Una dintre cele mai ti
nere unități carbonifere gorjene, 
cea de la Urdari, a atins, cu 28 
de luni mai devreme, parametri 
de producție prevăzuți in proiec
te. Au fost racordate la circuitul 
productiv mina Rogojelu și pri
ma linie tehnologică a carierei 
Roșia de Jiu, cea mai mare uni
tate cu acest profil din țară — 
ambele trimițind cărbunele pe 
benzi direct în arzătoarele ter
mocentralei Rovinari — mina Al- 
beni, o nouă linie tehnologică la 
cariera Lupoaia, din Valea Mo- 
trului.
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FAPTUL!
divers;

Activitatea organizației de partid începe 
înainte de intrarea în funcțiune a întreprinderii

Tradiție
9

muncita 
rească

I
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tra-Este de mult cunoscută ... 
diția Întreprinderii mecanice din 
Cugir de a crește și forma mun
citori cu înaltă calificare. Cel 
mai recent exemplu : la con
cursul republican pe meserii, doi 
elevi de la Liceul industrial nr. 
2. de pe lingă această întreprin
dere, au reprezentat cu succes 
județul Alba; loan Frați a s-a 
clasat întîiul. iar celălalt elev — 
purtînd un nume de mișcătoare 
rezonanță : Avram Iancu — a 
ocupat locul al treilea. Așadar, 
frumoasa tradiție a cugirenilor 
continuă...
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Ceas muzical I
Tovarășa Boca Maria Aurelia 

ne scrie că ceasul muzical din 
orașul Bacău, despre care s-a 
scris la „Faptul divers" cu ci
teva săptămâni în urmă, are un 
„confrate", mai mare, și la Boto
șani. Mai mare, fiindcă a fost 
pus în funcțiune înaintea ace
luia, adică în decembrie 1977. 
De atunci, ceasul din Botoșani 
— realizat din grija municipali
tății, prin priceperea și truda 
unor meșteri locali pasionați de 
tehnică și iubitori de artă — a- 
nunță zilnic ora exactă prin a- 
corduri din Rapsodia I de Geor
ge Enescu. Așa este, l-am as
cultat și noi cind am fost la Bo
toșani.
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îl caută 
întreprin 
derea
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La Roman se află în stadiu avansat 
de construcție un nou obiectiv al in
dustriei chimice românești. Intrarea 
lui in funcțiune, planificată pentru 
toamna acestui an, va marca înscrie
rea municipiului și în rindul marilor 
platforme chimice ale tării. In acti
vitatea noului combinat va fi atrasă 
o bună parte din populația activă a 
orașului, rezolvindu-se in felul acesta, 
în mare măsură, și o mai veche pro
blemă a municipiului — folosirea în 
producție a forței de muncă feminine.

Pină la intrarea în funcțiune a nou
lui combinat mal sint citeva luni. S-a 
statornicit aici, de pe acum, atmo
sfera specifică finalizării eforturilor 
depuse timp de cîțiva ani de con
structori : pe șantier, ritmul de lucru 
este tot mai accelerat, contururile 
instalațiilor și clădirilor se definesc 
tot mai clar.

în ansamblul acestei activități fe
brile, beneficiarii, cei ce se pregătesc 
să ia în stăpînire și să pună în func
țiune combinatul, pot fi întilniți Ia 
toate locurile „cheie". „Noul colectiv 
al chimiștilor romașcani a și fost 
structurat și organizat, intrînd, cum 
se zice, în faza «de coacere» — ne 
spune ing. Gheorghe Rusu, directo
rul combinatului. Dovada cea mai 
concludentă în. acest sens o reprezintă 
constituirea organizației de partid, in 
care sint cuprinși aproape 100 de 
comuniști, ale căror rînduri sporesc 
continuu, odată cu prezentarea la 
noile posturi a celor care au lucrat 
sau și-au efectuat pregătirea practică 
în alte unități similare din tară".

— S-ar părea, la prima vedere, că 
organizația de partid dintr-o unitate 
beneficiară — care nu și-a preluat 
încă atribuțiile productive — nu prea 
are cine știe ce probleme, ne spune 
maistrul Marin Grigoriu, secretarul 
organizației. Lucrurile nu stau deloc 
așa. Organizația noastră desfășoară o 
activitate complexă și cuprinzătoare, 
își exercită pe deplin rolul ce-i 
revine in această perioadă importantă 
de pregătire a punerii în funcțiune a 
combinatului. Avem planuri de mun
că în care sînt concretizate obiective 
și sarcini clare in domeniile mun
cii organizatorice, politico-educative, 
al problemelor sociale. Comuniștii 
primesc sarcini cu termene precise de 
realizare, sint antrenați Ia soluțio
narea obiectivelor pe care ni le-am 
propus.

Care sînt aceste obiective 7 Desigur, 
ele sint specifice condițiilor actuale 
în care Își desfășoară activitatea co
lectivul de muncă. Primul — și cel 
mai important în etapa actuală — 
este integrarea deplină a personalului 
în eforturile constructorilor, mentori
lor și instalatorilor pentru punerea 
în funcfiune la timp a tuturor insta
lațiilor. Biroul organizației de par
tid, împreună cu conducerea com
binatului au examinat cu toată aten
ția căile prin care se poate contribui 
in primul rînd la recuperarea rămî-

la cot cu constructorii, îi sprijină tn 
realizarea sarcinilor lor, care au de
venit propriile lor sarcini ca benefi
ciari.

Punerea in funcțiune la termen a 
instalațiilor este condiționată și de 
sosirea la timp pe șantier a utilajelor. 
Spre a depăși dificultățile ivite, ca 
și cele provenite din lipsa documen
tației, membrii biroului organizației 
de bază, împreună eu reprezentant! 
ai conducerii combinatului, se depla
sează la furnizori și proiectanți, unde, 
împreună, eu organizațiile de partid,

® Cu răspundere comunistă, viitorii beneficiari își 
unesc eforturile cu ale constructorilor și montorilor 
• Se înalță halele, se ridică și pregătirea munci
torilor • Preocupări prezente pentru soluționarea 

unor probleme sociale de mîine

la Roman

nerilor în urmă, la executarea unor 
obiective, la accelerarea și asigurarea 
unui înalt nivel calitativ al lucrărilor, 
la aducerea pe șantier a utilajelor 
restante. în urma acestei analize s-a 
întocmit un amplu program de mă
suri, pe baza căruia s-a imprimat în
tregii acțiuni un caracter organizat și 
eficient. Membrii organizației au fost 
repartizați in formațiile de lucru ale 
constructorilor și montorilor, încre- 
dințindu-li-se răspunderi concrete 
privind respectarea termenelor și ca
litatea lucrărilor. De pildă, maistrul 
Ion Alexa, împreună cu muncitorii 
Ion Muraru, Ion Aștefănoaiei și alții 
și-au asumat sarcina de a recupera, 
împreună cu constructorii, rămînerea 
în urmă la montarea grinzilor halei 
de fiiare-cord ; electricienii, conduși 
de ing. Mircea Săvinescu, participă la 
montarea tablourilor electrice și de 
comandă ; o echipă condusă de Teo
dor Chiriac a amenajat și organizat 
pe șantier un atelier mecanic în care 
se execută organe de asamblare, 
scule, piese și dispozitive necesare in 
cursul montajului. Prin urmare, co
muniștii din organizație lucrează cot

acționează pentru recuperarea res
tanțelor.

Pregătirea personalului, asigurarea 
condițiilor necesare punerii în func
țiune constituie, de asemenea, un 
obiectiv esențial al activității organi
zației de partid. Pornindu-se de la 
faptul că această pregătire se reali
zează, pentru cea mai mare parte din 
personal, prin cursuri de calificare, în 
adunările generale sau, după caz, în 
ședințele biroului este sistematic ana
lizată desfășurarea acestor cursuri, 
stabilindu-se de fiecare dată măsuri 
corespunzătoare pentru asigurarea lor 
cu lectori bine pregătiți, material di
dactic, condiții optime de predare 
etc. Pe baza unui grafic, membrii 
biroului controlează atit desfășurarea 
cursurilor de calificare, cit și modul 
în care se efectuează practica în pro
ducție a cursanților. Pregătirea per
sonalului implică preocupări și pen
tru integrarea profesională a tinerilor 
absolvenți ai școlilor profesionale și 
liceelor repartizați la noul combinat. 
In această activitate sint antrenați În
deosebi comuniști din rindul maiștri
lor și muncitorilor, transferați aici de

Ia alte unități industriale, a căror ex
periență in producție se cere să fie 
valorificată atit in formarea cadrelor 
muncitorești, cit și în organizarea șl 
omogenizarea colectivului de muncă 
al combinatului.

în mod firesc, organizația de partid 
și-a asumat sarcina de a conduce, 
organiza și controla întregul proces 
de formare a noului colectiv. Biroul 
organizației de bază a avut In ve
dere ca propagaAda vizuală, gazetele 
de perete, munca politică de ia om 
la om să urmărească atingerea celor 
mai importante obiective, să determi
ne cunoașterea sarcinilor ce revin 
fiecărui membru al colectivului atit 
in prezent, cit și după punerea în 
funcțiune a combinatului.

îndeplinirea obiectivelor amintite 
are loc concomitent cu rezolvarea 
unor importante probleme de ordin 
social, organizația de partid acțio- 
nînd energic pentru asigurarea con
dițiilor de muncă și viată ale perso
nalului- în etapa actuală și in 
perspectivă. De exemplu, în colabo
rare cu organizațiile de partid din 
unele întreprinderi din Piatra Neamț, 
a fost soluționată problema cazării in 
căminele de nefamiliști a muncitori
lor combinatului în perioada cind 
aceștia efectuează pregătirea practică 
la Combinatul din Săvinești. Toto
dată, combinatului îi. sînt repartiza
te un mare număr de apartamente 
și locuri în cămine de nefamiliști la 
construcția cărora participă, de ase
menea, și viitorii locatari. Mai sint 
In atenția organizației, spre a fi re
zolvate corespunzător încă de pe 
acum, problema transportului per
sonalului, aceea a cantinelor, a cre- 
șei și grădiniței,

— Facem tot ce ne stă in putință 
— ne spune secretarul organizației — 
ca punerea în funcțiune a combinatu
lui să ne găsească cu o organizație 
de partid puternică,' bine închega
tă, capabilă de la bun început să-și 
exercite pe deplin rolul său de 
conducător politic al colectivului. 
După cum vedeți, călirea ei se reali
zează în procesul înfăptuirii obiecti
velor și sarcinilor majore pe care 
le-am stabilit pentru această perioadă 
a activității noastre.

Serviciile publice la domiciliu:

„ce greuesâ fii client-
— avea să exclame la sfirșitul experienței proprii 
vicepreședintele cooperației meșteșugărești din județ

Varga Emetic, 
la Brasov ; ulti- 
cunoscut a fost

Se numește 
născut în 1936 
mu-i domiciliu _____  _ ,
in Jibou, str. Nuferilor 11. Este 
căutat de Întreprinderea de pre
lucrare, a lemnului din Gheor- 
gheni, de unde a dispărut lă
țind datorie o importantă sumă 
de bani. Cine îl află pe undeva 
este rugat să-i aducă aminte, ori 
— și mai sigur —, sd informeze 
întreprinderea păgubașă. Adresa 
acesteia : Gheorgheni, str. Bu- 
cinului 226, județul Harghita.
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Constantin B1AGOV1C1 
corespondentul „Scînteii"

IA TEMELIA CELOR ZECE MILIARDE...
(Urmare din pag. I)

Stabilopozii
Știți ce sînt ? Stabilopozii sint 

acei ciudați și masivi arici de 
beton pe care-i vedem la malul 
mării împrejmuind și ocrotind 
digurile ; valurile vin furioase, 
se sparg in ei, se încurcă și apoi 
dispar liniștite. Trebuie să mai 
știți insă că acești stabilopozi 
constituie o invenție românească 
brevetată cu zece ani in urmă la 
I.C.H. Constanța. Intre timp, de 
aici au fost lansate S3 000 de a- 
semenea „jucării", greutatea lor 
variind intre 4 și 25 tone fiecare. 
Datorită formei lor, au putut fi 
economisiți pină acum 667 mii 
metri cubi de beton față de so
luțiile clasice, fără ca eficiența 
in fața valurilor să aibă de su
ferit. Dimpotrivă ! Drept pentru 
care, in fața respectivei intre-, 
prinderi constănțene a fost am
plasat, la vedere, un stabilopod. 
Ca monument !
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Gest I
omenesc I

Muncitorul Petre Tăutu de la 
Întreprinderea de construcții căi 
ferate Craiova a fost internat 
în spital într-o stare gravă. Sal
varea lui depindea de o bună 
doză de singe ce trebuia grab
nic procurată, 
apel telefonic, 
urgent la spital tovarășii săi de 
muncă George Stroie, Ion Nis- 
torescu, Mihail Popa, Dumitru 
Dumitrescu, Ionel Croitoru și 
Nicolae Pistrițu — pentru a 
dona singele salvator. Un gest 
firesc, omenesc și tovărășesc.

La un simplu 
s-au prezentat

Tot alcoolul...
Din Tg. Jiu, tovarășul C. Ban

ta — președintele judecătoriei 
— ne scrie despre fapta gravă a 
unui șofer aflat sub influența 
alcoolului. Mircea Anoiu, de la 
I.T. Rovinari, s-a urcat la vola
nul autobasculantei 31-GJ-323S 
intr-o stare avansată de beție 
(2,15 la mie) si a pornit-o glonț 
spre Tg. Jiu. Așa cum era, a 
observat totuși semnalul de opri
re făcut de un agent de circula
ție, insă nu l-a luat in seamă. 
A urmat o cursă de urmărire ca 
in filme pină cind contravenien
tul a putut fi prins. Pentru o 
asemenea faptă, care a pus in 
pericol circulația publică — o 
minune făcind să nu se intimple 
accidente tragice — M.A. a fost 
condamnat la doi ani închisoare. 
Acum are timp să reflecteze. 
Dar poate si alți șoferi trag, din 
pățania lui, cuvenita învățătură 
de minte.

Protecția 
muncii este
obligatorie!

S-a suit să monteze o grindă 
• metalici la o înălțime de circa 

6 metri. In timp ce lucra a că
zut, suferind o fractură craniană 
care, ulterior, i-a cauzat moar
tea. Se numea Kudos loan, de 
23 de ani ; lucra la Grupul ăe 
șantiere construcții forestiere și 
industriale Cluj-Napoca. Acci
dentul putea fi evitat dacă, res- 
pectînd o elementară regulă — 
obligatorie ' — “de protecție a 
muncii, s-ar fi legat cu centura 
de siguranță.

Gheorqhe MITROI
cu sprljihul corespondenților
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tea produselor care poartă 
marca fabricii pe care, o 
conduce. Nici nu poate avea 
alte pasiuni ,din moment 
ce planul la export pentru 
acest an este de trei ori 
mal mare față de 1978.

„Preocuparea colectivului 
nostru, ne spune directorul, 
este calitatea produselor. Ca 
urmare, atelierul de creație 
unde lucrează și inginerii 
Felicia Pisholți, Dumitru 
Crișan, maistrul loan Măr- 
gineanu. sticlarii Michtș 
Ruben, Iosif Balint, Cornel 
Mosincat a realizat o serie 
de modele noi, competitive. 
Fiind o unitate tinără de 
sticlari, ne-am creat o bună 
reputație prin promptitudi
nea cu care onorăm con
tractele, prin calitatea pro
duselor. Așa se face că 
peste 50 la sută din produc
ția noastră o formează re
perele noi și cele reproiec- 
tate. Pentru a contribui și 
mai deplin la realizarea de 
către județul Bistrița-Nă- 
săud a unei producții globale 
industriale, la sfirșitul aces
tui cincinal, de peste 10 mi
liarde lei, ne-am propus 
ca în cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui să creăm cristal româ
nesc de Bistrița. în acest 
scop pregătim deja un cup
tor special, iar oamenii sînt 
dornici să-și încerce pu
terile".

...Fabrica de produse elec
trotehnice face parte din 
gigantul industriei bistrițe- 
ne — Combinatul industriei 
constructoare de mașini, 
al cărui personal muncitor 
va fi, cind vor intra toate 
capacitățile productive in 
funcțiune, mai numeros de- 
cit populația orașului cu 
vreo două decenii in urmă. 
Fabrica va produce cabluri 
de semnalizare, acumula
toare, conductori electrici 
neizolați, panouri de auto
matizare, instalații de aco
periri galvanice și material 
electroizolant. Fabrici in 
fabrică, fiecare secție fiind

de fapt o mare capacitate 
productivă. In prezent se 
efectuează probe tehnolo
gice la secția de cabluride 
semnalizare. Interlocutorul 
nostru de aici, tovarășul 
Viorel Chiș, este optimist 
în ce privește intrarea în 
funcțiune a tuturor obiec
tivelor care-i aparțin. „Oa
menii noștri, se explica el, 
au lucrat efectiv alături de 
constructori la montarea' li
niilor tehnologice, cum vor 
mai lucra și la montarea și 
punerea in funcțiune a ce
lorlalte utilaje și instalații 
din celelalte secții. Eficien
ta acestei colaborări s-a 
materializat în scurtarea cu 
o lună față de termenul 
planificat în relațiile con
tractuale a montajului. în 
altă ordine de idei, aș men
ționa faptul că oamenii 
noștri au preluat execuția 
lucrării în domeniul instala
țiilor electrice și automati
zări, lucrare de mare finețe, 
condusă de inginerul Dra- 
gomir Lanțoș, la care au 
muncit electricienii Augus- 
tin Ginj și loan Pană, îm
preună cu maistrul Emil 
Costea din partea construc
torului. în felul acesta s-a 
redus efortul valutar. în 
prezent ne preocupăm de 
punerea în funcțiune a ce
lorlalte secții ale fabricii"

...întreprinderea „Netex" 
este veterana unităților 
economice din Bistrița, deși 
mai are încă destui ani 
pină la „majorat". Produ
sele sale sint cunoscute și 
apreciate .în toate unitățile 
economice din țară cu care 
„Netexul" colaborează. Des
pre noutățile zilei ne-a vor
bit tovarășa Angelica Crețu, 
secretara comitetului de 
partid : „Trustul de con
strucții și. îmbunătățiri 
funciare din București ne-a 
solicitat un produs ,care să 
înlocuiască materialele ba
lastiere de 4—7 mm, defici
tare pe șantiere. Trebuia 
să elaborăm o rețetă de fa
bricație. Un colectiv format 
din inginerii Vasile Singhel, 
Mariana Centea, Crețu Va
sile și ajutorul de maistru

Mihai Pop au reușit să de
finească acest produs nou 
pe care l-am numit „Dreha- 
tex“ și care a dat rezultate 
foarte bune, astăzi fiind so
licitat de multe întreprin
deri de îmbunătățiri fun
ciare din țară. Prin reali
zarea acestui nou produs, 
productivitatea muncii pe 
linia tehnologică respectivă 
a crescut de trei ori și, im
plicit, producția. O altă nou
tate care asigură sporirea 
eficienței economice a uni
tății noastre se numește 
„Liatex“-F4 și este un arti
col destinat filtrelor de aer 
pentru industria chimică, 
înlocuind cu succes artico
lele similare procurate din 
import. La realizarea lui, 
specialiștii noștri, și i-aș 
numi pe inginerul Veroni
ca Ene, pe cllimista Iftenia 
Căilean și ajutorul de 
maistru Gheorghe Tabără, 
au colaborat cu diferit^ in
stitute de cercetări din țară.

