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SARCINA PRIORITARĂ ÎN ECONOMIE k

Realizarea integrală a planului
la producția fizică

Succese 
in cinstea 

marii noastre 
sărbători

IERI, PE ȘANTIERUL 
HIDROTEHNIC 

DE LA MÎNECIU

A fost străpunsă 
galeria de deviere 

a apelor Teleajenului
Ieri, pe șantierul hidrotehnic 

de la Mineciu, unde se inalță un 
baraj în spatele căruia se va for
ma un mare lac de acumulare, 
s-au terminat lucrările de stră
pungere a galeriei de deviere a 
apelor Teleajenului. care în cu- 
rînd va curge printr-o nouă al
bie. Constructorii, terminînd 
această galerie lungă de aproape 
o jumătate de kilometru și cu un 
diametru de peste cinci metri, 
au creat condiții pentru realiza
rea principalei lucrări — bara
jul.

Lacul de acumulare va avea 
capacitatea de 60 milioane mc, 
lungimea de peste patru kilome
tri, oglinda apei fiind de o sută 
de hectare. El va asigura un de
bit suplimentar de apă potabilă 
de 2 000 litri pe secundă, apă 
pentru irigarea unor terenuri 
agricole și va pune 
turbine cu o putere 
(Al. Plăieșu).

în mișcare 
de 18 MW.

Mai mult oțel
După punerea în funcțiune a 

primului cuptor cu arc electric de 
3 tone pe șarjă, la întreprinde
rea mecanică „Nicolina" din Iași 
a început să producă cel de-al 
doilea cuptor de aceeași capa
citate. în acest fel, unitatea ie
șeană dispune acum de o tur
nătorie modernă cu o capacitate 
anuală de 6 000 tone oțeluri, din 
care se vor produce, intre altele, 
3 500 tone piese turnate, într-o 
diversitate de peste 500 repere 
necesare utilajelor terasiere și 
de construcții care se fabrică 
aici. Noua turnătorie de oțel 
este dotată cu instalații conexe 
de răcire, hidraulice și de for
ță, cu alte ansamble și uti
laje de înaltă tehnicitate de fa
bricație românească. (Manolt 
Corcaci).

Producție netă 
peste prevederi

Ca urmare a sporirii cu 2 la 
sută, peste prevederi, a produc
tivității muncii, colectivele uni
tăților Centralei de mașini și 
utilaje pentru industria ușoară 
au realizat, suplimentar, în pri
mul .semestru al anului o pro
ducție netă în valoare de peste 
55 milioane lei. Au fost fabri
cate peste plan 866 tone uti
laje pentru industria ușoară, 30 
de mașini pentru deformare 
plastică și importante cantități 
de piese de schimb.

Iulie — lună record
In prima jumătate a anului, 

oamenii muncii din industria ju
dețului Bistrita-Năsăud au rea
lizat peste sarcinile de plan 
1 897 mp hirtie, 224 000 mp tex
tile nețesute, 433 tone piese 
turnate din fontă, 538 mc che
restea, 1 247 tone construcții me
talice. 123 tone brinzeturi, arti
cole de sticlărie și confecții tex
tile. Muncind cu pasiune și dă
ruire pentru a intîmpina ziua de 
23 August cu noi și însemnate 
succese in producție, colectivele 
de oameni ai muncii din ju
deț au hotărit să transforme 
luna iulie într-o lună record in 
realizarea sarcinilor din indus
trie și investiții, care să se în
cheie cu rezultate superioare 
celor obținute in perioadele si
milare care au trecut din actua
lul cincinaL (Gheorghe Crișan).

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV:

33 noi obiective 
în funcțiune

Măsurile luate în acest an 
pentru asigurarea din vreme a 
documentațiilor tehnice și elibe
rarea perimetrelor construibile, 
dezvoltarea bazei proprii de ma
teriale de construcții, creșterea 
gradului de industrializare a 
lucrărilor au permis constructo
rilor din județul Brașov să re
alizeze in întregime planul de 
investiții pe prima jumătate a 
anului. In acest interval au fost 
puse în funcțiune 33 de obiec
tive economice și sociale, unele 
înainte de termen. (Nicolae Mo- 
canu).

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, a 
avut 
dința 
liului 
cii.