în județul Bistrlta-Nă- 
șăud, ca de altfel in toate 
județele României socialis
te, se muncește intens și 
cu spor. Oamenii muncii 
din această parte a țării — 
români, maghiari și ger
mani — in frunte cu co
muniștii, știu că munca lor 
înseamnă in acest an de 
vîrf al actualului cincinal 
pentru economia bistrițea- 
nă . un spor de 77,7 la sută 
la producția globală indus
trială fată de 1978, o pro
ducție netă de 2,1 ori mai 
mare, în condițiile în care 
volumul investițiilor repre
zintă, fafă de 1978, un salt 
de 40 la sută. In ce se ma
terializează toate acestea ? 
între altele, în punerea în 
funcțiune a 18 noi capaci
tăți productive și dezvol
tări, construirea a peste 
3 000 de apartamente, a 
unui spital cu 430 paturi și 
policlinică la Năsăud...

De fapt, în viata tot mai 
demnă și mai bună a tutu
ror celor ce muncesc șl pe 
aceste meleaguri românești 
de o frumusețe fără pe
reche.

Un popas plăcut 
pe meleagurile ieșene

• La Mehedinți: „Doriți 
să cumpărați un frigider ? 
Aduceți-vă autocamionul 
de acasă!“ ® O glumă 
Inocentă ; a crede ce stă 
scris pe firmă ® „Faceți 
o petiție pentru repararea 

scaunului”

0 sesizare 
și ecoul el

„în luna februarie, 
membrii formației pe 
care o conduc au 
realizat ciștiguri mici, 
sub nivelul retribuției 
tarifare" — semnala 
intr-o scrisoare Ghe- 
mant Balint, șef de 
echipă la șantierul din 
Tomești, ăl Grupului 
de șantiere nr. 2 Lu
goj. Printre cauze, 
sc arăta, este și de
fectuoasa organizare a 
muncii și comporta
rea neprincipială a 
conducerii șantierului 
fată de cei din subor
dine.

măsuri de asigurare a

Pe baza analizei e- 
fectuate in urma aces
tei sesizări, Trustul de 
construcții-montaj Ti
mișoara a trimis re
dacției un răspuns din 
care rezultă că nerea- 
lizarea retribuției se 
datorează faptului că 
nu s-a putut lucra din 
cauza timpului nefa
vorabil, cit și deficien
telor în aprovizionarea 
șantierului.

S-au luat de îndată

Frumusețea peisajului na
tural, dar. mai ales, minuna
tele monumente istorice și 
de artă ancorează tot mai 
mult meleagurile ieșene în 
circuitul turistic național și 
internațional. Acest lucru 
este strins legat de dezvolta
rea unei baze materiale a- 
decvate, in măsură să asigure 
oaspeților condiții corespun
zătoare de confort. Astfel, 
cooperația de consum ie
șeană a amplasat pe princi
palele artere de circulație, în 
puncte deosebit de atractive 
sub aspect peisagistic, unități 
de servire turistică. De ase
menea, in numeroase co
mune și sate ale județului, 
cooperația de consum pune 
la dispoziția cumpărătorilor 
o gamă largă de mărfuri prin 
magazine universale mo
derne și unități de alimenta
ție publică. în acest an, de 
exemplu, a fost dat in folo
sință complexul U.J.C.C. de 
la Valea Lupului, de lingă 
Iași. Aici, într-o construcție 
nouă funcționează un maga
zin alimentar cu autoservire 
și un restaurant, iar la etaj se 
află toate raioanele unui ma
gazin universal. Noul com
plex are organizate și secții

de prestări de servicii către 
populație.

între locurile de popas ale 
U.J.C.C. Iași se recomandă 
prin condiții deosebit de 
bYine pentru turiști : „Stina 
Poeni" de pe D.N. 24, la 
23 km de la Iași spre Vaslui; 
restaurantul „Trei iazuri", 
aflat la jumătatea drumului 
intre Roman și Tg. Frumos; 
motelul Codrii Pașcanilor", 
situat în pădurea Moțca, la 
circa 10 km depărtare de șo
seaua internațională Bucu
rești — Suceava — Varșo
via ; restaurantul pescăresc 
de la Deleni, lingă Hirlău, 
construit în stil rustic cu a- 
coperiș de stuf și care se 
află pe malul lacului Strîm- 
bu. Mai amintim restauran
tul și campingul de la Strun
ga, care servesc și stațiunea 
balneară din localitate, tera
sa de la Mircești, din apro
pierea casei-muzeu „V. Alec- 
sandri", restaurantul și cra
ma din comuna Cotnari, 
supermagazinul și complexul 
de alimentație publică din 
Tîrgu Frumos, hanul „Răre- 
șoaia" din Hirlău. (Manole 
Corcacl).

în fotografie : motelul 
„Codrii Pașcanilor".

Investigațiile noastre în județul 
Mehedinți pe tema serviciilor publice 
la domiciliu au debutat cu o discuție 
la sediul consiliului local pentru coor
donarea activității de aprovizionare 
și a prestărilor de servicii. Interlocu
tor : secretarul consiliului, tovarășul 
Gh. Stoianovici.

Am întrebat :
— Cîte din serviciile publice inclu

se în nomenclatorul consiliului jude
țean se efectuează la domiciliul soli- 
citanților ?

După o pauză destul de lungă și 
după mai multe priviri întrebătoare, 
interlocutorul ne-a răspuns :

— Să știți că nu cunosc. Vă pot 
oferi date despre plan, despre reali
zările globale, dar cu organizarea 
serviciilor publice la domiciliu nu 
ne-am ocupat în cadrul consiliului 
nostru.

Cu asemenea informații părăsim 
sediul respectivei instituții și, în ca
litate de clienți, ne adresăm uni
tăților de servire publică din Dro- 
beta-Tr. Severin. 
Mai intîi. intrăm 
la magazinul de 
articole electri
ce de pe strada 
Decebal.

— Am dori să 
cumpărăm un te
levizor și un fri
gider Aveți cu.' 
ce să ni le trans
portați acasă ?

— Pină in fata 
magazinului. în 
stradă, vi le scoa
tem, dar mai de
parte vă interesează.. Mergeți,in plajă 
șrluati un căruțâ-ș dd’ bcafcie.’ 11

încercăm și la celelalte magazine 
de aparate electrice din oraș, încer
căm și la supermagazinul „Decebal", 
la magazinele de mobilă aparținînd 
de cooperativa „Pacea", dar pretutin
deni „oferta" a fost aceeași : să ne 
adresăm căruțașilor particulari. In
tr-un singur loc ni s-au dat ceva spe
ranțe : la magazinul „Căminul".

— Noi vă ducem mobila acasă — 
ni s-a spus acolo — dar cu o. condiție : 
să cumpărați o garnitură întreagă. 
Piese separate nu transportăm.

Desigur, e greu de probat — și nici 
nu ne-am propus acest lucru — dacă 
există un interes anume din partea 
vînzătorilbr și a responsabililor de 
magazine pentru menținerea unei 
atari stări de dezorganizare și unor 
asemenea „reguli" stabilite arbitrar 
în sfera serviciilor publice. Cert este 
insă un lucru : prea adesea aceștia 
te îndrumă la diverșii căruțași aflati 
„cu totul întimplător" în preajma 
magazinelor („spune-le că te-am tri
mis eu").

Ne continuăm raidul și dăm să 
intrăm la unitatea de geamuri de pe 
str. Traian 181. în vitrină, un anunț 
ne retine atenția : „Executăm orice 
lucrare de geamuri și oglinzi în uni
tate și la domiciliu". Intrăm și cerem 
să ni se monteze la domiciliu — cum 
scrie în reclamă — două geamuri.

— Glumiți, tovarășe ! — ne spune 
meseriașul. Ce, dv. credeți în tot 
ce-au scris cei de la cooperativă pe 
firmă ?

Exact ca-n povestea cu gardul șl 
leopardul...

La celelalte unități de montat gea
muri din oraș ale cooperației și ale 
întreprinderii locale de gospodărie 
comunală — fie că am regăsit sau 
nu anunțul din stf. Traian — efectul 
a fost același : meseriașii nici nu con
cep să se deplaseze la domiciliul so- 
licitanților.

Ajunși la acest punct al documen
tării, ne-am g'îndit să continuăm in
vestigațiile împreună cu un repre

zentant al cooperației meșteșugă
rești. Nu de alta, dar șă nu fim 
nevoiți ulterior să relatăm celor in 
cauză pățaniile noastre. Iată-1, așa
dar, la solicitarea noastră, pe vice
președintele Uniunii județene ă. 
cooperației meșteșugărești (U.J.C.M.), 
tovarășul Nicolae Țăpușanu, in pos
tură de client al unităților pe care 
le coordonează. Mai intîi i-am su
gerat să încerce la o unitate de 
reparat mobila.

— Faceți cerere — 1 se explică da 
la celălalt capăt al firului de telefon.

— Cum, pentru reparat niște 
scaune, trebuie cerere ? — întreabă 
mirat vicepreședintele.

Sună apoi la cooperativa „Con
structorul".

— Am de zugrăvit apartamentul șl 
de pus faianță în bucătărie...

— Grăbiți-vă cu cererea — 1 sa 
spune tovarășului vicepreședinte. La 
trei și jumătate închidem.

— Dar sînt în cimpul muncii și nu 
pot veni decit după-amiază...

»-■ N-are impor
tanță. Noi la trei 
și jumătate în
chidem.

In sfirșit, sună 
și la casa de co
menzi pentru ser
vicii; a. cooperati
vei - „Prestarea". 
Fb.rmează numă
rul de telefon o 
.dată, de două ori. 
de cinci ori. pină 
cind,'1 enervat, 

. sună la condu
cerea cooperativei.

— Sînt Țăpușanu. Ce-i cu casa, de 
comenzi de nu răspunde7*' j>'J

— De citeva zile am inchis-o». iese 
explică. Căutăm alt lucrător în locul 
celui vechi, care nu -se—tinea de 
treabă.

Nu putem să nu remarcăm' că în 
timpul raidului nostru am avut pri
lejul să notăm și promptitudinea 
unor lucrători din sfera serviciilor 
publice la domiciliu. Bunăoară, la 
unitatea de reparat obiecte de uz 
casnic, solicitările publicului sînt 
onorate cu operativitate în citeva 
oră de la formularea comenzilor. La 
fel și la atelierele de reparat tele
vizoare, cu observația că aici, depa
natorii percep pentru deplasarea lor 
și constatarea defecțiunii tarife mai 
mari decit cele legale. In sfirșit, 
notăm că Ia casa de comenzi a ma
gazinului BIG și la atelierul de 
tapițerie de pe str. Traian, cetățenii 
beneficiază ' de o servire civilizată. 
Ce folos însă, dacă asemenea exem
ple constituie la Drobeta-Tr. Seve
rin doar excepții ?

— Vom convoca toți lucrătorii din 
sfera serviciilor la domiciliu — ne 
asigură vicepreședintele Țăpușanu. 
M-am convins că se fac prea multe 
greutăți clienților, datorită deficien
țelor organizatorice din activitatea 
noastră.

Nu vă contrazicem, tovarășe vice
președinte ! O observație se cuvine 
totuși să facem : oamenii muncii, lo
cuitorii județului Mehedinți au nevoia 
zilnic de servicii concrete, unele apa
rent mărunte și care scapă rapoarte
lor statistice „globale". Ceea ce nu di
minuează necesitatea ca acei ce lu
crează în sfera serviciilor publice din 
județul Mehedinți să-și revadă stilul 
de muncă, pentru ca activitatea uni
tăților prestatoare de servicii să se 
racordeze eît mai rapid la cerințele 
cotidiene ale cetățenilor.

Mihai IONESCU 
Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii*

frontului de lucru și 
de aprovizionare cu 
materialele necesare. 
Drept urmare, cîști- 
gul muncitorilor a 
crescut peste retribu
ția tarifară. In ce pri
vește comportarea șe
fului de șantier și a 
responsabilului punc
tului de lucru, se pre
cizează că, intr-ade
văr, aceștia au avut 
unele ieșiri mai dure 
fată de cei din subor
dine, folosind un ton 
nOcorespunzător și 
chiar cuvinte jignitoa
re. Atitudinea lor a 
fost aspru criticată.

în finalul răspunsu
lui se precizează că 
sesizarea a constituit 
un real sprijin în ve
derea mai bunei or
ganizări a activității 
șantierelor trustului.

Solicitudinea 
presupune 

promptitudine
Dumitru Sârb, admi

nistratorul blocului P 
11—12, cartierul Păcii, 
din Zalău-Sălaj, și 
alți locatari au sesizat

în repetate rînduri fo
rurile locale de resort 
— I.J.G.C.L., I.J.C.M.. 
consiliului popular o- 
rășenesc etc. — că 
imobilul în care locu
iesc are o seamă de 
defecțiuni tehnice, 
care le creează ne
plăceri și diminuează 
confortul locuințelor. 
Ei relatau în scri
soare că, in Ioc să se 
intervină operativ pen
tru remedierea nea
junsurilor semnalate, 
sint purtați pe dru
muri de la o întreprin
dere la alta.

De această dată. Co
mitetul județean Sălaj 
al P.C.R., care s-a o- 
cupat de rezolvarea 
scrisorii, a luat măsuri 
ca toate problemele 
semnalate să fie clari
ficate și soluționate Ia 
fața locului de către 
un colectiv de specia
liști de la secția teh
nică a consiliului popu
lar județean. între
prinderea județeană 
de gospodărie comu
nală și locativă, între
prinderea județeană 
de constructii-montaj. 
Astfel, pe baza consta
tărilor făcute, s-au re
parat ușile de la in

trare și ferestrele de 
la casa scărilor, care 
aveau defecțiuni de 
construcție ; s-au fixat 
firidele în perete pen
tru tablourile electri
ce, desființîndu-se și 
firele telefonice insta
late necorespunzător ; 
s-a refăcut canaliza
rea, care in prezent 
funcționează: normal ; 
s-a curățat subsolul 
blocului și s-au repa
rat conductele prin' 
care se scurgea apa ; 
s-a refăcut racordul la 
instalația de termofi- 
care etc. în ce pri
vește înlăturarea con
densului, apărut in a- 
partamentele de la 
parțer din cauza nee- 
tanșării panourilor 
mari cu fundația, s-a 
executat, un soclu de 
cărămidă cu ajutorul 
căruia s-au inchis 
aceste goluri.

Deci, pină la urmă, 
soluțiile s-âu găsit tot 
pe plan local. Ceea ce 
dovedește că dacă de 
lă bun început s-ar fi 
dat dovadă de solici
tudine, cetățenii n-ar 
mai fi fost nevoiți să 
bată atîtea drumuri, 
să scrie în stînga și 
în dreapta.

Terenul 
nu se îngrașă 

cu... pastile 
p.v.c.!

Cooperativa agricolă 
de producție din co
muna Cirlogani, jude
țul Olt, trebuia să pri
mească 66 tone ingră- 
șăminte chimice. La 
descărcarea vagoane
lor în gara Arcești — 
se semnala într-o scri
soare adresată ziaru
lui — au fost însă gă
site cantități mai mici 
decit cele înscrise in 
documentele Însoțitoa
re. De asemenea, pe 
lingă îngrășăminte s-au 
primit și alte produse 
chimice pe care con
ducerea cooperativei; 
nu le comandase.

Din răspunsul Uniu
nii județene a coope
rativelor agricole de 
producție, căreia re
dacția i-a trimis sesi
zarea, rezultă că fapte
le se confirmă. Cu va
gonul nr. 015415829983 
s-au primit în gara 
Arcești, pentru C.A.P. 
Cirlogani, 11 600 kg 
azotat de amoniu, în 
loc de 20 000 kg, cit

scria în actul de înso
țire; Ia descărcarea u- 
nui vagon cu o capaci
tate. de 19 000 kg s-au 
găsit doar 10 400 kg ni- 
trocalcar, iar intr-un 
alt vagon de 22 de tone 
au fost numai 16,1 tone 
uree. în schimb, in 
cele trei vagoane, ex
pediate de Combinatul 
chimic Ișalnița s-au 
găsit și produse neso
licitate de cooperati
vă : saci umpluți cu 
sodă de rufe, cu de
tox, acid citric, căr
buni, pastile p.v.c. și 
alte materiale ameste
cate cu ingrășămintele 
chimice. Pentru a nu 
ține vagoanele in lo
cație, CA.P. Cirlogani 
a descărcat toate ma
terialele, menționind

în procesele-verbale 
încheiate starea da 
fapt constatată și a a- 
chitat organelor C.F.R. 
cheltuielile de trans
port. La sosirea factu
rilor la B.A.T.M. nr. 28 
Slatina, se menționea
ză în răspuns, coope
rativa urmează să re
fuze la plată contrava
loarea produselor pe 
care nu le-a solicitat.

Pină aici, lucrurile 
sint clare. în continua
re, conducerea Com
binatului din Ișalnița 
urmează să adopte 
măsurile cuvenite pen
tru înlăturarea și pre
venirea unor astfel de 
neglijențe. De aseme
nea, ar fi cazul să se 
ia și măsuri pentru 
recuperarea pagubelor. 
Așteptăm răspunsul.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul jude

țean Botoșani al 
P.C.R. : Consiliul 
poDular al comunei 
Hilișeu a luat măsuri 
pentru reamenajarea 
șoselei Dorohoi — sa
tul Crișan, pe care 
s-au transportat piatră 
și produse de balastie
ră, astfel îneît, în pre-

zent, drumul este re
dat circulației auto. 
Totodată, au fost re
parate și cele două 
podețe de pe traseu, 
deteriorate de ape.

Conducerea autoba
zei Dorohoi va urmări 
îndeaproape felul în 
care conducătorii auto

respectă programul de 
mers al curselor, pre
cum și atitudinea lor 
față de călători.
• Consiliul popular 

al municipiului Bucu
rești : Pentru îmbună
tățirea presiunii apei 
în zona străzii Traian, 
unde locuiește și O- 
prea Ene, semnatarul 
scrisorii. I.C.A.B. a 
controlat branșamen
tul și vanele rețelei, 
a înlocuit apometrul. 
Precizăm că in cursul 
acestui an se vor da 
în folosință lucrări e- 
dilitare care vor con
tribui la îmbunătăți
rea alimentării cu apă 
a zonei, centrale a ora
șului, printre care ar
terele : ■ Ion Maiorescu
— Moșilor, Aurel Vlai- 
cu — M. Eminescu, 
Splaiul Independenței
— Splaiul Unirii. Lu
na trecută a intrat 
deja în funcțiune ar
tera Moșilor, intre șos. 
Ștefan cel Mare și M. 
Eminescu, influențind 
pozitiv presiunea apei 
din zona Foișor. De a- 
semenea, tot in acest 
an se vor da în folo
sință lucrările edilita
re din zona pasajului 
Obor și se va înlocui 
conducta de apă de pe

șos. M. Bravu, între 
bd. Dimitrov și șos. 
Vergului, " care .vor 
contribui la asigurarea 
debitului de apă.

• Ministerul Indus
triei Ușoare : între
prinderea de tricotaje 
din Caracal a recrutat 
personal .pentr.u califi
care, necesar între
prinderii de tricotaje 
Motru, unitate nouă in 
curs de înființare. Pină 
la intrarea în funcțiu
ne a acestui obiectiv, 
persoanele calificate 
au rămas o perioadă 
de timp să lucreze la 
întreprinderea de tri
cotaje din Caracal și 
apoi, transferate în 
interesul serviciului la 
întreprinderea de tri-■ 
cotaje din Petroșani. 
S-au luat măsuri ca 
celor in cauză, intre 
care și semnatarilor 
scrisorii, Constantin 
Soare, Gheorghe Gre
cii și Ion Ardeiu, să li 
se acorde drepturile 
de transfer cuvenite și 
alocația pe perioada 
cit nu au primit-o. S-a 
dispus, totodată, sanc
ționarea persoanelor 
vinovate de neacorda- 
rea acestor drepturi.
Gheorqhe PIRVAN
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NOUL în economie demonstrează: DISPUNEM DE MARI POSIBILITĂȚI PENTRU 
REDUCEREA ACCENTUATĂ A CONSUMURILOR MATERIALE Șl ENERGETICE

Să acționăm stăruitor pentru valorificarea lor 
în-toate întreprinderile și ramurile economiei!

Cu prilejul analizei efectua
te saptămîna trecută, în cadrul 
Complexului expozițional din 
Piața Scînteii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat spe
cialiștilor, lucrătorilor din in
dustria materialelor de con
strucții și economia forestieră 
să manifeste în continuare O 
preocupare sporită pentru re
ducerea consumurilor de ci
ment în producția de prefabri
cate și blocuri de zidărie prin 
utilizarea în mai mare măsură 
a cimenturilor superioare, a 
zgurii de furnal și a cenușii, 
pentru diminuarea consumului 
de cherestea și valorificarea 
superioară a masei lemnoase, 
să persevereze în stabilirea 
măsurilor de micșorare a con
sumurilor de energie electrică 
și combustibil.

Prezentăm în grupajul de 
tc ță citeva soluții și măsuri con
crete înfățișate în standurile mi
nisterului de resort.

AZI DIRECȚII DE ACȚIUNE
în sectorul materialelor de construcții și economiei forestiere

CIMENT

• extinderea procedeului uscat de 
fabricare a cimentului

• sporirea adaosurilor de zgură 
și cenușă

Pe aceste căi, consumul energetic 
pdntru realizarea producției de ci
ment in anul 1985 va scădea cu 2 
milioane tone combustibil conven
țional, față de 1978.
PREFABRICATE DIN BETON

• utilizarea cimenturilor rapide 
fără tratament termic

• accelerarea întăririi betoanelor 
în tunele cu aer caid

• utilizarea energiei solare Ia us
care

Prin aplicarea acestor soluții, se 
prevede scăderea consumurilor e- 
nergetice (în tone combustibil con
ventional la 1 000 m:l producției în 
anul viitor, față de 1978 :

— la tuburi de presiune — de la

232 la 224 tone combustibil con
vențional

— ia elemente prefabricate — de 
la 40 la 45 tone combustibil con
vențional

— la panouri mari — de ia 43 la 
41 tone combustibil convențional

CERAMICĂ FINĂ

PENTRU CONSTRUCȚII

• îmbunătățirea randamentului 
de ardere prin tehnologii noi și 
grad superior de încărcare In cup
toare

• recuperarea căldurii rezultate 
din procesele tehnologice

In anul 1985, consumurile ener
getice se vor reduce în acest sector 
cu 10—12 la sută in comparație cu 
anul 1978.

MATERIALE DE ZIDĂRIE

• îmbunătățirea structurii de pro

ducție prin scăderea ponderii sorti
mentelor energointensive

• creșterea ponderii sortimente
lor care utilizează materiale locale 
și resurse secundare

Producția de materiale de zidărie ’ 
din anul 1985 se va realiza cu 17 
la sută mai puțină energie față de 
1978.

EXPLOATAREA

Șl PRELUCRAREA LEMNULUI

• utilizarea energiei solare In 
procesele de uscare

• modernizarea instalațiilor de 
exhaustare
• folosirea de noi materiale șl 

procedee de finisa] a mobilei
Ca urmare, față de anul 1978, în 

1985 consumurile de combustibil 
se vor diminua cu 10,3 la sută, iar 
cele de energie electrică cu 11,2 
la sută.

Avantajele folosirii tufului......... și economicitatea calcarului

Blocurile de zidărie din tufuri de Anina (fotografia din stingă) și blocurile din calcar de Borsec (foto
grafia din dreapta) au numeroase avantaje : volorifică resursele locale de materiale de construcții, se obțin 
cu un consum energetic redus (în cazul tufului de Anina — cu 15 kg mai puțin combustibil convențio
nal mp de .zidărie), sint mult mai ușoare și mai ieftine decît materialele „clasloe", foarte bune termo ‘Șî fono- 
izolante; construcțiile realizate cu aceste materiale nu irigi necesită finisajecostisitoare, sînt rezistente-și 
frumoase.

Din cenușă de termocentrală - zid fără ciment
Pentru obținerea cimen

tului, consumul energetic pe 
tonă este deosebit de mare : 
165—225 kg combustibil con
vențional sau 1 343—1 831 
kWh energie electrică. Toc
mai de aceea, economisirea 
cimentului, înlocuirea iui 
oriunde este posibil con
stituie căi principale de re
ducere a consumurilor ener
getice. Blocurile de zidărie 
din beton celular autoclavi- 
zat cu cenușă de termocen
trală (in fotografie) se fa
brică fără ciment, iar prin 
extinderea utilizării lor în 
construcții se preconizează 
economisirea in anul 1980 o 
1 875 tone ciment.

Noi succese in întrecere
Cu planul semestrial 

îndeplinit Colectivele a 10 mari 
unități economice din județul Iași 
au anunțat indeplinirea, înainte de 
termen, a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate in între
cerea socialistă, pentru perioada 
primului semestru al anului. între 
acestea se înscriu : întreprinderea 
de antibiotice, „Țesătura", „Țexti- 
la“ din municipiul Iași, întreprin
derea mecanică de material rulant, 
cea de tricotaje și perdele din Paș
cani și altele.

Economia națională va primi. în 
plus, pină la începutul semestrului 
următor, 
bunuri 
circa 150

La Zimnicea, aparta
mentul nr. 1 500 a fost dat 
în folosință. De 13 0 zi la alta

importante cantități de 
materiale, in valoare de 
milioane lei.

orașul Zimnicea iși schimbă înfăți
șarea. Noua schiță de 
aprobată cu doi ani 
pătă contururi tot 
Unindu-și eforturile 
simbolic, constructorii 
împreună cu cei veniți din alte 8 
județe ale țării pentru a participa 
la reconstrucția orașului, au dat în 
folosință populației cel de-al 1 500- 
lea apartament. (Ion Toader).

sistematizare, 
in urmă, ca- 
mai precise, 
intr-un gest 
teleormăneni.

Lucrări în regie proprie.
La mina Teliuc, din bazinul Poia
na Ruscăi, a fost dat în exploatare 
un puț de mare capacitate, creîn- 
du-se astfel un nou drum de acces 
spre adincurile minei centrale. 
Această importantă lucrare, realiza
tă în regie proprie de colectivul 
minei, oferă condiții mai bune de 
extracție și transport a minereului 
de fier și de sporire a producției. 
Planul de investiții în perioada 
care a trecut din acest an a fost 
depășit cu 2 100 000 lei pe ansamblul 
întreprinderii miniere Hunedoara — 
de care aparține și exploatarea din 
Teliuc.

Cu 40 la sută mai puțin metal

în unitățile Centralei de Utilaje și piese de schimb București se 
preconizează ca, prin reproiectări și modernizări, tehnologii moderne, 
utilizarea de materiale noi ș.a., să se obțină in 1980 o economie, față 
de normele inițiale, de peste 33 000 tone metal, lată unul din aceste 
utilaje — dispozitivul de avans mecanic înainte și după reproiecțare; 
în varianta nouă, consumul de metal este cu 40 la sută mai redus.

Mobilă mai
Pentru economisirea și va

lorificarea superioară a lem
nului. în industria mobilei se 
vor utiliza într-o proporție 
mai mare, în locul chereste
lei, plăcile aglomerate din 
lemn, plăcile din fibră presa
te în matriță și. cartoanele ; 
furnirul va fi înlocuit de fur- 
nirom, iar placajul prin plăci 
aglomerate din lemn cu gro
simi reduse. în fotografie; 
piese de mobilier realizate 
din materiale noi, ușoare și 
rezistente.

ușoară, funcționalitate sporită

Grupaj realizat de Dan CONSTANTIN 
Foto : S. Cristian

* AUTOGESTIUNE A 
ECONOMICO-FINANCIARA

impune întărirea răspunderii 
in gospodărirea fondurilor întreprinderilor

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei naționale, diversificarea si creș
terea eficienței economice a produc
ției impun mobilizarea și folosirea 
cit mai rațională a tuturor resurse
lor materiale și bănești ale întreprin
derilor. Importanța acestei probleme 
a fost subliniată în repetate rinduri 
de conducerea partidului. Măsurile 
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie 1978 pentru perfec
ționarea mecanismului economico-fi- 
nanciar au creat posibilități largi de 
afirmare a principiului autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii. în 
acest context se înscrie și intro
ducerea bugetului de venituri și 
cheltuieli, instrument de conducere 
operativă a întreprinderilor, care per- \ 
mite urmărirea utilizării cu maximă 
eficientă a fondurilor de producție.

Drept urmare a măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale și perfecționarea 
relațiilor dintre Întreprinderi, in 
unele ramuri «-au obținut rezultate 
pozitive concretizate în realizarea 
unei producții sporite cu fonduri 
relativ mai reduse. Astfel, în anul 
1978 față de 1977, 
în unitățile din 
industria chimică 
producția indus
trială a crescut cu 
12,1 la sută, in 
condițiile in care 
normativele de 
mijloace circu
lante au sporit 
cu numai 0.6 la 
sută, iar stocurile 
totale au înregis
trat practic o 
stagnare ; în în
treprinderile din industria metalur
gică producția a crescut cu 8.1 la 
sută, stocurile totale înregistrînd o 
descreștere de 1,5 la sută. Totuși, in 
unitățile din .industria constructoare 
de mașini, de pildă. în anul 1978 au 
fost înregistrate unele imobilizări de 
valori materiale, viteza de rotație a 
fondurilor fiind influențată nefavo
rabil.

Desigur, aceste cifre sînt medii, pe 
ramuri. Iată de ce ne propunem să 
coborim cu analiza la nivelul unor 
întreprinderi, unde se observă că 
și in acest an au fost imobili
zate importante mijloace circulan
te in stocuri supranormative de 
valori materiale. La întreprinderea 
de panouri și tablouri electrice Ale
xandria, bunăoară, stocurile totale și, 
în special, cele de produse netermi- 
nate și finite au fost mai mari la 
31 martie 1979 decit la sfirșitul anului 
1978, deși unitatea a beneficiat de 
credite speciale și a întocmit un plan 
anume de măsuri pentru lichidarea 
stocurilor supranormative. în același 
interval, stocurile de materii, mate
riale și produse finite, precum și-va
loarea produselor facturate și nein- 
casate au crescut cu 146 milioane lei. 
Acest exemplu dovedește că, in unele 
unități, nu s-a acționat în mod 
corespunzător pentru coordonarea 
planului de aprovizionare tehnico- 
materială cu activitatea productivă, 
pentru desfacerea și încasarea la 
timp a contravalorii producției li
vrate.

După cum se știe, potrivit princi
piului autogestiunii economico-finan- 
ciare, întreprinderile își acoperă 
într-o măsură mai mare nevoile de 
fonduri din resurse proprii. Totuși, 
bună parte din cheltuielile de aprovi
zionare și de producție sfe acoperă 
încă din. credite bancare. Or, în cazul 
depășirii normativelor planificate de 
stocuri de materii prime și materiale, 
creditele nu pot fi rambursate la ter
menele scadente și, in consecință, 
băncile calculează dobînzi majorate, 
ceea ce afectează direct beneficiul 
întreprinderilor. Este deci atît în 
interesul economiei în ansamblu, cit 
și al fiecărei unități ca planul de 
aprovizionare să se întocmească 
în strictă concordanță cu planul 
de producție. Orice nepotrivire 
între aceste două elemente con
duce fie la crearea de stocuri supra

Cîteva concluzii utile 
cadrelor 

tehnico-financiare 
pentru evitarea creării 

de stocuri 
supranormative

normative, fie la dereglarea produc
ției. întreprinderile nu trebuie deci 
să se aprovizioneze nici cu mai 
multe, nici cu mai puține materii și 
materiale decît impun nevoile reale 
ale producției. Un exemplu negativ 
in această privință il oferă întreprin
derea de mașini-unelte din Bacău, 
unde, deși, în primul trimestru nu s-a 
realizat producția planificată, apro
vizionarea tehnico-materială continuă 
fără să se țină seama de stocurile 
nefolosite.

Stocurile supranormative se creează, 
în unele unități, și datorită faptului 
că specificațiile de materiale se în
tocmesc fără o analiză temeinică a 
sarcinilor de plan, fără să se tină 
seama de consumurile specifice pre
văzute și chiar fără să se ia in 
calcul stocurile de materiale existente 
sau cele rămase din nerealizarea pro
ducției, mergindu-se pe practica 
„mai bine să prisosească decît să 
lipsească". De asemenea, sint încă 
unele unități economice în care sar
cinile de plan nu sînt acoperite cu 
contracte de. desfacere. în aceste ca
zuri, contrar prevederilor legale, se 

lansează în fa
bricație produse 
pentru care nu 
este asigurată 
desfacerea prin 
contracte econo
mice in trimes
trul respectiv, in 
loc să se ia mă
suri pentru mo
dernizarea și îm
bunătățirea para
metrilor funcțio
nali ai produse
lor. O adevărată 

însumare a tuturor acestor neajun
suri se constată la intreprinderea 
..înfrățirea" Oradea, unde, față de 
sfirșitul anului trecut, la 31 martie 
a.c. s-a înregistrat o creștere a stocu
rilor totale de 40 milioane lei, la 
producția neterminată — 18 milioane 
lei, iar la produse finite — 20 mi
lioane lei.

în condițiile în care forma bă
nească este folosită ca formă gene
rală a evidenței in economia națio
nală, rezultă că și controlul bancar 
trebuie să contribuie la verificarea, 
urmărirea și influențarea rezultatelor 
activității economice a întreprinderi
lor. Altfel spus, organele noastre 
bancare trebuie să acorde o atenție 
deosebită exercitării controlului asu
pra aprovizionării tehnico-materiale 
a unităților economice, asupra pro
ducției și eficienței acesteia; contri
buind la așezarea întregii lor activi
tăți pe criteriul înaltei rentabilități.

Pe această linie se înscriu măsu
rile luate de conducerea Ministerului 
Finanțelor și a Băncii Naționale pen
tru întărirea în întreprinderi a disci
plinei dș plan și pentru a face mai 
exigent controlul bancar, în sensul 
mobilizării mai rapide a rezervelor 
interne existente, susținerii cu măsuri 
tehnico-economlce și financiare a 
bugetelor de venituri și cheltuieli, 

_care în prezent reflectă, in unele ca
zuri, aspecte negative privind folo
sirea mijloacelor materiale și bănești. 
Menționez în această privință intro
ducerea controlului bancar preventiv 
asupra plăților Ia unele întreprinderi 
industriale care înregistrează mari 
imobilizări în materii și materiale, 
disciplinarea plăților la cumpărător, 
precum și intervențiile făcute la unii, 
furnizori pentru găsirea altor bene
ficiari sau reglarea producției. în alte 
întreprinderi au fost constituite co
lective de lucru care rezolvă unele 
probleme mai dificile de ordin eco
nomic și financiar. Toate aceste 
măsuri au ca obiectiv repunerea in 
circuitul economic a valorilor imobili
zate, astfel incit întreprinderile să se 
încadreze în nivelul fondurilor apro
bate prin bugetele de venituri și 
cheltuieli, să restituie la termen cre
ditele bancare și să-și întărească tot 
mai mult capacitatea de plată.

Aureliu PETRESCU 
director in Banca Națională

DE CE NU ESTE FOLOSIT DIN PLIN ÎNTREGUL TEREN AGRICOL?
(Urmare din pag. I)
hectare — aparținind cooperativei agri
cole Perișoru, unde au fost amplasate 
pâtulele de porumb.

Un paravan în fața 
privirilor indiscrete

Cele mai mari suprafețe rămase necul
tivate se datoresc însă golurilor existen
te în culturi sau densității necorespunză
toare de plante la hectar. Acestea sint 
generate de cauze diferite : greșeli de la 
semănat, folosirea nejudicioasă a erbici- 
delor, amplasarea in plin cimp a sta

țiilor de preparare a soluției de erbicidat. 
crovuri unde a băltit apa sau porțiuni de 
teren puternic sărăturat. Ele se datoresc 
indisciplinei in aplicarea tehnologiilor de 
lucrare a pămîntului. Asemenea . situații 
sînt vizibile pe terenurile cooperativelor 
agricole Scorțaru Vechi, Siliștea și I.A.S. 
Siliștea.

Cit însumează suprafețele cu goluri sau 
cele care au densitate sub limita optimă ? 
„Noi nu avem asemenea situații — ne 
spunea tovarășul Emil Bălăuță, directorul 
direcției agricole. După răsărirea culturi
lor, colective ale comitetului județean de 
partid și direcției, agricole au verificat 
densitatea plantelor în fiecare unitate a- 
gricolă. Au rezultat 2 120 hectare cu den
sitate sub 35 000 plante la hectar la coo

perativele agricole „Grivița roșie" din 
însurăței și Scorțaru Nou. S-au luat mă
suri ca pe aceste terenuri să fie refăcută 
densitatea". Situațiile de acest fel găsite 
și în alte locuri din județ, dovedesc însă 
că aceste colective și-au făcut datoria su
perficial. Dealtfel, nici organele agricole 
județene de specialitate și nici consiliile 
populare comunale, investite cu atribuții 
precise pentru a asigura folosirea inte
grală a pămintului, nu au intervenit ener
gic, așa cum impuneau situațiile la care 
ne-am referit, pentru a aplica cu strictețe 
prevederile legii fondului funciar, pentru 
a instaura ordinea și disciplina in gos
podărirea pămintului.

Toate acestea întăresc convingerea că,

într-o problemă de asemenea importanță 
cum este cultivarea fiecărei palme de pă- 
mint, tocmai organele însărcinate să aplice 
legea acționează cu duhul blindeții, ceea 
ce nu poate genera decit neglijență in 
gospodărirea pămîntului. Nu este încă 
tirziu ca, pe baza inventarierii '.tuturor 
terenurilor rămase necultivate și, în pri
mul rînd. in golurile existente in lanuri, 
să se treacă de urgență la însămințarea 
lor cu legume, plante furajere și porumb 
pentru boabe. în acest spirit trebuie să 
acționeze energjc comitetul județean de 
partid, organele'agricole județene, consi
liile unice agroindustriale și consiliile 
popujare comunale, astfel ca nicăieri, in 
nici o unitate, să nu rămînă nici o palmă 
de pămint necultivată.

O ladă de gunoi 
pe trei hectare

In spatele lanului, cîmp pustiu Cărările neglijenței
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Golul din imagine, aflat pe o parcelă cu floarea-soarelui a cooperativei 
agricole Siliștea, are cel puțin 40 de metri lățime și este lungă cit 
cuprinzi cu ochiul. în același lan mai sint alte trei asemenea goluri 

lăsate de erbicidele folosite nerațional

■•T

.j

în unele unități agricole, cum este cooperativa agricolă Traianu, lățimea 
drumurilor de acces în lanuri „crește" după fiecare ploaie. Mijloacele 
de transport își croiesc drum tot mai larg prin cultură, diminuind 

suprafața cultivată

Terenurile din
1 spatele Combina

tului de celuloză
. din Brăila au fost 

transformate în 
ladă de gunoi. 
Tot felul de res
turi de materiale 
sînt aruncate la 
voia mtîmplării, 
terenurile deve
nind improprii 
pentru cultivare. 
Multe rabdă pă- 
mîntul, dar indo
lența celor care 
îl mențin în a- 
ceastă stare este 

de netolerat I
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Sufletul viu, forța organizatoare 
a mișcării antifasciste populare

front unic de fuptâț j co™ '
avansuri substanțiale alegerile. Aceste 
victorii au ilustrat pregnant justețea 
gindirii politice și a liniei tactice a 
partidului comunist.

ca

ÎN ACESTE ZILE, LA BUCUREȘTI

Etapa republicană a Festivalului național
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

lAi.......... '

| marș manifesta 
un hrM PJP„^ $:?Primejdia cea mare:

Sarda de fier
Titluri din presa epocii demascînd 

pentru apârarea democrației,
primejdia fascistă, chemînd la luptă 
a independenței țârii și a pâcii

(Urmare din pag. I)
pentru frontul unic contra fascismu
lui, care, pe baza manifestului pro
gram adoptat la jumătatea lunii no
iembrie 1934, a desfășurat variate 
acțiuni pe linia extinderii influen
ței în rindul diverselor organizații 
și grupări politice. Ecoul acestor 
acțiuni a alarmat în așa măsură 
autoritățile incit printr-o ordonanță 
militară au dizolvat noul 
scoțind, totodată, în afara 
32 de organizații de masă, 
sau influențate de P.C.R.