In cadrul ședinței, Biroul Exe
cutiv a examinat documentele ce 
vor fi supuse dezbaterii și apro
bării plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, care va avea

loc, marți după-amiază, șe- 
Biroului Executiv al Consi- 
Național al Oamenilor Mun-

loc în ziua de 5 iulie 1979 : Proiect 
de Hotărîre cu privire la înfăptui
rea Programului de creștere a ni
velului de trai în anii 1976—1980; 
Raport cu privire la modul în care 
se desfășoară activitatea organelor 
de conducere colectivă ale ministe
relor, centralelor și întreprinderi
lor referitoare la reducerea conti
nuă a consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie ; Informare cu privire la modul 
cum s-au realizat de către consi
liile de conducere ale ministerelor.

consiliile oamenilor muncii de la 
centrale și întreprinderi hotărîrile 
Congresului și ale plenarelor Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii; Regulament de funcționa
re a consiliilor oamenilor muncii 
ale întreprinderilor din industrie, 
construcții și transporturi ; Regu
lament de funcționare a consilii
lor oamenilor muncii ale centrale
lor industriale, de construcții șl 
transporturi; Regulament de func
ționare a consiliilor de conducere 
ale ministerelor și celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat

Recoltarea griului
T

Acum, cînd am intrat în cea de-a doua jumătate a celui de-al patrulea 
an al cincinalului, bilanțul realizărilor obținute în industrie este optimist, 
mobilizator. In răstimpul care a trecut din acest an. planul la producția 
fizică a fost îndeplinit și depășit de sute și sute de unități industriale, 
obținîndu-se, suplimentar, importante cantități de produse deosebit de 
utile economiei naționale.

In mod necesar, realizarea integrală a producției fizice planificate 
— deci și recuperarea grabnică a nerealizărilor de pînă acum — constituie, 
în.continuare, un obiectiv esențial al fiecărei zile, o cerință de maximă și 
permanentă actualitate în fiecare întreprindere, în fiecare ramură a pro
ducției mater!ale. Este o sarcină subliniată cu claritate la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din mai a.c. și înfăptuirea ei impune in 
fiecare unitate o riguroasă organizare internă, ordine și disciplină în toate 
sectoarele de fabricație, la fiecare loc de muncă. In legătură cu modul 
în care se realizează planul producției fizice și măsurile ce se iau în 
continuare în acest scop, am efectuat un sondaj în trei întreprinderi 
producătoare de motoare electrice. Notînd rezultatele obținute în primul 
semestru al anului, am solicitat unor cadre de conducere din aceste unități 
să ne răspundă la următoarele întrebări :

1. CE SARCINI REVIN ÎNTREPRINDERII IN CEL DE-AL DOI
LEA SEMESTRU AL ANULUI ?

2. CARE SINT CELE MAI IMPORTANTE ACȚIUNI MENITE SA 
ASIGURE CREȘTEREA PRODUCȚIEI FIZICE ?

ÎNTREPRINDEREA de motoa
re ELECTRICE PITEȘTI. In primul 
semestru, sarcinile de plan la pro
ducția fizică au fost realizate in pro
porție de sută la sută, atît la motoa
rele electrice cu puteri sub 0,25 kW, 
cit și la motoarele 
kW și peste.

Ing. Mihai Zisu, 
prinderii :

1. Comparativ cu ___
din primele șase luni ale anului, in 
semestrul al doilea ne-am angajat 
să realizăm o producție mai mare 
cu 1.6 Ia sută la motoarele electrice 
cu puteri sub 0,25 kW și cu 8 la sută 
la motoarele electrice de 0,25 kW și 
peste.

2. In vederea îndeplinirii acestor 
sarcini, consiliul oamenilor muncii, 
comitetul de partid urmăresc înde-

electrice de 0,25

directorul intre-

sarcinile de plan

aproape aplicarea măsurilor pentru 
creșterea indicelui de utilizare a 
mijloacelor tehnice, extinderea lu
crului la mai multe mașini, folosirea 
deplină a timpului de lucru, repro- 
iectarea unor produse și îmbunătăți
rea tehnologiilor de fabricație, ridi
carea pregătirii muncitorilor. Intr-un 
cuvînt, eforturile noastre sint îndrep
tate spre creșterea susținută a pro
ductivității muncii, pe această cale 
urmînd să se obțină întregul spor de 
producție. Iată cîteva dintre măsu
rile pe care le aplicăm în acest scop:

O trecerea la bobinarea automată, 
prin reproiectarea unor produse și 
adoptarea tehnologiilor de fabricație ;