Dar spiritul care călăuzise orga
nizațiile semnatare s-a intruchipat, 
în anii următori, in realizarea unor 
alianțe democratice și mai largi. 
Astfel, în toamna anului 1935, la 
Băcia, în județul Hunedoara. în 
cadrul unei întruniri comune a re
prezentanților Frontului Plugarilor 
și Madoszului, desfășurată într-o 
impresionantă atmosferă de unitate 
și deplină ințelegere, se încheia un 
acord de luptă antifascistă intre 
cele două organizații. „Facem apel 
la toate organizațiile care luptă pen
tru binele poporului muncitor, să ne 
stringent toți intr-o tabără cu un 
program comun de revendicări ime
diate pentru a preveni primejdiile 
care amenință poporul", chemau 
organizațiile semnatare. Ca un răs
puns la acest apel, consiliul sindical 
din Tg. Mureș arăta intr-o scrisoare 
adresată în acele zile celor două 
organizații : „împreună veți lupta 
cu mai mult succes pentru punctele 
stabilite in programul comun, care 
sînt atit doleanțele românilor, cit 
și ale ungurilor... Noi, in numele 
muncitorilor organizați din Tg. Mu
reș, cu bucurie intrăm in acest 
front comun, căci astfel vedem rea
lizabil Frontul popular antifascist 
al tuturor celor asupriți și exploa-

organism, 
legii alte 

conduse

tați din România...". Un ziar al vre
mii aprecia că „Acordul de la 
cia trebuie să devină 
drumul de realizare 
frontului popular".

Procesul de lărgire 
luptă antifascist in perioada ce 
urmat 
unui acord asemănător dintre Blocul 
democratic și Partidul Socialist 
(C. Popovici), la București, la 26 
noiembrie 1935 ; în încheierea acor
dului de la Țebea la 6 decembrie 
1935, între toate organizațiile par
ticipante la înțelegerile amintite de 
la Băcia și București. Semnat, în 
chip simbolic sub gorunul lui Horia 
și la mormifitul lui Avram Iancu — 
ca semn al cinstirii luptelor din 
trecut pentru libertate socială și 
națională, al voinței de a apăra 
moștenirea lăsată de înaintași — 
acordul de la Țebea se reclama 
„din frământarea și acțiunea mul
țimilor muncitoare, hotărite să în
frunte orice fel de aventură dicta
torială fascistă-hitleristă" ; toate 
forțele social-politice interesate ale 
timpului erau chemate să acționeze 
....pentru a înfăptui cu un ceas mai 
devreme adevăratul front popular, 
singura chezășie a luptei pentru li
bertate și pace". Acorduri de ac
țiune comună s-au încheiat la scară 
locală și cu alte organizații și for
mațiuni politice muncitorești sau 
burgheze.

Eficiența coalizării forțelor demo
cratice s-a vădit cu deosebită pu
tere cu prilejui alegerilor parlamen
tare parțiale din județele Hune
doara și Mehedinți de la 18 februa
rie 1936, cînd candidații înscriși în 
fruntea listelor comune ale Frontului 
popular antifascist au înfrînt can
didați! guvernamentali și pe cei ai 
organizațiilor fasciste, ciștigind cu

un exemplu 
definitivă

Bă- 
in 
a

a frontului de 
a 

s-a reflectat in realizarea

„Imensa masă a acestei 
țări respinge hitlerismul 
Și fascismul". ° expresie vie a 
frontului popular în acțiune au con
stituit-o marile întruniri și demon
strații de stradă din perioada 1935— 
1939, cînd in fluviul larg al celor 
ce-și afirmau voința de luptă anti
fascistă s-au aflat alături comu
niști, social-democrați, socialiști,. na- 
țional-țărăniști, radical-țărăniști ori 
cetățeni care nu făceau parte din 
vreun partid. Sufletul acestor am
ple acțiuni de masă, cei care 
le-au imprimat o înaltă comba
tivitate au fost comuniștii, care 
au știut să transforme chiar în
trunirile organizate de partidele 
burgheze, în ample manifestări ale 
unității de luptă împotriva fas
cismului. Referindu-se la o asemenea 
demonstrație, de la 31 mai 1936, cînd 
peste 500 000 de oameni s-au revărsat 
pe străzile și piețele orașelor din în
treaga țară, ziarul „Adevărul" vedea 
în aceasta o expresie vie a faptului 
că imensa masă a acestei țări „nu 
vrea dictatura, că respinge hitlerismul 
șl fascismul și nu înțelege să re
nunțe la dreptățile pe care le are. ci 
să lupte dimpotrivă pentru păstrarea 
și întregirea lor".

O însemnătate și un ecou deosebit 
au avut marile manifestații antifas
ciste desfășurate în plină dictatură 
regală la 1 mai 1939 — în organi
zarea cărora tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alături de alți activiști și 
militanți revoluționari, a avut un rol 
hotărîtor. Demonstrînd în rînduri 
strînse în plină stradă și chiar în fața 
Palatului regal, scandînd lozinci pre
cum „Jos fascismul !“, „Jos garda de 
fier !", „Trăiască Frontul popular anti
fascist „Vrem România liberă ți 
independentă !“, oamenii muncii și-au 
dovedit voința de a se împotrivi fas
cismului și politicii de război, de a 
lupta pentru cauza libertății și de
mocrației, a independentei și integri
tății teritoriale a țării. Demonstrațiile 
de Ia 1 mai 1939 au avut și un pu
ternic ecou internațional, fiind apre-

ciate In presa străină a vremii 
unele din cele mai mari manifestări 
muncitorești antifasciste pe plan 
mondial, in condițiile in care Germa
nia hitleristă trecuse la aplicarea in 
practică a planurilor ei de înrobire 
a popoarelor.

în zilele de tristă memorie ale lui 
august 1940, cind României i-a fost 
impus odiosul Dictat de la Viena, 
forțele progresiste, patriotice, atît din 
rindurile poporului român, cît și ale 
naționalităților conlocuitoare, au or
ganizat, 
munist, 
protest 
mâniei, 
armată 
și suveranității patriei.

Acțiunile de luptă inițiate șl con
duse de P.C.R., întreaga desfășurare 
a vieții politice din România în anii 
dinaintea războiului au demonstrat 
existența in (ara noastră a unor pu
ternice forțe sociale in stare să ba
reze calea fascismului și să asigure 
României o dezvoltare democratică. 
Si, efectiv, prin acțiunea acestor 
forțe, ascensiunea spre putere a or
ganizațiilor fasciste și aservirea țării 
Germaniei fasciste au fost stăvilite 
pentru un timp. Dar faptul că nu s-a 
acționat cu destulă fermitate pentru 
consolidarea izbinzilor obținute, re
fuzul principalelor partide burgheze 
de a colabora cu partidul comunist, 
presiunile tot mai puternice ale Ger
maniei hitleriste, în condițiile în care 
România s-a găsit izolată in fața 
agresiunii acesteia, au făcut posibilă 
instaurarea dictaturii fasciste, ocupa
rea țării și tirîrea ei în războiul 
antisovietic.

Experiența deosebit de prețioasă 
dobindită de Partidul Comunist Ro
mân in activitatea pentru ralierea 
forțelor democratice într-un unic 
front antifascist avea să fie din plin 
valorificată in această perioadă — cea 
mai întunecată din istoria modernă 
a României — cînd sub conducerea 
P.C.R. s-a dezvoltat o viguroasă miș
care de rezistență (aspect pe va forma 
subiectul articolului următor din acest 
ciclu), s-a făurit acea largă coaliție 
a forțelor patriotice, cuprinzînd 
practic întregul popor, care a asigu
rat victoria insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste 
din august 1944.

la chemarea partidului co- 
putemice manifestații 

împotriva dezmembrării Ro- 
au cerut să se treacă la lupta 
pentru apărarea integrității

de

întrecerea formațiilor coregrafice și fanfarelor

în Capitală se desfășoară etapa fi
nală a formațiilor coregrafice și a 
fanfarelor (27 iunie-3 iulie). Parti
cipă la aceăstă întrecere 300 de for
mații cu peste 12 000 de artiști ama
tori ale așezămintelor culturale, sin
dicatelor, organizațiilor de tineret, 
cooperației meșteșugărești șl ale 
unităților militare. Remarcabilă este 
diversitatea celor 262 colective core
grafice : formații mixte, bărbătești, 
de femei, colective de datini și obi
ceiuri populare, de dansuri tematice, 
dans modern, balet, soliști de dans 
popular, modern și clasic etc. Din

totalul acestor formații, 19 aparțin 
naționalităților conlocuitoare.

Se remarcă în această ediție pre
zența unor noi colective artistice din 
marile centre muncitorești : Bucu
rești, Reșița, Hunedoara, Galați, Bra
șov, Baia Mare, Pitești ș.a. Iată cî- 
teva din colectivele artistice munci
torești nou create : Combinatul pe
trochimic Brazi ; Combinatul chimic 
„Azomureș** — Tg. Mureș, Combinatul 
siderurgic Galați, „Armătura" — 
Zalău, Fabrica de confecții Curtea 
de Argeș.

Pe scena teatrului de vară „Herăs-

trău" se desfășoară concertele .sus
ținute de cele 30 de fanfare, prfetre 
care cele cu veche tradiție din ma
rile centre muncitorești. în afara 
concursului, formațiile prezente la 
București vor susține programe ar
tistice pe marile platforme și în 
întreprinderi industriale (C.I.L. — Pi
pera, întreprinderea „23 August**, Fa
brica de confecții și tricotaje, 
IREMOAS), pe scenele teatrelor de 
vară „Herăstrău", „Nicolae Bălcescu" 
și „23 August", in Grădina Cișmigiu, 
la Parcul tineretului și la Muzeul sa
tului.

A

in stil tradițional Manifestație antifascistă la București — mai 1936

PROGRAMELE 1 și 2
9,00 Muzică populară instrumentală

In jurul orei 9,30 — Transmisiu
ne directă de la Midia — Năvo
dari : Adunarea populară organi
zată cu prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. In ju
dețul Constanța

PROGRAMUL 1
16,30 Emisiune în limba germană 
18,25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con- 

’ ducătorii auto
1001 de seri ’
Telejurnal 
Istoria la viitor. 
De pe marea scenă 
Longitudinea zero, 
științific realizat de 
engleză 
Caleidoscop muzical 
Atelier de creație literar-artistică.

21.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16.30 Viața culturală. Selecțiuni din 
spectacolul formațiilor și soliștilor 
participânți la finala pe tară a 
Festivalului național ..Cîntarea 
României"

17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,15 Radar pionieresc
19.30 Pagini romantice,
20,20 Mai aveți o Întrebare ? — Mit șl 

adevăr
20.50 Studio liric ’79
21,35 Telejurnal

a tării
Documentar
Televiziunea'

Gînduri despre prietenie
(Urmare din pag. I)
aceștia) au contribuit 
pentru puținele trebu
ințe materiale ce le 
reclamă situația.

Și n-ai fi făcut și 
Dta tot așa, din mul- 
tul-puținul ce l-ai fi 
avut, cind ar fi fost 
vorba de ori ce amic, 
necum de un amic de 
valoarea Dtale

Modul in care Titu 
Maiorescu, plin de 
respect, îl asigură pe 
Eminescu că ajutin- 
du-l nu-și face decit: 
datoria, așa cum se 
și cuvenea între , oa- 

,, meni cu valoare de 
simbol, are și un alt 
înțeles. Intre marele 
cărturar și sublimul 
nostru poet romantic 
prietenia se dovedește 
a fi o înțelegere încu
rajatoare, tocmai cind 
este mai mare nevoie 
de ea.

Datorită unor gesturi 
ca acesta viața noastră 
literară oferă de atitea 
ori prilejuri instructi
ve de stimulare ți îm
bogățire 
N-au pălit 
ceasurile de taină cînd 
Alecsandri plîngea 
emoționat oftind că

reciprocă, 
nici azi

Bălcescu, exilat ca și 
el, s-a mai întremat 
puțin : „Mă simt feri
cit de această știre, 
parcă aș fi cumpărat 
o lume întreagă, căci 

‘ te iubesc ca pe un 
dulce frate și aș voi să 
împart cu tine zilele și 
sănătatea ce-mi . sînt 
hotărite de soartă".

La acest exemplu, 
noi • putem alătura 
multe altele. Eminescu 
și Creangă, Tudor Ar- 
ghezi și Gala Galac
tion, Galaction și 
N. D. Cocea, Mihail 
Sadoveanu șl foarte 
tinărul 
criticii 
lescu 
Streina 
atitea nobile investiții 
de frumoasă comuniu
ne și spirit povățuitor.

Ca să ne transpunem 
în modul de rostire al 
acestor prietenii lite
rare — ce merg de la 
corectări de manuale 
cum proceda Eminescu 
față de Slavici vină la 
protestul public al lui 
Galaction cînd Arghezi 
este închis la Văcă
rești imediat după 
primul război mon
dial, ar fi desigur su
ficient să optăm pen-

Nicolae Lablș, 
Șerban Ciocu- 
și Vladimir 
constituie tot

tru consultarea mărtu
riilor epistolare sau a 
documentelor de ar
hivă. Vom afla atunci 
că viața intelectuală, 
viața în general, nu se 
dispensează, nici n-are 
cum, de căldura comu
nicativă a bunelor 
sentimente, de pune
rea la curent cu pla
nurile de creație, de 
revizuirea acelor jude
căți in care sînt punc
te obscure de limpezit 
sau lacune de umplut.

Pentru, că aminteam 
la început de memo
rie, memoria datelor 
ne dă de gindlt. Toate 
acțiunile legitimate de 
prietenia stăruitoare ?i 
de îndemnul la mun
că responsabilă au 
sporit si sporesc zes
trea spirituală a po
porului nostru. Cel 
mai mare beneficiu al 
prețuirii reciproce ră
mâne cel legat de lec
ția oferită sufletelor 
tinere, generațiilor se
toase de cultură, de 
puritate, de pilde înăl
țătoare. Fără 
nea 
rora 
mai

aseme- 
pilde, viața tutșt- 
ar fi mai săracă- 
palidă. Cu ele în 
sintem mai tari, 
curați, mai buni.

La izvoarele tradi
ției pluriseculare a pic
turii chineze 
reprezentarea 
fică a cărei 
xitate a 
încă de la 
o extraordinară viva
citate pensulei picto
rului. Concepută și 
dezvoltată de la bun 
început ca un act de 
comunicare, ea a pus 
in circulație o gamă 
de simboluri, a căror 
concentrare esențiali- 
zatoare nu poate fi 
comparată decit Cu 
actul sintetizator al 
scrierii. Dezinvoltura 
căpătată de artist după 
ani și ani de ucenicie 
în finisarea unei ima
gini, simple dar preg
nant metaforice, a 
constituit un pas im
portant spre o perfec
țiune a formelor care, 
departe de a se trans
forma intr-un limbaj 
convențional, schema
tizat, prin observarea 
atentă și minuțioasă a 
naturii a devenit o 
modalitate de apro
piere obiectivă de re
alitatea înconjurătoare. 
Din timpurile dinastii
lor Tang (618—907) și 
Song (960—1297) da
tează încercările de 
diversificare în genuri 
a picturii pe mătase, 
diversificarete ajunge 
la un punct maxim de 
cristalizare in epoca 
dinastiei Ming, in se
colele al XV-lea și al 
XVI-lea. Convențiile 
anterior elaborate sini 
subordonate de acum 
în întregime imprimă
rii acelui spirit de ar
monie ce definește ex
presiile cele mai ca
racteristice ale artei 
chineze, Calmul șt 
limpezimea formelor, 
înscrierea lor intr-un 
spațiu melodic, pro
fund in cazul re
prezentării peisajului, 
condensarea subtilă a 
componentelor compo
ziției prin determina
rea citorva elemente 
de atracție vizuală — 
iată pe scurt caracte
ristici de bază ale pic
turii tradiționale chi
neze. Rigoarea ce i-a 
determinat timp de 
secole aspectul nu i-a 
răpit din farmec ți, în 
fața unei imagini flo

se află 
ideOgra- 
comple- 
conferit 
început

rale antice sau con
temporane, privitorul 
încearcă aceeași sen
zație de poezie sub
tilă. Semnul pictural 
devenit sugestie pen
tru stări sufletești a 
conferit un inalt grad 
de lirism acestei pic
turi, a cărei construcție 
urmează parcă o mu
zică suavă.

Cele 60 de picturi in 
stil tradițional expuse 
la Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste 
România vădesc in 
mare măsură aceste

proprietăți constante 
ale picturii chineze. 
Ele acoperă toate ge
nurile acesteia, de la 
portret pină la orna
mentul floral sau pei
saj. In acest din urmă 
gen excelează Tsien 
Sung-Yen și colabora
torii in marele tablou 
înfățișînd Podul peste 
riul Yăngtse la Nan
king (1972). Stricta or
donare a componente
lor compoziției, acura
tețea detaliilor, per
fecta mînuire a per
spectivei dau aici mă
sura adecvată a meș
teșugului unei scoli ce, 
respectind regulile a- 
cumulate de-a lungul 
sutelor de ani de ex
periență de atelier, a 
Știut să le dea o nouă 
dimensiune. Acest ta
blou, ca si multe al-

tele (Tsen 
Kung, Zonă 
rită in partea 
a provinciei Sichuan, 
1965 ; Yu Yueh-Chuan, 
Copiii șerbilor emanci
pați, 1962 etc.) mărtu
risesc un efort de în
scriere, cu rezultate 
notabile, a imagisticii 
tradiționale în orizon
tul prefacerilor con
temporane. Lărgirea 
sferei de interes, lu
cru absolut firesc, nu 
se face insă in detri
mentul reprezentărilor 
tipice pentru fiecare 
perioadă a picturii 
chineze ți care,' fi
rește, au intrat în re
pertoriul constant al 
ei. Sînt demne de re
marcat în acest sens 
subtilele și hieraticele 
compoziții ale lui 
W n a g Hsueh-Tao 
(Rațe mandarin. 1957), 
Li Kuo-Hua (Răsărit 
de soare în munții 
Huangshan, 1977) și 
Liu Hsiao-Min (Lotus, 
1977). Coexistența sur
selor temațice contem
porane și tradiționale 
ilustrează faptul că 
posibilitățile de comu
nicare și semnificare 
în cadrul unui stil con
sacrat ți validat de o 
lungă experiență nu 
Sînt epuizate. Con
tactul cu viața, cu me
diul uman, cu prefa
cerile aduse 
mele decenii 
ria Chinei a 
turii chineze 
tradițional o 
siune in plus, apro
piind-o șl mai mult de 
realitatea ce a consti
tuit obiectul atenției 
sale dlntotdeauna.