• reproiectarea scuturilor la mo
toarele asincrone, acțiune cu influ
ență pozitivă asupra creșterii pro-

ductivității muncii și reducerii cos
turilor de producție ;
• extinderea bobinării automate la 

toate rotoarele pentru motoare cu 
colectori :
• organizarea liniilor de montaj 

la motoarele electrice sub 0,25 kW.
Pentru ca aceste măsuri să se con

cretizeze in însemnate sporuri de 
producție este necesar însă pa 
I.C.E.E.-Zalău, întreprinderile de feri
te din Urziceni, de cabluri și mate
riale electroizolante din București să 
ne livreze integral, ritmic și in con
diții de bună calitate produsele con
tractate pentru acest an. în același 
timp, centrala noastră industrială să 
intervină operativ pentru a asigura 
corelarea planului producției fizice 
cu capacitatea de producție de care 
dispunem, cu cererile beneficiarilor 
și contractele anului în curs.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
PRECIZIA" — SACELE. În șase luni, 
sarcinile de plan la producția de 
motoare au fost realizate în propor
ție de 85 la sută. Cauzele principale 
ale acestor rămineri în urmă : nepu- 
nerea în funcțiune integrală și la 
termen a unei capacități de produc
ție — datorită nesosirii a patru agre
gate de bază — și nerespectarea 
obligațiilor contractuale de către 
Întreprinderea de fier Vlăhița, care 
la începutul lunii iunie avea o res
tanță de 15 000 carcase. /

loan Gheța, inginer șef cu pregă
tirea fabricației :

1. Potrivit prevederilor de plan, în 
următoarele șase luni colectivului 
întreprinderii noastre îi revine sar
cina da a realiza o producție de 
motoare electrice cu peste 15 Ia sută 
mai mare față de primul semestru 
al anului.
(Continuare In pag. a IlI-a)
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Energeticienii de la Porțile 

Fier I au obținut zilele acestea 
succes de prestigiu : realizarea
tegrală a angajamentelor anuale a- 
sumate in întrecerea socialistă pe 
1979. Ca urmare a folosirii întregu
lui potențial energetic al Dunării, 
menținerii in perfectă stare de 
funcționare a hidroagregatelor și 
instalațiilor, reducerii perioadelor de 
revizie planificate, de la inceputul 
anului și pînă in prezent hidrocen
trala de pe Dunăre a pulsat in sis
temul energetic național peste 271 
milioane kWh energie electrică in 
plus față de sarcinile de plan'. În 
același interval de timp, la consu
mul propriu s-a totalizat o econo
mie de peste 600 000 kWh energie 
electrică. (Virgiliu Tătaru).
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Pînă iert, 3 iulie, 
a fost strînsă de 
ceea ce reprezintă 
suprafața cultivată 
le agricole de producție și între
prinderile agricole de stat. Este de 
relevat că în multe unități, printr-o 
bună organizare a muncii, timpul 
este mai bine folosit, lucrîndu-se 
din zori și pînă seara. Ca urmare, 
pînă la această dată în cooperati
vele agricole din județul Buzău 
griul a fost strîns de pe 64 la sută

La I.A.S. Belciugatele, recoltatul păloaselor se desfășoară din plin 
recolta de grîu 
pe 367 000 ha, 
18 la sută din 
In cooperative-

din suprafața cultivată, în cele dip 
județul Ialomița — 61 la sută, ju
dețul Brăila — 58 la sută. Se
cerișul griului este avansat șl în- 
cooperativele agricole din județele 
Constanța, Tulcea șl Teleorman. In 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Brăila griul a fost recoltat 
în proporție de 67 la sută, Buzău 
— 61 la sută, Ialomița — 59 la 
sută, Constanța — 55 la sută.

Există condiții ca, în această

săptămînă, secerișul griului sâ se 
încheie în multe unitâțl agricole șl 
chiar în unele județe situate în 
cîmpia de sud a țârii. Concomitent, 
6e Intensified transportul șl depo
zitarea cerealelor la bazele de re
cepție șl în magaziile unităților a- 
gricole. Intrucît vremea este schim
bătoare, trebuie făcut totul pen
tru ca întreaga producție recoltată 
într-o zl, pînă seara să fie depo
zitată.