Hsueh- 
împădu- 
de vest

de ulti- 
in isto- 
dat pic- 
în stil 
dimen-

Griqore ARBORE
&

TENG TZU CHING : Lecție de acupunctura

REZULTATE, PREOCUPĂRI Șl EXIGENȚE
IN ELECTROTEHNICA

*

importantă ramură purtătoare de progres tehnic
Este un fapt bine cunoscut că in

dustria electrotehnică se numără 
printre marii consumatori da materii 
prime, materiale și energie. în pro
cesele de producție care au loc în 
această ramură se folosesc materii 
prime și materiale de înaltă puritate, 
ca și metale prețioase avind costuri 
ridicate. Fapt subliniat cu pregnanță 
și cu prilejul recentei vizite in Insti
tutul nostru a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cercetării tehnico-științi- 
fice de profil îi revin, de aceea, sar
cini însemnate pe linia elaborării de 
procedee care să conducă la reduce
rea substanțială a consumurilor și, 
implicit, la creșterea rentabilității.

Colectivul Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică a 
abordat in modalități complexe acest 
obiectiv, știut fiind că rezultate bune 
pot fi obținute numai dacă proble
mele sint urmărite încă din fazele 
incipiente, de concepere și proiectare 
a noilor produse și echipamente, pe 
primul loc situindu-se activitatea de 
reproiectare a produselor existente. 
S-a trecut, astfel, la optimizarea 
constructivă a produselor și echipa
mentelor specifice din sfera mașini
lor și transformatoarelor electrice, a 
aparatajului de joasă și medie ten
siune. la realizarea unor noi serii, 
perfecționate, de motoare electrice 
aflate in fabricație prin reproiecta- 
rea periodică a acestora. Rezultatele 
sînt vizibile. Spre exemplu, seriile 
de motoare electrice asincrone repro- 
iectate de cercetătorii institutului 
nostru în colaborare cu întreprinde
rea „Electroprecizia" — Săcele și în
treprinderea de mașini electrice — 
Pitești se află în curs de asimilare. 
La noile produse se constată nu nu
mai o îmbunătățire a parametrilor 
funcționali in raport cu performan
tele produselor înlocuite, dar și rea
lizarea unor importante reduceri la

consumurile unor materiale scumpe, 
cum sint tabla silicioasă și cuprul.

De altfel, ținînd seama că o serie 
de materii prime și materiale utili
zate in electrotehnică (cupru, platină, 
argint, wolfram, molibden, plumb) 
au prețuri mereu în creștere, dimi
nuarea utilizării lor se înscrie ca o 
direcție de bază în planul de cerce
tare. Se impune ca fiecare produs 
sau tehnologie nouă să-și dovedească 
superioritatea și sub acest aspect al 
realizării unui consum material 
energetic redus. Ne-a preocupat in 
mod deosebit economisirea argintului, 
considerat drept materialul ideal pen
tru contactele și acoperirile din elec
trotehnică. Astfel, căutind căi de în
locuire a argintului cu aliaje ale 
acestui metal au fost elaborate noi 
tehnologii, in special dintre cele ba
zate pe placare — procedee ce contri
buie la reducerea substanțială a can
tităților de argint necesare in multe 
din procesele de fabricație din dome
niul electrotehnicii. Aceasta a condus 
nemijlocit atît la acoperirea unor ce
rințe ale producției, cît și la realiza
rea de economii privind consumul 
de argint la întreprinderile „Electro- 
aparataj", „Electroprecizia" — Săce
le, „Electromagnetica". La nivelul 
industriei electrotehnice a țării, aces
te economii sînt echivalentul a circa 
14,5 tone argint. în paralel, noile teh
nologii au contribuit, totodată, la îm
bunătățirea parametrilor tehnici ai 
produselor. Creșterea neîncetată a 
prețului argintului de uz industrial 
pe piața internațională — situație 
valabilă și în cazul altor resurse mi
nerale utile, unele pe cale de epui
zare —, determină necesitatea inten
sificării eforturilor cercetării.

Reducerea consumului de energie 
electrică constituie unul din obiecti
vele prioritare pe care partidul le 
pune in momentul actual și în fața 
cercetării științifice. Intervenind cu

soluții originale și eficiente în in
stalațiile și tehnologiile existente de 
producere a energiei electrice (in
stalații de compensare a factorului 
de putere), precum și in cele pe care 
le creează și le transferă întreprin
derilor spre a fi fabricate în serie 
mare, cercetătorii contribuie la re
zolvarea atît de acutei probleme a 
energiei. Prin soluțiile bazate pe 
compensarea statică, soluții intra
te în producție la întreprinderea

Dr. ing. Florin Teodor
TĂNĂSESCU

Institutului de cercetare 
și inginerie tehnologică 

industria electrotehnică

directorul 
științifică 

pentru

„Electrotehnica" din Capitală, în cin
cinalul 1971—1975 s-a realizat o eco
nomie de 50 milioane kWh/an, pen
tru etapa 1976—1980 economiile esti- 
mindu-se la 95 milioane kWh/an.

In același timp au fost găsite o 
serie de soluții pentru marii consu
matori de energie electrică, in sensul 
diminuării consumurilor. Așa, spre 
exemplu, în domeniul tracțiunilor 
electrice s-au realizat, de pildă, teh
nici de înlocuire a unor regimuri de 
funcționare și de frînare dotate cu 
rezistențe prin care se risipeați ener
gii mari, prin sisteme moderne de 
scheme electrice, apte să conducă la 
economii de energie deosebit de ri
dicate, de circa 15 MW/oră 
Pentru alți mari 
creat echipamente 
perare a energiei 
cese de încercare, 
circuitul util, productiv.

Cu prilejul vizitei recente făcute 
în institutul nostru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to-

anual, 
consumatori s-au 
moderne de recu- 
din diverse pro- 

reintroducînd-o în

varășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, președintele 
C.N.S.T., a fost subliniată, încă o 
dată, importanța deosebită pentru 
economia noastră națională aflată in 
plin avînt, a reducerii consumurilor 
de materiale și de energie. Accen- 
tuind pe nevoia ' imperioasă de a 
spori aportul cercetării și ingineriei 
tehnologice la valorificarea superioa
ră a bazei de materii prime a țării, 
de înlocuire a materiilor prime și 
materialelor deficitare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, sublinia că 
această problemă trebuie fie privi
tă in mod complex de către toți fac
torii care participă la realizarea și 
aplicarea noilor rezolvări și soluții. 
Pentru ca produsele și tehnologiile 
nou elaborate să fie competitive atît 
sub aspectul consumului de materia
le, cit și din punct de vedere energe
tic, este necesară constituirea unui 
fond centralizat de materii prime și 
materiale noi, de înlocuitori utilizați 
în noile produse. Pe de altă parte, o 
serie de tehnologii moderne, econo
mice sub aspectul consumului mate
rial și energetic pe care-1 presupun, 
ar trebui promovate cu mai mult cu
raj in industrie. Mă refer, de exem
plu, la unele tehnologii cum sînt vop
sirea în mediu electrostatic, procedeu 
care poate asigura, pe lîngă produc
tivități mai mari, și însemnate eco
nomii de materiale și energie. De 
asemenea, așteaptă o mai largă apli
care practică tehnologiile bazate pe 
utilizarea fasciculului de electroni în 
procedee de sudură și tăiere, tehno
logiile și echipamentele cu ultrasu
nete ș.a. Aplicarea lor pe scară mai 
largă ar duce, proporțional cu extin
derea, la economii din ce în cq mai 
mari. Tot în acest sens ar fi necesar 
să se dezvolte unele microcapacități 
de înnobilare a unor materiale — pe 
profilul anumitor întreprinderi — 
pentru realizarea de bioxid de man-

gan, carborund electrotehnic, nisi
puri și caolinuri de înalte purități. 
Acestea ar putea fi realizate și ofe
rite beneficiarilor la prețuri aflate 
în strînsă corelația cu eforturile ma
teriale și costurile întreprinderii res
pective, ceea ce ar stimula activita
tea de înnobilare a materiilor prime și 
materialelor existente în țară și pa
ralel ar conduce la o mai susținută 
cointeresare a producătorilor pentru 
a da și „altceva** decît ce se produce 
în mod obișnuit.

Pentru rezolvarea unor asemenea 
probleme, considerăm că ar fi nece
sar ca Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe să întoc
mească o documentație exhaustivă 
cu privire lă necesarul de materii 
prime și materiale noi și să stabi
lească cu rigurozitate prioritățile, 
în acest fel ar fi corelate eficient 
eforturile diferitelor ministere și, 
totodată, ar fi antrenate mai ferm 
institutele de cercetare și inginerie 
tehnologică în realizarea unor înlo
cuitori. S-ar putea, în acest fel, con
centra eforturile pe ceea ce este 
prioritar și, totodată, s-ar extinde, la 
nivelul întregii economii, naționale, 
multe dintre soluțiile noi, utile, care 
continuă să fie valorificate doar prin 
aplicații locale, izolate, restrinse.

Sarcinile cercetătorilor din sfera 
ingineriei tehnologice pentru indus
tria electrotehnică sînt mari, com
plexe și ele vizează realizarea unor 
echipamente și tehnologii mai eco
nomice sub aspect material și ener
getic. Colectivul institutului nostru 
este ferm hotărît să mențină cit mai 
ridicată calitatea realizărilor sale, 
pentru a fi cit mai util industriei 
electrotehnice și economiei naționale, 
pentru a-și exercita rolul pe care tot 
mai pregnant trebuie să-I dovedeas
că o unitate de cercetare, acela de a 
prevedea și de a găsi soluții moder
ne, eficiente, competitive.
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Excelenței Sale General MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Mali îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sudces deplin in îndeplinirea înaltei misiuni cu care ați fost investit.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și 
conlucrare statornicite intre țările noastre se vor dezvolta și mai mult in 
viitor, spre binele popoarelor român și malian, al cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale și colaborării internaționale, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei SAffBÂnMflM NAȚIONALĂ A REPUBLICII întoarcerea de la Moscova a delegației române

Primire la Consiliul de Stat
Tovarășul Ștefan Voitec, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, a pri
mit, joi, delegația Ministerului Justi
ției din Republica Algeriană Demo
cratică și Populară, condusă de 
Lahcene Soufi, ministrul justiției, 
care se află în vizită în țara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea secre
tarului general al Partidului Frontul 
de Eliberare Națională, președintele 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare. Chadli Benjedid, un me
saj de salut și cele mai calde urări 
de sănătate și fericire, de prosperi
tate poporului român.

Mulțumind, tovarășul Ștefan Voi
tec a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu președintelui Al
geriei, Chadli Benjedid, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire

*
Joi, 28 Iunie, s-a semnat la Minis

terul Afacerilor Externe Convenția 
de asistență juridică in materie ci
vilă, familială și penală intre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Algeriană Democratică și Populară.

Din partea română, convenția a fost 
semnată de Constantin Stătescu, mi
nistrul justiției, iar din partea alge
riană de Lahcene Soufi, ministrul 
justiției.

personală, iar poporului algerian 
prieten noi succese.

în timpul întrevederii, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor multi
laterale dintre cele două țări și po
poare. S-au evidențiat, de asemenea, 
posibilitățile de extindere și.diversi
ficare a colaborării dintre România 
și Algeria în diverse domenii de ac
tivitate.

La primire a participat Constantin 
Stătescu, ministrul justiției,

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația algeriană a făcut o vizită 
în județul Brașov, unde a avut între
vederi cu reprezentanți ai organelor 
de justiție din Brașov, a vizitat în
treprinderea de tractoare și cartiere 
de locuințe din localitate, monu
mente de artă și obiective turistice 
din județ. De asemenea, oaspeții au 
avut o întrevedere la judecătoria 
sectorului 7 din Capitală.

★
Au participat Vasile Gliga, adjunct 

al ministrului afacerilor externe. Se
ver Georgescu, prim-adjunct al procu
rorului general, Nicolae Popovici, 
adjunct al ministrului justiției. loan 
Lăzărescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Alger, precum 
și membrii delegației algeriene.

(Agerpres)

Vizita unei delegații guvernamentale 
a Republicii Socialiste Serbia

La invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România, joi a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamentală a 
Republicii Socialiste Serbia, condusă 
de tovarășul Ivan Stambolici, preșe
dintele Consiliului Executiv al Adu
nării R.S. Serbia, care face o vizită 
in țara noastră.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului, de alte per
soane oficiale.

în dimineața aceleiași zile, a avut 
loc o intîlnire de lucru intre tovarășii 
Virgil Trofin și Ivan Stambolici.

Cu acest prilej au fost analizate 
probleme privind modul cum sint în
deplinite acțiunile de colaborare și 
cooperare dintre România și Iugosla
via, respectiv R.S. Serbia, subliniin- 
du-se rolul hbtăritor al întilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito in am
plificarea continuă a relațiilor oe 
strinsă prietenie dintre popoarele ro
mân și iugoslave.

O atenție deosebită a fost acordată 
posibilităților ;de: lărgire șl .'diverslfi- 
care a schimburilor comerciale, pre
cum și intensificării colaborării șl 
cooperării in diferite ramuri de pro
ducție, exprimindu-se hotărîrea de a

dezvolta în continuare relațiile eco
nomice bilaterale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat Gheorghe Cocoș, adjunct 
al ministrului energiei electrice, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă romăno-iugoslavă pentru Por
țile de Fier, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea iugoslavă Trifun Niko- 
lici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Miloiko Veliovici, pre
ședintele Camerei Economice a R. S. 
Serbia, președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă iugoslavo-română 
pentru Porțile de Fter.

în onoarea delegației guvernamen
tale a R.S. Serbia, tovarășul Virgil 
Trofin a oferit un dineu.

★
în aceeași, zi, delegația guverna

mentală a R.S. Serbia a avut o între
vedere cu tovarășul Ion Avram, mi
nistrul industriei' construcțiilor de 
mașini, De asemenea, oaspeții au vi
zitat .îhtrepfindetăă „dfe mașini grele 
București, noi cartiere de locuințe și 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)

Vizita ministrului egip- 
tean al apărării, continuindu-și 
vizita in țara noastră, ministrul 
apărării și al producției militare 
al Republicii Arabe Egipt, ge
neralul Kamal Hassan Aly, îm
preună cu delegația militară care 
îl însoțește, a vizitat instituții mili
tare de invățămint ale armatei noas
tre. precum și obiective economice și 
turistice din județele Prahova. Bra
șov și Argeș. Totodată, oaspeții au 
depus o coroană de flori la Monu
mentului eroilor patriei din Capitală,

întrevederi.In perioada 26-23 
iunie a făcut o vizită în țara 
noastră o delegație a Camerei 
de industrie și comerț din Berli
nul occidental, condusă de Horst 
Elfe, președintele camerei. în timpul 
șederii în România, delegația a 
avut întrevederi și întîlniri de 
lucru Ia Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, cu Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului, Ia Cameră de comerț 
și industrie, cu Ion Constantinescu, 
președintele camerei, cu reprezen
tanți ai unor întreprinderi de comerț 
exterior, și a vizitat obiective eco
nomice din Capitală. Cu acest prilej 
au fost discutate aspecte privind 
dezvoltarea, în continuare, a relații
lor economice dintre firme și între
prinderi românești și vest-berlineze.

Festivitate. Joi>la sediul Cen" 
trului Demografic O.N.U.-România 
(CEDOR) a avut loc festivitatea 
prilejuită de Închiderea anului aca
demic postuniversitar intitulat „Popu- 

Jația și dezvoltarea social-economică". 
Timp de 9 luni, specialiști — eco

nomiști, sociologi, demografi, medici, 
statisticieni, planificatori — din Al
geria. Benin, Burundi. Congo, Gui
neea, Iran, Senegal. Siria, Zair și din 
țara noastră au abordat multiplele 
relații dintre populație, dezvoltarea 
social-economică, resurse, sănătate 
publică, educație, dezvoltarea rurală, 
urbanizare etc.

La festivitate au luat cuvîntul 
Suzana' Gâdea, ministrul educa
ției și invătâmîntului, președin
tele Consiliului de Administrație 
al CEDOR, A. S. Dajani, di
rectorul Centrului de informare de 
la București al O.N.U. din partea 
Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare, Ferdinand J. C. M. 
Rath, directorul Centrului Demo
grafic O.N.U. — România, Hypp 
Backa, Congo, din partea cursanți- 
lor. Vorbitorii au subliniat rezul
tatele deosebite obținute de 
CEDOR pe linia formării cadrelor 
de conducere din țările in curs de 
dezvoltare.

SEYCHELLES care a participat la sesiunea C.A.E.R.
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inființeazâ competiția echipelor de rezerve-|uniori

Colocviu internațional.La 
Centrul european pentru învățămîn- 
tul superior la U.N.E.S.C.O. — 
C.E.P.E.S. — cu .sediul la București 
au luat sfîrșit joi lucrările Colocviu
lui internațional intitulat „Relațiile 
dintre educație, cercetare și produc
ție în învățămîntul superior din 
Europa".

Specialiști din numeroase țări 
europene și alte zone geografice au 
efectuat, cu acest prlfej,. un Rodnic 
schimb de experiență privind ' inte
grarea procesului formattv-educativ 
cu activitatea de cercetare și produc
ție, precizînd într-un document final 
o serie de recomandări referitoare 
la căile de intensificare a utilizării 
acestei noi forme in pregătirea uni
versitară a viitorilor specialiști. în 
acest sens, s-a subliniat necesitatea 
asigurării unei noi structuri orga
nizatorice în universitățile din zona 
europeană, precum și pregătirea co
respunzătoare a personalului didactic 
și specialiștilor din economie care 
aplică in practică procesul integrării.

ExpOZițiC. Jo*’ Cluj-Napoca 
s-a deschis expoziția „Artistul plas
tic la lucru, în America", organizată

Excelenței Sale FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

» VICTORIA — MAHE
La aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Seychelles 

vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, iar poporului dumneavoastră multă prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Seychel
les, arhipelag format 
din 92 mici insule si
tuate în Oceanul In
dian, sărbătorește as
tăzi trei ani de la 
proclamarea inde
pendenței naționale, 
eveniment ce a pus 
capăt unei dominații 
coloniale de mai bine 
de 160 de ajii.

Noua constituție, a- 
doptată în luna mar
tie a acestui an, pro
clamă hotărîrea de 
edificare a unei socie
tăți progresiste în 
Seychelles. Actualul

■ plan de dezvoltare a 
țării (1978—1985) pune 
accentul, pe de o 
parte, pe dezvoltarea 
infrastructurii indus
triale, pe sporirea ser
viciilor sociale, pe 
construcția de locuin
țe, pe dezvoltarea a- 
griculturii, precum și 
pe crearea unei flote 
de pescuit autohtone.

Renumit pentru fru
musețile sale naturale, 
arhipelagul atrage an 
de an tot mai multi 
turiști, în planul de 
dezvoltare al tinerei 
republici fiind prevă
zut un amplu program

de extindere a fondu
lui hotelier.

în spiritul politicii 
sale de prietenie și 
solidaritate cu statele 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare. România ă 
stabilit relații diplo
matice cu Republica 
Seychelles, existînd 
bune premise pentru 
dezvoltarea legăturilor 
de colaborare, cores
punzător intereselor 
reciproce, ale cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Joi seara s-a înapoiat de la Mos- 
cdva delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pri
mul ministru al guvernului, care a 
participat la lucrările celei de-a 
XXXIII-a ședințe a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Paul Niculescu, membru a! Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. ministrul finanțelor, reprezen
tantul permanent al României în 
C.A.E.R., Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Nicolae Constantin, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Dumitru Bejan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ion Nicolescu, 
prim-adjunct al ministrului trans
porturilor si telecomunicațiilor, Stan 
Măgureanu, secretar al Consiliului

de Miniștri, Ștefan Stancu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Vasile Sandru, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

La plecarea din Moscova, pe aero
portul Vnukovo, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Aleksei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Veniamin 
Dimșiț, Konstantin Katușev, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Piotr Neporojnîi, minis
trul energeticii și electrificării al 
U.R.S.S., Boris Bugaev, ministrul 
aviației civile al U.R.S.S.. Viktor 
Malțev, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Stanislav Borisov, 
prim-adjunct al ministrului finanțe
lor, Nikolai Faddeev, secretarul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul țării noastre în Uniunea 
Sovietică, membri ai ambasadei, 
precum și Gheorghe Stoica, locțiitor 
al reprezentantului permanent al 
României în C.A.E.R.

Intîlnire la Consiliul
Tovarășul Emil Bobu, președintele 

Consiliului Central al U.G.S.R., s-a 
întîlnit joi dimineața cu delegația 
Uniunii Naționale a Oamenilor mun
cii din Mali —' U.M.T.M. — condusă 
de. Bakary Karambe, secretar general 
al U.M.T.M., care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R., efec
tuează o vizită de prietenie și docu
mentare în tara noastră.

Sosirea ministrului
al R. P

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală Zhao Cangbi, ministrul secu
rității publice al Republicii Populare 
Chineze, care, împreună cu o dele
gație, face o vizită oficială în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul George 
Homoștean, ministru de interne.

Central al U.G.S.R
Cu acest 

schimb de 
activitatea 
organizații 
și internațional, precum și asupra 
posibilităților de dezvoltare în conti
nuare a relațiilor bilaterale dintre 
U.G.S.R. și U.M.T.M.

Întîlnirea s-a desfășurat 
atmosferă cordială,

prilej a avut loc un 
informații cu privire la 
desfășurată de cele două 
sindicale pe plan intern 

asupra

securității 
Chineze

într-o
prietenească.

publice

Tien Gin Fen,A fost de față ... ___
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Populare Chineze la București.

în aceeași zi, intre ministrul de 
interne al Republicii Socialiste 
România și ministrul securității pu
blice al Republicii Populare Chineze 
au avut loc convorbiri, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Convorbiri româno-zambiene
în Capitală a sosit joi după-amiază 

Machila Joshua Lumina, ministrul 
finanțelor și cooperării tehnice din 
Republica Zambia, care face o vizită 
în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. Ion M'. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului.

★
în aceeași zi au început convor-

blrlle dintre tovarășul Cornel Bur
tică și Machila Joshua Lumina.

Sînt analizate modalitățile în care 
se aplică în practică, în domeniul 
relațiilor economice. înțelegerile con
venite cu prilejul întilnirilor și țon- 
vorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David Kaunda. 
stabilindu-se, totodată, hoi măsuri 
menite să conducă la dezvoltarea co
laborării și cooperării româno-zam
biene în diverse sectoare de interes 
reciproc.

(Agerpres)

vremea
Timpul probahll pentru zilele de 3# 

iunie, 1 și 2 iulie. In țară : Vreme căl
duroasă și frumoasă, cu cerul variabil.

«
Vor cădea averse izolate de ploaie. în
deosebi în zonele de deal și de munte. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12 șl 22 de grade, 
iar cele maxime Intre 23 și 33 de gra
de. local mai ridicate. In București : 
Vremea se menține călduroasă, cu ce
rul variabil. Vint slab. Temperatura în 
creștere.

In apărarea patrimoniului 
genetic al Terrei

• Peste 400 de specii animale dispărute în ultimele trei secole; 
In gravă primejdie — alte 1 200 • Un „masacru biologic" cu 
serioase consecințe negative • Necesitatea unei strategii a 

conservării speciilor
De la balena albastră la ciocîrlie, 

de la calul de mare la ciclama „mi- 
rabile" — aproape că nu se mai poate 
ține socoteala speciilor amenințate cu 
dispariția. Din Antarctica si pină la 
tropice, numeroase specii sint in
fectate. Nici indignarea oamenilor 
de știință și nici campaniile senti- 
mentale purtate de asociațiile de pro
tecție a naturii nu se dovedesc sufi
ciente pentru salvarea lor...

4

Ieri a avut loc o consfătuire cu 
privire la pregătirea și începerea 
campionatelor de fotbal, ediția 1979— 
1880. Au luat parte reprezentanții or
ganelor județene de sport și ai clu
burilor și asociațiilor cu echipe in 
diviziile A și B, care au fost infor
mați despre unele măsuri ale birou
lui Federației de fotbal, aprobate de 
conducerea C.N.E.F.S. Astfel, s-a a- 
dus la cunoștință că viitorul campio
nat va începe duminică, 12 august, 
în formula cunoscută. O singură mo
dificare. importantă, privind sistemul 
de promovare-retrogradare : in divi
zia A vor promova două echipe, în 
loc de trei (cele trei echipe care vor 
ciștiga seriile diviziei B vor juca un 
turneu simplu, „fiecare cu fiecare", 
iar primele două vor intra in divizia 
A) și vor retrograda formațiile cla
sate pe locurile 17 și 18 ; în fiecare 
dintre seriile diviziei B vor promo
va cite două echipe, în loc de patru 
ca pină în prezent, și vor retrogra
da, de asemenea, cite două echipe 
(cele 12 formații ciștigătoare ale se
riilor din divizia C vor fi împărți
te in trei grupe, în cadrul cărora se 
va juca sistem turneu simplu, pri
mele două echipe din fiecare grupă 
promovind în divizia B).

<3 altă noutate importantă o con
stituie înființarea echipelor de re- 
zerve-juniori pe lingă cluburile di
vizionare A, echipe care vor juca 
într-un campionat paralel cu cel al 
primelor formații. Echipele de rezer
ve-juniori vor putea avea în alcă
tuire maximum șapte jucători se
niori, ceilalți vor fi juniori (născuți 
după 1 august 19(51). Se preconizea
ză ca din ediția 1980—1981 să se în
ființeze echipe de rezerve-juniori Ia 
toate divizionarele B. în domeniul 
juniorilor se mai precizează că prin
cipala competiție va rămîne campio- 

' natul republican, cuprinzind echipe

le cluburilor din diviziile A și B (ti
neri născuți după 1 august 1961).

în materie de transferări, regu
lamentul rămine in linii mari a- 
celași ; unele noutăți privesc posibi
litatea transferării către echipele din 
divizia A a jucătorilor din divizia 
secundă, din județele care n-au e- 
chipe în prima categorie (în aceas
tă situație se află 26 de județe) ; de 
asemenea, se admite transferarea ti
nerilor jucători deveniți studenți din 
județele care n-au institute de în- 
vățămint superior. Să reținem că, in 
ambele cazuri, jucătorii se pot trans
fera numai cu acordul clubuhii sau 
asociației la care sint legitimați.

Precizînd că perioada de transfe
rări a fost fixată între 1 iulie și 25 
iulie a.c., să trecem mai departe pen
tru a informa că și în privința îm
bunătățirii stabilității antrenorilor 
s-au luat cîteva măsuri deosebite. 
Astfel, numirea antrenorilor la clu
buri și încheierea sau desfacerea 
contractelor intre antrenori și clu
buri se va face o dată pe an (intr-o 
perioadă de șapte zile), la propunerea 
Biroului F.R.F., cu aprobarea con
ducerii C.N.E.F.S. în acest an. nu
mirea antrenorilor pentru campiona
tele 1979—1980 va avea loc pină la 
9 iulie, urmînd ca pregătirile echi
pelor divizionare să înceapă joi, 
12 iulie. De la această dată, la fie
care echipă va funcționa un singur 
antrenor, nominalizat pe timp de un 
an la federație, care va purta în
treaga răspundere pentru pregătirea 
multilaterală a jucătorilor.

Asupra acestor măsuri care vi
zează îmbunătățirea calității instrui
rii, lucrul în perspectivă și creșterea 
responsabilității tehnicienilor, ca și 
asupra altora adoptata recent, vom 
reveni.

sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Ambasadei
S.U.A. la București. La festivitate
au participat Ștefan Mocuța, pre
ședintele consiliului popular jude
țean. oameni de cultură, un numeros
public.

A fost prezent Rudolph Aggrey, 
ambasadorul ' S.U.A. la București, 
membri ai ambasadei.

Expoziția prezintă lucrări de pic
tură, sculptură, grafică, fotografii. 
(Al. Mureșan).

Manifestare culturală. Cu 
prilejul Zilei naționale a Canadei, 
joi după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. Au 
participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Au fost prezenți Brian Henry Dick
son, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Canadei la București, membri ai 
ambasadei.

CoHCOrt Orchestra cameră 
din Pardubice — R.S. Cehoslovacă a 
susținut joi seara un concert in sala 
mică a Palatului Republicii Socialiste 
România, sub bagheta dirijorului 
Vladimir Valek și avînd ca solistă 
pe Milușe Bepiskova. Formația ca
merală cehoslovacă a mai participat 
la festivalul „Zilele muzicale tîrgu- 
mureșene", iar în continuare va con
certa la Sf. Gheorghe și Brașov.

(Agerpres)

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Să n«-ți taci prăvălie cu 
scară — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul Român) : Festivalul 
național „CINTAREA ROMÂNIEI". 
Ediția a Il-a. Concert de muzică 
românească, dirijor Vasile Pantea 
— 20.
• A.R.I.A. (la sala Teatrului de 
operetă) : Ansamblul de cintece

și dansuri „Filipiniana** al Uni
versității din FiLipine — 20.
• Opera Română : Cosi fan tutte 
— 19.
• Teatrul Mic : Nu sînt Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30, (la Teatrul de vară ,,?3 Au
gust") : Poveste cu... cântec — 20.
• Teatrul „ion Creangă" : Micul 
prinț (premieră) — 19.

Cu această constatare s-a deschis 
in octombrie 1978 adunarea generală 
a Uniunii internaționale pentru con
servarea naturii, întrunită în capitala 
Turkmenistanului sovietic. S-a propus 
atunci celor 400 de delegați, repre- 
zentind toate regiunile lumii, să nu 
se mai limiteze la moțiuni și apeluri 
cu privire la soarta elefanților, ci să 
contribuie la promovarea unei stra
tegii adecvate, la scară mondială, în 
vederea rhenținerii echilibrului eco
logic.

Cauza principală a dispariției spe
ciilor o constituie degradarea sau 
chiar distrugerea mediului lor de 
viață, ca urmare a acțiunilor irațio
nale ale oamenilor. Astfel, 75 la sută 
din cele 674 de vertebrate sint în pe
ricol de dispariție deoarece ecosiste
mele necesare supraviețuirii lor 
devastate.

Istoricii 
pariție a ___ _______
ropa, în anul 80. De 
stins 120 ‘ . “ \
150 de păsări. Jumătate din acestea 
au dispărut după anul 900. Din seco
lul al XVII-lea și pină la începutul 
secolului al XX-lea dispare o specie 
animală la 10 ani. De acum înainte 
va dispărea cite una în fiecare an.

Această situație este în strinsă le
gătură cu distrugerea vegetației. S-a 
calculat că fiecare plantă ce dispare 
poate să atragă după sine dispariția 
a 30 de mamifere, păsări și insecte. 
Se apreciază îndeobște că pe Terra 
există 
specii 
cente 
narei 
ridică______________ ____ ,______
lioane. însă doar un milion și jumă
tate sînt inventariate. O mare parte 
din acestea riscă să fie distruse 
înainte chiar de a fi cunoscute. 
Această distrugere, uneori voluntară, 
dar cel mai frecvent inconștientă, a 
luat proporții înspăimintătoare. Anul 
trecut, „Worldwatch Institute", fun
dație americană consacrată studierii 
relației dintre economie si mediul 
înconjurător, a publicat un raport 
care lansa un avertisment sever : 
„Este vorba de un adevărat masacru 
biologic, de o alterare ireversibilă și

consemnează 
unui animal,
de specii de

sint
dis- 
Eu-

cinema
• Școala curajului : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Acuarele : CENTRAL — 14: 16; 
18; 20.
• Copil de duminică : TIMPURI 
NOI — 14: 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
15; 17,30; 20, la grădină — 21. FA
VORIT — 8; 11,13; 13,30; 15,45; 13; 
20,15.
• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA *— 14,30; 17.15; 20.
• Ttnărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 21,15. BUCUREȘTI — 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Frumoasa și bestia : FESTIVAL 
— 14; 16; 18; 20, MODERN — 8; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21.
• Severino : GRIVIȚA — 9: 11,13; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
9,15; 11,15; 13 30; 15,45: 18; 20.15, 
la grădină — 21,15, GRADINA TI
TAN — 21,15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
VICTORIA — 13; 17,30: 20.

• Vis de ianuarie : DOINA — 16; 
18; 20, Program de desene ani
mate — 9,30; 10,45; 12; 13,15; 14,30.
• Aleargă după mine ca să te
prind î FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30^15,45; 18; 20, FLOREASCA — 
9; 11T13: 15,30; 17,45; 20. FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Vacanță tragică : BUZEȘTI — 
16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18,15; 20,15.
• Un trecător în ploaie : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Fortăreața invizibilă : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Evadarea : BUCEGI — 16; 18;
20.15.
• Rodeo : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21, PARC HOTEL — 21,15.
• Vom mai vorbi la vară : LIRA
— 16; 18; 20.
• In ochii tăi t Întreaga lume : 
DRUMUL SĂRII
• 
0;

16; 18; 20. 
Vestul sălbatic : GIULEȘTI — 
11; 13,15; 15,30: 17,45: 20.
Praf sub soare î FERENTARI 
15,30; 17,30; 19,30.
Străzile au amintiri — 9,45, A

11.45, Urmărireașaptea pecete

prima 
leul de 
atunci, s-au 
mamifere și

mai bine de 3 milioane de 
animale și vegetale, iar re
descoperiri asupra extraordi- 
diversități a lumii insectelor 
această cifră la aproape 10 mi-

— 14, Zi proastă Ia Black Rock — 
16,15; 18,30, Canalul — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Șeriful din Tennessee : CINE
MA STUDIO — 10; 12,15.
• Chemarea sălbăticiei (săptămîna 
filmului canadian): CINEMA STU
DIO — 15,30; 17.45: 20.
• O dramă la vinătoare : CO- 
TROCENI — 15; 17,30: 20.
• Falansterul î PACEA — 15;
18,30.
• Police Python 357 s FLA CAR A
— 15,30; 17.45; 20, la grădină — 
21,15.
• Ciocolată cu alune : VIITORUL
— 13,30; 17.45; 20.
• Un om în loden î MIORIȚA — 
9; 11; 13,15: 15,30; 17,45: 20.
• Al cincilea anotimp : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• A fost regăsită compania 
șaptea : COSMOS — 14; 16; 18;
• Brațele Afroditei : MUNCA 
16; 18; 20.
• Dansul tobelor : ARTA — 
12; 15; 19, la grădină — 21.
• «Clipa : PROGRESUL — 16; 19.
• Poliția este învinsă ; GRADI
NA FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele s GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Detectiv particular : GRADINA 
BUCEGI — 21,15.

a
20.

profundă a biosferei, de un Rubicon 
ai evoluției care nu trebuie in nici 
un caz trecut".

Președintele american Jimmy Car
ter a cerut unui grup de experți un 
raport asupra stării mediului incon- 
j urător, in perspectiva anului 2000. 
Primele concluzii ale acestui raport 
ce va fi publicat vara aceasta sub 
titlul „Global 2000“ sint alarmante. 
Dacă politica utilizării solurilor și a 
resurselor planetei nu va fi modifi
cată in următorii 22 de ani, pădu
rile, preriile și savanele se vor mic
șora in mod drastic, ceea ce va adu
ce după sine dramatice inundații. 
Deșertiffcarea va avansa rapid in 
toate regiunile lumii ; 20 la sută din 
specii vor dispărea ; suprafața tere
nurilor cultivate va scădea cu o trei
me ; 10 la sută din resursele alimen
tare ale planetei vor fi nimicite.

Majoritatea bogățiilor biologice ce 
se cer conservate șe află in regiunile 
tropicale ale Asiei, Africii, Americii 
Latine. Or, tocmai aici încep să se 
simtă acut consecințele biologice și 
genetice ale unor fenomene ca de- 
șertificarea, degradarea terenurilor 
(în regiunile unde pădurea a fost de
frișată fără milă) sau inundațiile ca
tastrofale, cum sînt cele din India, 
care desăvîrșesc ruina solurilor deja 
erodate.

O problemă care poate deveni se
rioasă o constituie dezvoltarea necon
trolată a activităților — fără doar și 
poate utile în sine — de ameliorare 
genetică a plantelor. Este un lucru 
dovedit că asemenea activități, dacă 
nu sint desfășurate pe baze științi
fice și nu țin seama de necesitățile 
echilibrului ecologic, pot duce, în ul
timă instanță, la eliminarea varietă
ților cu performanțe mai scăzute, 
care sînt insă mai bine adaptate la 
clima și la solul unor anumite regi
uni și constituie, totodată, o prețioa
să sursă de variabilitate genetică. De 
aici ideea constituirii unor colecții și 
bănci de gene.

Constituirea unei bănci genetice 
mondiale presupune însă cheltuirea 
unor sume imense, de unde și Ideea 
unui mare stoc centralizat, la care să 
participe și să aibă acces toate țările 
lumii. în acest scop, sub egida 
F.A.O. (Organizația Națiunilor Uni
te pentru Agricultură și Alimentație), 
s-a înființat așa-numita Bancă inter
națională a resurselor genetice. Se
mințele colectate și uscate sint con
servate la frig in S.U.A., unde toate 
datele privitoare la acestea sint cen
tralizate cu ajutorul unor ordinatoa
re. O asemenea bancă își are impor
tanța ei deosebită și prin prisma ro
lului care revine speciilor vegetale 
în farmacopeea prezentului și mai 
ales a viitorului. Potrivit unei recen
te anchete, jumătate din medicamen
tele eliberate in S.U.A. pe bază de 
rețetă conțin compuși de origine ve
getală. Din 76 de compuși farmaceu
tici de bază folosiți în S.U.A., nu
mai 6 sînt produși prin sinteză la un 
cost mai scăzut decit atunci cînd sint 
extrași din plante. Nu este deci de 
mirare că americanii consacră enor
me mijloace financiare pentru cerce
tarea medicală pornind de la plante 
și animale puțin cunoscute. 29 000 de 
plante au fost deja colecționate și 
studiate ; 100 000 de extracte au fost 
izolate, dintre care 3 000 au fost re
ținute pentru experimentarea valorii 
pe care o pot prezenta In tratamen
tele anticancerigene.

într-o carte intitulată „Arca pe 
cale să se scufunde", care va fi pu
blicată in iulie la Londra și New 
York, unul din marii specialiști ai 
naturii africane, Norman Myers, a- 
firmă : „Modul nostru occidental de 
consum, tehnologiile actuale, relațiile 
actuale dintre țările bogate și țările 
in curs de dezvoltare joacă un rol 
esențial în distrugerea ecosistemelor 
planetei noastre". Așadar, în ultimă 
instanță, problema conservării me
diului inconjurător este o componen
tă a noii ordini economice.

• CURBA EVOLUȚIEI 
DEMOGRAFICE MON
DIALE, schițată de specialiști 
pe baza recensămintelor antice, 
a unor statistici străvechi, a 
contabilităților fiscale și eviden
țelor militare, a unor date cum 
sînt dimensiunile unor orașe, 
suprafețele de teren cultivate 
etc. au permis, prin extrapolare, 
să se aprecieze numărul total 
al oamenilor care au locuit pla
neta în diferite perioade istorice. 
Desigur, cu destulă aproximație. 
Astfel, se presupune că la înce
putul erei noastre Pâmîntul era 
locuit de circa 250 milioane de 
ființe umane. Asia fiind de pe 
atunci continentul cel mai 
populat — 170 milioane locuitori, 
din care China — 70 milioane, 
India — 46 milioane, Japonia — 
2 milioane. în Africa trăiau în 
aceeași perioadă circa 26 mili
oane de oameni, America de

Nord cu cei 3 milioane era 
aproape un deșert, față de 
America Centrală și de Sud, 
care totalizau de 10 ori mai 
mulți locuitori. Potrivit calcule
lor, pină acum au trăit pe glob 
80 miliarde de oameni, cifră 
care poate părea modestă — re
prezentând doar de 20 de ori 
populația mondială actuală, care 
trece de 4 miliarde locuitori.