IN ZIARUL DE AZI

RUBRICILE NOAS
TRE : Etapa republica
nă a Festivalului națio
nal „Cîntarea Româ
niei" ; faptul divers ; 
Carnet muzical ; Răs
foind presa străină ; 
Sport; De pretutindeni

Intimplarea a făcut ca in 
curgerea a doar citeva zile 
să mă aflu in două locuri 
fierbinți de muncă ale 
țării — în Bazinul carboni
fer Oltenia și pe Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. 
Am avut deci prilejul să 
imaginez concret partea de 
contribuție a Jiului la îm
bogățirea apelor Dunării și 
apoi a mării. Fiindcă e si
gur că ceva din spiritul 
năvalnic cu care apele 
Dunării îmbrățișează vas
titatea mării, la Sulina. se 
datorează Jiului. Sau asa 
îi place să creadă unuia 
care, pornit în lume de la 
Gorj, de unde te duci și 
vii fără ca „dorul să aibă 
căpătîi" — cunoaște bine 
temperamentul energic al 
celor ce, ca întotdeauna, și 
astăzi se numesc cu dem
nitate urmași ai marelui 
pandur.

Din istorie, spiritul locu
rilor de lingă Paring, de 
pe valea Gilortului și a 
Motrului, din spatiile unde 
Jiul cunoaște o aparentă 
imblinzire este dominat, 
tutelar, de Tudor Vlad'- 
mirescu. împătimitul de 
dreptate, libertatea și nea- 
tirnarea tării, 
memoria’ lumii 
mirii Gorjului. 
istorie, dintr-o 
cuvintului, spiritul acestor 
locuri de tară, binecuvin- 
tate de natură cu inimita
bile peisaje, 'este dominat 
tutelar de cel ce a lăsat 
drept „bunuri după moar- 
te“ un nume adunat pe-o 
carte — l-am numit pe ma
rele Tudor Arghezi, cel ce

și-a destăinuit apartenența 
sufletească la acea zonă 
oltenească ce-și spune 
Cărbunești, sat ce doarme 
cu tîmpla pe oglinda de 
apă a Gilortului. Si tot 
din istorie, dintr-o istorie 
a frumuseților ce dorm in 
adîncul pietrei, așteptînd

carbonifer, atît de tînăr 
incit în ■ chiar clipa prezen
ței acolo se înavuțea cu 
orizonturile dinții ale unor 
noi mine: am călătorit, de 
asemenea, de-a lungul mă
reței magistrale de apă, ce 
va uni Dunărea cu Marea, 
cu multe ceasuri mai de-

bătea, din cînd în cînd, 
strigătul straniu al unei 
păsări de noapte, hămăi
tul arțăgos și inutil al 
vreunui cîine, fără arbore 
genealogic, ori cintecul de 
dor al vreunui tînăr ce în- 
frîngea noaptea și-și înfrin- 
gea sufletul, așezindu-și-1 in

Oameni ai luminii
REPORTAJ DINTR-UN NOU, MODERN

Ș/ PUTERNIC BAZIN CARBONIFER 
AL ȚĂRII: GORJUL

I

de Nicolae DRAGOȘ

urcat in 
din Vladi- 
Și tot din 
istorie a

mina hărăzită a căutăto
rului de comori, spiritul 
acestor locuri este domi
nat, tutelar, de privirea 
scrutătoare, trimisă către 
tainele naturii, de Uriașul 
din Hobița, marele Brân- 
cuși, ca să citească acolo, 
in eternitatea naturii, sim
bolurile veșniciei pe care 
numindu-le Coloana Infi
nită, Măiastră sau Masa 
Tăcerii, le-a propus eterni
tății conștiințelor.

M-am aflat, așadar, prin- 
tr-o fericită întîmplare, in 
două locuri fierbinți ale 
țării: intr-un tinăr bazin

vreme decît se întîmplă 
acum, prin cele trei brațe 
clasice ce par o mină ne- 
termin^tă, datorată grabei 
Dunării de a intilni marea. 
O grabă căreia, iată, omul 
constructor a aflat secre
tul de a-i da, în fine, dez
legarea cea adevărată.

Gorjul îmi era cunoscut 
din copilărie. Copilăria 
trăită — dacă acest cuvînt 
este pe deplin adevărat, 
date fiind circumstanțe
le — în anii războiului de-al 
doilea. Copilăria nopților 
fără lună, cind prin ma
rama neagră a nopții răz-

vers. „De la Gorj, pe Jii în
coace, / Nici o vatră nu 
mai coace / în vetre-n nici- 
unele / Nu-i aprins tăciu
nele" — scria sintetizind 
astfel unul din adevărurile 
fundamentale ale Gorjului 
de altă dată — sărăcia.