• „ZIUA SOARELUI" - 
sub acest nume generic s-au 
desfășurat, recent, pe întreg cu
prinsul Franței, o serie de ma
nifestări în cadrul campaniei 
Inițiate în această țară pentru 
prorfiovarea energiei solare. Or
ganizate în peste 300 de locali
tăți, aceste manifestări au in
dus expuneri ale specialiștilor 
in materie, schimburi de opinii, 
axpoziții permițînd cunoașterea 
stadiului actual și a perspecti
velor valorificării pe teritoriul

francez a energiei Soarelui. Un 
sondaj de opinie efectuat cu a- 
cest prilej a arătat că 53,3 la 
sută dintre cei întrebați consi
deră. în cazul Franței, energia 
solară drept cea mai importantă 
alternativă energetică a viito
rului.

• VENEȚIA NU SE 
MAI SCUFUNDĂ. Ulti- 
mele cifre publicate de institu
tul hidrologic Venetian arată că 
Veneția nu se mai scufundă in 
lagună. în ultimii 8 ani. solul 
său a rămas stabil ; or, înainte 
vreme se înregistra o denive
lare medie de un centimetru pe 
an. Pe de altă parte, se anunță 
că venețienii consultați prin- 
tr-un referendum au refuzat 
într-o largă majoritate (72,39 la 
sută) să se despartă de „Terra 
ferma" (pâmîntul ferm), adică 
să separe administrația orașului

Dogilor de cea a orașului in
dustrial Mestre, așa cum se pre
conizase.

• DIN „BIOGRA
FIA" ELECTROMOBILU- 
LUI. „Mașina curată", care nu 
consumă benzină și nici nu po
luează aerul, ciștigă tot mal 
mult teren in rîndul constructo
rilor auto. în unele țări, în cu- 
rind va începe chiar producția 
de mașini electrice de serie. Dar 
mulți uită că strămoșul limuzi
nei alimentate cu electricitate 
s-a născut încă la începutul a- 
cestui secol. Recent, la o expo
ziție desehisă in orașul vest- 
german Dortmund a fost pre
zentat cel dinții electromobil

realizat in lume, construit 'n 
Anglia, în anul 1903. „Bunicul" 
automobilului electric se bucură 
de o deosebită vitalitate. Este 
adevărat insă că nu excelează 
prin viteză, deplasindu-se doar 
cu 20 km pe oră.
• O INSULĂ LA LI

CITAȚIE. vestea a stîrnit vii
emoții în rîndul locuitorilor res
pectivei insule scoțiene, cu o 
suprafață de 4,5 mile pătrate, 
Dăruită la sfîrșitul secolului al
XVII-lea de către un suveran 
supusului său Campbell, duce 
de Argyll, insula, în care sint 
înmormîntați regi ai Scoției, a 
fost pusă în vînzare de cel 
de-al 12-lea duce de Argyll, Ian

Campbell, care intenționează 
să-și procure pe această ca ie 
suma necesară achitării Impozi
tului pe moștenirea lăsată de ta- 
iăl său. întrucît printre cumpă
rătorii potențiali se află agenții 
de turism din toate colțurile lu
mii, scoțienii au început o cam
panie pentru prezervarea insu
lei. Iar presa a lansat apelul : 
„Cumpărați insula scoțiană pen
tru scoțieni !“

• FEDERAȚIE DE TE
NIS ANTIAPARTHEID ÎN 
AFRICA DE SUD. Zilela 
trecute, la Johannesburg a fost 
constituită o federație de tenis 
antiapartheid, regrupînd toate 
asociațiile și cluburile de jucă
tori africani, metiși și indieni. 
Noua organizație se cheamă 
Asociația de tenis din Africa de 
Sud.

• DUPĂ 40 DE ANI. 
Expediată în anul 1937 din Kla
genfurt, Austria, o carte poștală 
a ajuns la destinație în orașul 
Zeltberg, situat tot pe teritoriul 
austriac, la distanță de 117 kilo
metri, cu o intirziere de 40 de 
ani. Unde a stat,in acest timp? 
Judecind după ștampilele apli
cate pe cartea poștală, ea nu a 
stat deloc, ci a colindat necon
tenit între două continente in 
căutarea destinatarului. Cartea 
poștală poartă semnele distinc
tive ale. unor servicii de poștă 
din Chicago și de pe mai multe 
transoceanice care fac curse 
regulate între Europa șl Ame
rica...

• „PASTILE" DE MĂ
SURARE A VIBRAȚIILOR. 
Asemenea „pastile", deosebit de 
utile acolo unde se experimen
tează sau se lucrează cu dispo

zitive supuse vibrațiilor, intr-un 
larg diapazon de frecventa și 
accelerații, au fost realizate de 
inginerii biroului de proiectări 
de pe lingă Universitatea din 
Rostov pe Don. De fapt, este 
vorba de transformatori din ce
ramică piezoelectricâ pentru mă
surarea vibrațiilor, care seamănă 
ca aspect cu niște pastile cu dia
metrul de 8 mm. și greutatea 
de aproximativ 5 grame. în tre
cut, asemenea dispozitive se 
realizau din mai multe suban- 
samble. Dacă o asemenea „pas
tilă" se pune sub o presă, pe 
scala indicatorului va apărea 
presiunea la care este supusă, 
iar dacă e atașată la o turbină 
în funcțiune, ea va indica vibra
țiile. „Pastila" transformă vi
brațiile mecanice în semnale e- 
lectrice, proporțional cu accele
rația obiectului care vibrează. 
Dimensiunile reduse ale pasti
lelor permit amplasarea lor în 
diverse pieșe ale mașinilor.
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Cereri privind eliminarea practicilor 
discriminatorii din comerțul internațional

R. D. GERMANĂ

Vizita ministrului afacerilor externe al României
JAKARTA 28 (Agerpres). — în 

Insula Bali, din Indonezia, s-au des
chis, joi, lucrările Conferinței anuale 
a miniștrilor de externe ai țărilor din 
Asociația Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.). Reprezentanții In
doneziei, MaJayeziei, Singapore, Thai
landei și Filipinelor vor dezbate o 
serie de probleme de interes comun, 
printre care colaborarea economică, 
căile de întărire a relațiilor culturale, 
aspecte regionale și internaționale 
actuale.

Conferința .are loc după o serie 
de convorbiri intre reprezentanții 
A.S.E.A.N. și ai statelor capitaliste 
dezvoltate, in cadrul cărora țările în 
curs de dezvoltare au cerut instau
rarea unor relații economice și co
merciale echitabile. întrucit S.U.A., 
C.E.E. și Japonia au refuzat să sa
tisfacă cererile îndreptățite ale mem
brilor asociației de a pune capăt dis
criminărilor comerciale, reprezentan
ții acestora se vor intilni din nou, la 
sfîrșitul actualei conferințe, cu miniș
trii de externe ai unor țări dezvol
tate. Pentru țările A.S.E.A.N., pro

blema eliminării practicilor neechita
bile in schimburile comerciale este 
foarte importantă, dat fiind faptul că 
ele furnizează țărilor capitaliste 70 Ja 
sută din producția lor de cositor, 80 
la sută din cea de cauciuc natural, 
precum și petrol, wolfram, material 
lemnos etc.

MADRID 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Columbiei, Julio Cesar 
Turbay Ayala, aflat in vizită oficia
lă la Madrid, a declarat că statele 
membre ale Pactului Andin vizează 
un -acord cu Piața comună, în ve
derea eliminării protecționismului 
vest-european.

în cadrul unei conferințe de presă, 
șeful statului columbian a afirmat 
că pentru țările latino-americane care 
fac parte din această grupare eco
nomică subregională — Bolivia, Co
lumbia, Ecuador, Peru și Venezuela 
— este vital să încheie un acord re
zonabil cu C.E.E. „pentru înlăturarea 
caracterului discriminatoriu și protec
tionist ce se observă astăzi în cadrul 
comunității vest-europene“.

BERLIN 28 (Agerpres). — La 28 
iunie au început la Berlin convorbi
rile dintre tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, aflat într-o 
vizită, oficială de prietenie in Repu
blica'Democrată Germană, și Oskar 
Fischer; ministrul afacerilor externe 
al R.D.G.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe român a depus o coroană de 
flori la Monumentul victimelor 
fascismului și militarismului.

Seara, ministrul afacerilor externe

al R.D.G. a oferit un dineu în cinstea 
oaspetelui român. Cu acest prilej 
s-a toastat în sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, pen
tru dezvoltarea în continuare a prie
teniei și colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană.

Conferința ministerială O.P.E.C.
• Majorarea prețului petrolului brut • Apelul adresat principa

lelor state industrializate consumatoare

Președintele Zambiei 
l-a primit pe 

ambasadorul României
LUSAKA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, a primit pa 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Lusaka, Aurel Ar- 
deleanu, In legătură cu plecarea sa 
definitivă de la post. în cursul con
vorbirii avute, președintele Kenneth 
D. Kaunda a evocat cu deosebită sa
tisfacție recenta vizită în Zambia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România — eminentă perso
nalitate politică a lumii contem
porane — și a subliniat că rezul
tatele rodnice ale noului dialog la 
nivel înalt iși găsesc o puternică re
flectare în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări.

CU PRILEJUL SESIUNII C. A. E. R.

întilnirea dintre tovarășii Ilic Verdeț

In sprijinul dialogului Nord-Sud privind reunificarea 
pașnică a Coreei

O declarație a fostului președinte al Coreei de sud
SEUL 28 (Agerpres). — Potrivit 

unor relatări din Seul preluate de 
agenția A.C.T.C.. fostul președinte al 
Coreei de sud. Yun Bo Sun. actualul 
copreședinte al Alianței Naționale 
pentru Democrație și Reunificare Na
țională — organizație care își pro
pune să activeze pentru realizarea 
democrației in partea de sud a Co
reei — a dat publicității o declarație 
în care își exprimă sprijinul față de 
dialogul dintre Nord și Sud privitor 
la reunificare. El arată că este întru 
totul de acord cu propunerea făcută 
în acest sens, cu puțin timp în urmă, 
de Kim Yong Sam, președintele 
Partidului Nou Democratic, de a avea

contacte cu președintele Kim Ir Sen, 
președintele H..P.D. Coreene, sau cu 
alți reprezentanți ai părții de Nord.

Denunțînd atitudinea autorităților 
sud-coreene de a exercita presiuni și 
șantaj asupra conducătorului P.N.D. 
pentru a-1 determina să-și schimbe 
poziția, Yun Bo Sun arată că. intrucît 
continuarea divizării națiunii repre
zintă un fapt regretabil ce contravine 
năzuințelor poporului coreean, este 
necesar ca actualele autorități de la 
Seul să nu se rezume la vorbe goale 
despre reunificare, ci să dovedească 
prin acțiuni concrete, că doresc reali
zarea reunificării patriei.

GENEVA 28 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la în
cheierea conferinței ministeriale a 
O.P.E.C., desfășurată la Geneva în 
perioada 26—28 iunie, se arată că 
participanții au hotărit să majoreze 
prețul petrolului brut la 18 dolari 
per baril (față de prețul orientativ 
de bază de 14,5 dolari stabilit la 27 
martie). Totodată, reuniunea a decis 
să autorizeze statele membre ale 
O.P.E.C. să adauge Ia prețul petro
lului brut exportat o suprataxă de 
doi dolari per baril peste prima de 
calitate normală, dacă condițiile de 
piață necesită o atare suprataxă, 
precizîndu-se că prețul maxim al 
barilului de petrol, inclusiv toate pri
mele și suprataxele percepute, nu va 
depăși 23,50 dolari. Noile prețuri ale 
O.P.E.C. vor fi valabile pentru pe
rioada 1 iulie — 31 decembrie 1979. 
S-a stabilit, de asemenea, că țările 
membre vor depune eforturi să limi
teze tranzacțiile lor pe piața liberă, 
respectiv vînzările Ia licitație, in
tr-un efort colectiv de oprire a ac-

tualei spirale a preturilor. Partici- 
panții la conferință și-au exprimat 
îngrijorarea in legătură cu scăderea 
cursului dolarului american în raport 
cu alte valute, arătînd că aceasta 
erodează prețul real al petrolului, și 
au convenit că, în cazul în care 
această tendință va continua, mem
brii O.P.E.C. se vor întruni în cadrul 
unei reuniuni extraordinare pentru 
a decide crearea unui „coș de devize" 
ca mijloc de compensare a țărilor 
din O.P.E.C. pentru pierderile sufe
rite prin 
americane 
tranzacțiile 
adresat un apel principalelor 
industrializate consumatoare „să con
troleze cererea lor atit pentru con
sum, cit și pentru crearea de stocuri, 
în așa fel incit efectele nefaste ale 
situației actuale de pe piață să 
poată fi evitate". Comunicatul aver
tizează companiile petroliere asupra 
„practicii iresponsabile care constă 
in folosirea situației actuale pentru 
încasarea unor profituri abuzive".

devalorizarea monedei 
în care se calculează 
cu petrol. O.P.E.C. a 

state

NAMIBIA

15000 de persoane arestate 
de autoritățile rasiste

MAPUTO 28 (Agerpres). — Un nu
măr de 15 000 de persoane au fost 
arestate de către poliția sud-africană 
în cadrul unei operațiuni de amploare 
întreprinse în apropiere de Windhoek, 
capitala Namibiei, anunță agenția 
portugheză de știri A.N.O.P.-

Deși oficialitățile sud-africane nu 
au furnizat „explicații" sau detalii 
asupra acestei acțiuni, agențiile inter
naționale de presă remarcă că aceasta 
poate fi pusă în legătură cu intensi
ficarea acțiunilor Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO) — recunoscută de O.N.U. 
și majoritatea covîrșitoare a statelor 
lumii ca singurul reprezentant legi
tim al poporului namibian.

și Aleksei
MOSCOVA 28. — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
aflat la lucrările sesiunii C.A.E.R. 
de la Moscova, s-a întîlnit joi după- 
amiază cu tovarășul Aleksei Kosî- 
ghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

La întilnire au participat tovarășii 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al «C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică.

Au fost prezenți M. R. Kuzmin, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S., N. N. Ino- 
zemțev, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării al U.R.S.S.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, primul ministru ro-

Kosighin
mân a transmis un cald salut șl cele 
mai bune urări pentru tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., precum și pentru tovarășul 
Aleksei Nikolaevici Kosighin, iar 
poporului sovietic urări de noi succese 
în construcția comunistă.

Mulțumind cordial, tovarășul A. N. 
Kosighin a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului L. I. Brejnev și 
a sa personal, un salut prietenesc și 
calde urări de bine, iar poporului 
român urări de noi. realizări în edi
ficarea societății socialiste multila
teral .dezvoltate.

în cadrul Întrevederii a fost exa
minat mersul colaborării și schim
burilor economice dintre cele două 
țări, exprimindu-se dorința ambelor 
părți de a dezvolta în anii viitori 
cooperarea în producție și speciali
zarea, de a spori livrările reci
proce de mărfuri, de a intensifica 
relațiile economice pe toate planuri
le. în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
ambiantă caldă, prietenească.

întrevedere româno-vietnameiă

Protest prezentat la reuniunea de la Panmunjon
PANMUNJON 28 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția A.C.T.C., 
la Panmunjon a avut loc cea de-a 
393-a reuniune a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. în cadrul 
reuniunii, reprezentantul R.P.D. Co
reene, generalul-maior Han Ju 
Gyong, a protestat față de activi
tățile ostile desfășurate în ultimul 
timp de partea sud-coreeană împo
triva părții de nord a țării, activități 
care reprezintă o violare flagrantă a 
acordului de armistițiu. El a arătat

că forțele militare sud-coreene au 
recurs la introducerea masivă de ar
mament și au deschis focul asupra 
posturilor nord-coreene din zona de
militarizată ; avioane militare au pă
truns în spațiul aerian aflat sub con
trolul părții de nord. Avertizînd asu
pra consecințelor unor astfel de ac
țiuni agresive, vorbitorul a cerut cu 
fermitate părții sud-coreene să ia de 
urgență măsuri pentru a pune capăt 
actelor care . contravin prevederilor 
acordului de armistițiu.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN NICARAGUA• a

• Bilanțul tragic al ciocnirilor militare • „Retragerea" dictato
rului Somoza — o problemă la ordinea zilei

15 000 de morți, zeci de mii de ră
niți și mai mult de o treime din 
locuințe distruse — acesta este bilan
țul tragic al ciocnirilor militare ce 
se desfășoară de trei săptămini la 
Managua intre insurgenții Frontului 
Sandinisț și armata somozistă.

Guvernul provizoriu are intenția de 
a crea curind un „consiliu de stat", 
alcătuit din 30 de persoane, reprezen
tative pentru toate curentele politice.

tn același timp, intr-o scrisoare 
adresată Secretariatului general al 
mișcării de nealiniere. Guvernul ni- 
caraguan de reconstrucție națională a 
solicitat participarea sa la viitoarele 
reuniuni ale țărilor nealiniatei a a- 
nunțat Sergio Ramirez, membru al 
acestui guvern. Un alt membru al 
guvernului de reconstrucție naționa
lă, Miguel d’Escoto, a declarat că a- 
cesta va promova o politică externă

independenta și de nealiniere, dez- 
voltind relații cu toate țările, pe baza 
respectării autodeterminării și a prin
cipiului unor raporturi economice re
ciproc avantajoase.

S.U.A. au numit miercuri un , nou 
ambasador in Nicaragua, dar acesta 
nu-și va prezenta scrisorile de acre
ditare generalului Somoza, cum a in
format' un purtător de cuvint al De
partamentului de Stat. Conform a- 
celeiași surse, noul ambasador ame
rican va lua contact nu numai cu 
guvernul „in funcțiune", ci și cu for
țele opoziției „de toate tendințele", 
iar, pe de altă parte, un diplomat 
american a fost însărcinat să intre in 
legătură, la San Jose, cu guvernul 
provizoriu de reconstrucție națională. 
Observatorii atribuie acestor fapte 
semnificația unei sensibile evoluții a 
atitudinii S.U.A.

< __________________________
Pe marginea noului anuar SIPRI:

agențiile de presă transmit:
Acord româno-vietnamez.

La Hanoi a fost semnat acordul intre 
Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia și Guvernul Republicii Socia
liste Vietnam, privind transporturile 
aeriene civile. Acordul stabilește ca
drul juridic al colaborării bilaterale 
în domeniul transporturilor aeriene 
civile.

Conferința O.I.M.La Geneva 
s-au încheiat joi lucrările celei de-a 
65-a sesiuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii. Din România la 
lucrările conferinței a participat o 
delegație condusă de Aneta Spornic, 
adjunct al ministrului muncii. între 
documentele adoptate figurează și o 
rezoluție privind interzicerea exploa
tării muncii copiilor. Participanții au 
condamnat politica și practicile co
lonialiste, neocolonialiste, de discri
minare rasială și apartheid ale re
gimurilor rasiste minoritare din 
R.S.A. și Rhodesia.

Consultări pentru forma
rea noului guvern italian. 
Președintele Italiei, Alessandro Per- 
tini, a avut joi consultări oficiale cu 
liderii parlamentului și ai partidelor 
politice în vederea soluționării, crizei 
guvernamentale. După întilnirea cu 
președintele republicii, secretarul ge
neral al P.C.I.. Enrico Berlinguer. a 
declarat că singura soluție viabilă 
pentru actuala criză rămîne consti
tuirea unui guvern de unitate demo
cratică incluzind și reprezentanți ai 
P.C.I.

0 nouă reuniune plenară 
a avut loc la Viena în cadrul nego
cierilor privind reducerea forțelor 
armate și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală.

Comunicat iugoslavo-por- 
tUgheZ. Rcferm^u-se la convorbi
rile purtate de președintele Iosip 
Broz Tito cu președintele Portuga
liei, Antonio Ramalho Eanes, in co
municatul comun se relevă că părți
le au căzut de acord să acționeze și 
mai energic în direcția sporirii schim
bului de mărfuri și a dezvoltării mai 
intense a formelor superioare de co
laborare economică pe termen lung. 
Cei doi președinți au subliniat nece
sitatea continuării eforturilor pentru 
ca destinderea să capete un caracter 
universal și a realizării unei dezar
mări generale și totale.

Primire la Roma.Enric0 Ber- 
linguer, secretar general al P.C.I., 
a primit delegația Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de Kim Yong 
Nam, secretar al C.C. al partidului, 
care face o vizită în Italia. După cum 
relevă ziarul „L’Unită", convorbirea 
a prilejuit un schimb de informații 
privind situația din cele două țări. 
Au fost discutate, de asemenea, unele 
probleme ale situației internaționale.

Reuniunea economică de 
la Tokio. s_au deschis la Pa
latul. Akasaka din Tokio lucrările 
celei de-a cincea reuniuni la nivel

Înalt a principalelor șapte state In
dustrializate occidentale —* S.U.A. 
R.F. Germania. Franța, Marea Bri- 
tanie, Canada, Italia și Japonia. 
Pe ordinea de zi au fost înscrise 
probleme economice generale privind 
inflația, ritmurile de dezvoltare eco
nomică și șomajul, asigurarea econo
miilor țărilor participante cu resurse 
energetice, schimburile comerciale, 
situația monetară internațională și 
relațiile dintre țările dezvoltate șl 
cele in curs de dezvoltare.

Parlamentul Greciei 8 ra- 
tificat joi tratatul de aderare a țării 
la Piața comună. 191 din cei 300 de- 
putați ai parlamentului au votat pen
tru, 2 contra și 107 nu au participat 
la vot. părăsind, încă de la începerea 
dezbaterilor de luni, camera, pentru 
a sublinia astfel opoziția lor ' față 
de aderarea țării la Comunitatea 
Economică Europeană. Tratatul de 
aderare va intra în vigoare la 1 ia
nuarie 1981, Grecia devenind astfel 
al zecelea stat membru al Pieței co
mune.

„Progress-7".In Uniunea s°- 
vietică a fost lansată nava automată 
de transport „Progress-7“. Nava trans
portă carburanți pentru motoarele 
stației orbitale „Saliut-6“, diferite 
alte materiale necesare la bordul 
stației. Sistemele de bord ale navei 
automate de transport funcționează 
normal.

Informații și realități tare îndeamnă
la intensificarea luptei pentru încetarea cursei înarmărilor

Dezarmarea constituie, așa cum se știe, unul din obiecti
vele centrale ale politicii externe a României socialiste. Ac- 
ționînd permanent in aceastâ direcție, țara noastrâ se pro
nunță în favoarea unor măsuri concrete pentru reducerea 
bugetelor, efectivelor militare și a armamentelor, pentru 
adoptarea, cu participarea tuturor statelor, a unor programe 
ferme de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, 
în același timp. România a considerat și consideră ca pozi
tive orice măsuri de natură să ducă la diminuarea perico
lului folosirii armelor nucleare, la crearea condițiilor favora
bile trecerii la reducerea cursei înarmărilor și la înfăptuirea 
dezarmării. în acest spirit au apreciat partidul și statul nos
tru recentul Tratat privind limitarea armamentelor strategice 
ofensive încheiat între Uniunea Sovietică și S.U.A., document 
care — după cum se subliniază în telegramele adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lui L. I. Brejnev și J. Carter —■ 
se înscrie ca un element constructiv în evoluția negocierilor 
de dezarmare, ca o premisă pentru întreprinderea unor pași 
concreți în direcția reducerii cursei înarmărilor, a înfăptuirii 
dezarmării.

Intensificarea eforturilor pentru trecerea la măsuri efective 
de dezarmare se impune cu atit mai mult cu cit recentele 
date publicate in anuarul statistic „Armamentele în lume 
și dezarmarea", editat sub egida Institutului internațional de 
cercetări pentru pace de la Stockholm (SIPRI), constituie 
un semnal de alarmă cu privire la proporțiile pe care le-a 
luat cursa înarmărilor.

să slujească drept suport 
pentru o asemenea escaladă.

Un aspect esențial pe care-1 
evidențiază studiul SIPRI îl 
constituie modificările inter
venite in repartiția geogra
fică a cheltuielilor militare. 
Deosebit de gravă în acest 
sens este atragerea in viitoa
rea înarmărilor a țărilor in 
curs de dezvoltare, tocmai 
acele țări care au cea mai 
mare nevoie de mijloace ma
teriale pentru a depăși starea

Creșterea cheltuielilor mi
litare nu este singurul indi
cator al cursei înarmărilor. 
COMERȚUL CU ARME este 
la fel de semnificativ in a- 
ceastă privință — 20 miliarde 
dolari — aceasta este, potri
vit ultimelor date ale 
SIPRI. cifra exprimind 
volumul global anual al co
merțului cu arme la ora ac
tuală. într-un moment în 
care în forurile internațio
nale se poartă interminabile

• Cheltuielile militare au atins un
nou record: 410 miliarde dolari
• Arsenalele nucleare - o forță 
distructivă echivalentă cu un milion 
de Hiroșime • Noi și noi state 
atrase în viitoarea cursei înarmărilor

Care sînt — potrivit anua
rului SIPRI — principalele 
schimbări ce au avut loc in 
perioada 1978—1979 ? Primul 
indicator sintetic supus aten
ției este cel al CHELTUIE
LILOR MILITARE. Pragul 
de 400 miliarde dolari, consi
derat'cu puțin timp in urmă 
ca o cifră astronomică, din
colo de orice limite raționale, 
a fost depășit ! Cheltuielile 
anuale pentru înarmări au 
ajuns la 410 miliarde dolari, 
în preturi constante, aceasta 
reprezintă o creștere de pes
te 50 la sută în ultimele 
două decenii — a arătat în
tr-o conferință de presă, pre- 
zentînd anuarul, directorul 
SIPRI. Frank Barnaby. 
Principalul „eveniment" al 
anului 1978 în această direc
ție — se subliniază în volum 
— l-a constituit hotărirea ță
rilor NATO de a spori cu 
3 la sută anual cheltuielile 
militare, fapt ce a antrenat

cursa înarmărilor „pe o cale 
primejdioasă".

Este cunoscutei în această 
privință poziția fermă a 
României, care a dezaprobat 
în mod public decizia pactu
lui NATO, chemind totodată 
de a nu se urma această cale 
și a nu se furniza pretexte 
pentru o nouă intensificare a 
cursei înarmărilor. Anuarul 
SIPRI menționează in acest 
sens : „România a precizat că 
nu intenționează să-și spo
rească cheltuielile militare, 
atit din motive de ordin eco
nomic, cit și pentru că ea 
consideră că situația din Eu
ropa nu justifică nici un fel 
de majorări". Este o idee re
luată apoi de autorii studiu
lui, subliniindu-se că. din pă
cate. sintem martorii unei 
intensificări a iraționalei 
competiții a armamentelor je 
continentul european. Și n- 
ceasta, se relvă în volum, „in 
pofida faptului că nu există 
nici un motiv major" care

de înapoiere moștenită din 
perioada dominației străine. 
Cheltuielile militare ale ță
rilor „lumii a treia", se arată 
în volum, s-au dublat in ul
timul deceniu, rata lor de 
creștere depășind pe cea a 
venitului național. în pre
zent, țările respective chel
tuiesc pentru înarmări de 
trei ori mai mult decit pri
mesc sub formă de ajutoare 
din partea țărilor dezvoltate. 
Nu este nevoie de calcule ci
frice pentru a evalua conse
cințele pe care le are cursa 
înarmărilor - asupra progra
melor de dezvoltare econo
mică ale acestor țări, în care 
populația trăiește .sub spec
trul foametei și mizeriei. Este 
evident, astfel, că înarmă
rile reprezintă unul din fac
torii de adîncire a decalaje
lor dintre țările bogate și 
cele sărace, de agravare a 
instabilității pe plan mon
dial.

dezbateri cu privire la ne
cesitatea ■ respectării de că
tre țările dezvoltate a obli
gațiilor asumate pe linia a- 
sistenței financiare către ță
rile in curs de dezvoltare, 
„canalele comerțului cu 
arme, din păcate, par a func
ționa ireproșabil". Iar 70 la 
sută din exportul de arme 
merge în țările „lumii a 
treia". Dacă pină în 1970 li
vrările de arme către aceste 
țări creșteau în medie cu 15 
la sută anual, în ultimii cinci 
ani rata de creștere a fost 
de 25 la sută. Chiar și cele 
mai sofisticate arme, se arată 
în studiu, apar uneori pe pia
ță înainte de a intra în arse
nalele țărilor producătoare.

în mod deosebit sint subli
niate primejdiile pe care '-e 
generează SCHIMBĂRILE 
CALITATIVE INTERVENI
TE ÎN DOMENIUL ARMA
MENTELOR. în capitole 
distincte sint prezentate evo

luțiile în producerea unor 
mijloace de distrugere cu o 
putere din ce in ce mai mare 
și, in primul rind, a arsenale
lor nucleare. Datele și cifrele 
furnizate evidențiază cit se 
poate de convingător absur
ditatea unei asemenea com
petiții, care, așa cum o indi
că inseși capitolele volumu
lui. s-a extins nu numai pe 
spațiul terestru, in mări și 
oceane, ci și in spațiul ex- 
traatmosferic. Arsenalele nu
cleare existente pe glob in 
prezent înmagazinează o pu
tere explozivă mai mare de
cit echivalentul unui milion 
de bombe de tip Hiroșima, 

în lume există, la ora ac
tuală, 14 000 focoase nucleare 
strategice, la care se adaugă 
alte zeci de mii de focoase 
tactice. Anuarul atrage, în 
același timp, atenția asupra 
militarizării crescinde a spa
țiului cosmic. în prezent, la 
fiecare trei zile se plasează 
în Cosmos un satelit în 
scopuri militare. Se mili
tarizează. de asemenea, 
fundul mărilor și oceanelor, 
din 1960 și pină astăzi numă
rul submarinelor nucleare 
crescind de la 0 la 278. Con
comitent, se intensifică cer
cetările pentru crearea de 
arme noi, tot mai sofistica
te. cum ar fi cele pe bază 
de laser.

Studiile comparative ale 
dezvoltării armamentelor stra
tegice pun o dată mai mult 

. în evidență că realizarea unui 
echilibru real in producerea, 
unor asemenea arme trebuie 
și se poate realiza nu prin 
intensificarea înarmărilor, 
prin crearea de noi arme, de 
noi sisteme și mai complexe, 
ci prin oprirea acestei com
petiții. prin trecerea la redu
cerea treptată, a mijloacelor 
de distrugere.

Un amplu capitol al stu
diului este dedicat rezulta
telor sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., care 
a avut loc în vara anului 
trecut, „cea mai largă reu

niune internațională din is
torie dedicată exclusiv pro
blemelor dezarmării". De 
fapt, așa cum reiese și din 
concluziile studiului, însăși 
convocarea sesiunii a repre
zentat un element pozitiv, de 
profundă semnificație, ea 
confirmînd recunoașterea fap
tului că dezarmarea este o 
problemă primordială a ome
nirii contemporane. Pe de 
altă parte, sesiunea a pus în 
evidență că o problemă de 
o asemenea complexitate și 
importanță, care privește in 
modul cel mai direct destine
le tuturor popoarelor, nu iși 
poate găsi soluționare decit 
intr-un cadru universal, 
prin participarea la nego
cieri și contribuția efectivă 
a tuturor statelor — mari, 
mijlocii și mici,, indiferent 
de orînduirea socială, de 
potențialul lor economic 
sau militar.

Una din ideile centrale 
evidențiate de sesiunea spe
cială a fost necesitatea in
formării largi a opiniei pu
blice, a popoarelor cu privire 
la desfășurarea dezbaterilor 
in această problemă cardina
lă a zilelor noastre — idee 
susținută, de altfel, perma
nent de România. Este o 
idee care dă expresie con
vingerii că popoarele, care 
sînt cele amenințate în mod 
direct de cursa înarmărilor 
și sînt nevoite să suporte pe 
umerii lor poverile uriașe pe 
care aceasta le implică, deve
nind tot mai conștiente că 
sint în joc viața și viitorul 
lor, pot și trebuie să-și im
pună voința pentru a deter
mina trecerea la înfăptuirea 
dezarmării. Fără îndoială că 
publicarea noului volum al 
Institutului internațional de 
cercetări pentru pace de la 
Stockholm, prin datele pe 
care le prezintă, prin coman
damentele de acțiune pe care 
le relevă, se înscrie ca o con
tribuție de certă, valoare în 
această direcție.

Dumitru ȚINU

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a avut o 
întrevedere prietenească cu tova
rășul Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.V., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdeț a transmis din partea 
tovarășului Nicolae .Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un salut cordial 
și cele mai bune urări tovarășului 
Le Duan, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Viet
nam, și tovarășului Fam Van Dong,

primul ministru al Guvernului 
R. S. Vietnam.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul transmis, tovarășul Fam Van 
Dong a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un ,sn !k 
tovărășesc și sentimente de înaltă 
stimă din partea tovarășului Le Duan 
și a sa și cele mai bune urări de 
noi și însemnate succese în activi
tatea pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului român.

în cadrul întilnirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
ambele părți au exprimat dorința de 
a dezvolta continuu raporturile din
tre cele două partide și țări, in spi
ritul relațiilor de prietenie, colabora
re și respect reciproc, in interesul 
poporului român și poporului vietna
mez, al cauzei socialismului și păcii.

întrevederi ale primului ministru 
al guvernului român

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In 
cursul dimineții de joi, tovarășul 
Ilie Verdeț, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, aflat la cea de-a XXXIII-a șe
dință a sesiunii C.A.E.R., a avut o 
întrevedere cu tovarășul Gyorgy 
Lazar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, șeful delegației ungare la 
sesiunea C.A.E.R.

Au fost examinate, într-o atmos
feră caldă, prietenească, probleme 
ale dezvoltării relațiilor de cola
borare și cooperare economică 
dintre România și Ungaria, as
pecte ale derulării schimburilor 
comerciale bilaterale.

S-a exprimat dorința reciprocă 
de dezvoltare a relațiilor economice 
bilaterale, in spiritul înțelegerilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jănos Kădăr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

La întrevedere au participat — din 
partea română — tovarășii Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Dumitru Be-

jan, ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
iar din partea ungară — Jozsef Mar- 
jai, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, s-a întîlnit, tot în cursul 
zilei de joi, cu tovarășul Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului 
federal al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Cu acest prilej, au fost discutate, 
într-o atmosferă prietenească, aspec
te ale relațiilor economice dintre 
cele două țări, ale colaborării și coo
perării româno-cehoslovace.

★
Tot la 28 iunie, tovarășul Ilie 

Verdeț, prim-ministru al guvernu
lui român, a avut o intîlnire cu 
tovarășul Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria. Cei 
doi șefi de guvern au examinat, in
tr-o atmosferă de lucru, prieteneas
că. probleme privind amplificarea 
relațiilor economice româno-bulgare, 
extinderea cooperării în producție și 
diversificarea schimburilor comer
ciale reciproce.

încheierea lucrărilor sesiunii C.A.E.R.
MOSCOVA 28 — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
La Moscova s-au încheiat joi după- 
amiază lucrările celei de-a XXXIII-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, la care au 
participat delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R., precum și o dele
gație din Iugoslavia. în calitate de 
invitați, au luat parte delegații din 
Angola, Afganistan. Etiopia, Finlan
da, Irak. Laos, Mexic, Mozambic și 
R.D.P. Yemen.

Delegația Republicii Socialiste 
România la sesiune a fost condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

La încheierea lucrărilor- au fost

adoptate documente în problemele 
ce s-au aflat pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a XXXIII-a ședințe 
a sesiunii C.A.E.R. și diferite docu
mente de colaborare.

Participanții la sesiunea jubiliară 
de la Moscova au adoptat „Declara
ția cu privire la cea de-a 30-a ani
versare a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc".

★
Președintele Consiliului de Miniș

tri al U.R.S.S.. Aleksei Kosighin. a 
oferit, joi seara, o recepție in cinstea 
delegațiilor participante la sesiunea 
jubiliară a C.A.E.R.

Au luat parte membrii delegației 
române conduse de tovarășul Ilie 
Verdeț, membrii celorlalte delegații.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Condamnarea atacurilor israeliene din sudul Libanului
• Sesiunea extraordinară a Consiliului Ministerial al Ligii Arabe
BEIRUT 28 (Agerpres). — Primul 

ministru libanez, Selim Al-Hoss. 
a denunțat agresiunea săvîrșită, 
miercuri, de aviația israeliană împo
triva teritoriilor din sudul Libanului. 
El a calificat atacurile aviației israe
liene drept „o sfidare flagrantă a 
principiilor umanitare și a clauzelor 
tuturor acordurilor internaționale".

CAIRO 28 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvint al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.A. Egipt a condam
nat ..agresiunile repetate ale Israe
lului" in sudul Libanului, arătînd că 
ele constituie o amenințare pentru 
pacea din Orientul Mijlociu, ridicind 
noi obstacole in calea eforturilor 
pentru instaurarea unei păci in a- 
ceastă regiune — relatează agenția 
M.E.N. „Egiptul, . care condamnă 
agresiunile israeliene, relevă că a- 
ceastă amenințare trebuie să fie 
eliminată prin grăbirea soluționării 
problemei palestiniene și instaurarea 
unei păci globale, durabile și juste 
între Israel și vecinii săi arabi, pe 
baza respectării principiilor dreptului 
internațional și rezoluțiilor O.N.U."
— a precizat purtătorul de cuvint.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Comitetul O.N.U. pentru dreptu
rile inalienabile ale poporului pales
tinian a hotărit să ceară convocarea 
Consiliului de Securitate pentru a 
examina recomandările celei de-a 
XXXIII-a sesiuni a Adunării Gene
rale referitoare la teritoriile ocupate 
de Israel. Comitetul a subliniat că 
convocarea unei asemenea reuniuni

este sprijinită de numeroase instanța 
internaționale.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Zece 
persoane au fost rănite joi ca ur
mare a bombardamentelor israe
liene asupra satului Kaoukaba. din 
sectorul oriental al sudului Liba
nului, ca și a localităților Sohmar 
și Quillaya ain cîmpia Bekaa, re
latează agenția France Presse. 
Artileria israeliană a bombardat, 
de asemenea, satul Souk Al Khan din 
sectorul oriental al sudului Liba
nului. Pe de altă parte, patru sute 
de soldați israelieni au pătruns in 
zorii zilei de joi în satul libanez 
Chabaa.

TUNIS 28 (Agerpres). — La Tuhis 
s-a întrunit sesiunea extraordinară a 
Consiliului Ministerial al Ligii Ara
be, la care țările membre sînt repre
zentate de miniștrii de externe. După 
cum anunță agențiile M.E.N. și 
T.A.P., R.A. Egipt nu participă la lu
crările acestei reuniuni.

Consiliul Ministerial a ales pe mi
nistrul tunisian al informațiilor, 
Chedli Kibli, în funcția de secretar 
general al Ligii Arabe în locul lui 
Mahmud Riad (R. A. Egipt), car» 
și-a prezentat demisia. Vor fi exa
minate, de asemenea, raportul co
mitetului însărcinat cu transferarea 
sediului ligii de la Cairo la Tunis, 
problema prelungirii mandatului 
Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.) 
din Liban, care expiră la 1 iulie, pre
cum și aspecte de ordin financiar și 
administrativ privind activitatea ligii 
— relevă agenția T.A.P.
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