Au trecut de atunci a- 
proape patru decenii. E 
mult ? E puțin ? Obișnuiți 
să măsurăm vremea cu 
veacul și mileniul, îndrep
tățit ar fi mai ales un răs
puns afirmativ la cea de-a 
doua întrebare : e puțin ! 
Da 1 Dar dacă în locul ani
lor așezăm faptele, atunci...

Atunci e mult mai îndrep
tățită afirmația că deceni
ile, puține la număr, au 
depășit, cu aspră măsură, 
zestrea veacurilor. Gorjul 
ar fi azi, ceea ce s-ar numi 
un județ in curs de dez
voltare. De multilaterală 
dezvoltare. In 1979 — curn 
cu atîta expresivitate în
fățișa realitățile actuale 
primul secretar al comi
tetului județean de partid, 
Nicolae Gavrilescu, într-o 
dimineață, scriitorilor și oa
menilor de cultură gorjeni 
afla ți prin țară, invitați 
printr-o inspirată inițiativă 
printre ai lor, de acasă, 
deci în 1979, în anul la 
mijlocul căruia ne aflăm, 
producția industrială și 
agricolă va fi de 14 . mi
liarde lei, iar in 1980, peste 
doar un an. va trebui să 
depășească 17 miliarde lei. 
Fapt pe deplin posibil dacă 
se au in vedere realitățile 
economice de azi, proiec
tele de dezvoltare, care 
asigură un ritm de 25 la 
sută pe an. Mai întii, prin 
marea ofensivă a 
nelui.

Lignitul nu este 
bune nobil, se știe, 
cărbune tînăr. Un 
list englez aprecia 
glumă — că s-a 
prea devreme 
acestui cărbune. Mai 
buia puțină răbdare 
cînd, prin metamorfoze na
turale, își dobîndea „titlu
rile de noblețe". Devenea, 
probabil, huilă. Mai trebuia 
putină răbdare. Cam cît ?

cărbu-
un căr- 
Este un 
specia- 
— in 
început 

exploatarea

(Continuare în pag. a V-a)

Cînd primarul comunei urmărește 
atent sesizările, cetățenii

nu mai au de ce să „scrie la județ4*
♦

• O activitate permanentă : popularizarea legislației
• Ziua de audiență a deputatului • „Cutia de 
scrisori pentru primărie" • Primarul în audiență

la județ, pentru problemele cetățenilor

Statisticile întocmite periodic la 
Comitetul județean de partid Boto
șani relevă un adevăr incontestabil : 
dintre comunele ce înregistrează cel 
mai redus număr de scrisori sau au
diențe solicitate de oamenii muncii, 
organelor județene ori centrale, intre 
primele locuri se situează comuna 
Leorda. Oare locuitorii acestei co
mune nu au probleme de ridicat or
ganelor județene ori chiar centrale ? 
Viața, în complexitatea ei, nu gene
rează, și aici, la nivelul celor angre
nați direct în sfera productivă, su
gestii, idei sau nemulțumiri față de 
o măsură sau alta adoptată fie pe 
plan comunal, fie în unitățile ori 
instituțiile locale ? La aceste între
bări nimic mai greșit decît un răs
puns negativ. Și aceasta cu atit mai 
mult cu dît în raza comunei Leorda 
ființează mult mai multe unități eco
nomice decît în alte localități ase
mănătoare (o întreprindere pentru 
producerea nutrețurilor combinate, 
o întreprindere agricolă de stat cu 
circa 300 lucrători, o stație C.F.R. — 
de fapt un nod de cale ferată — 
etc.). Adevărul se situează, prin 
urmare, în cu totul altă parte 
— și anume, în preocuparea or
ganelor locale de partid și de 
stat in a răspunde prompt, cu solici
tudine și eficientă, problemelor ridi
cate pe orice cale, prin oricarq mij
loc de către oamenii muncii din raza 
lor de activitate. In spiritul Hotăririi 
plenarei C.C. al P.C.R. și al Legii 
nr. 1 din 1978, la Leorda au fost 
adoptate — nu doar la nivelul orga
nelor locale de partid și de stat, ci 
și al unităților din subordine — o 
serie de inițiative menite să micșo
reze timpul de soluționare a scriso
rilor, sesizărilor și problemelor re
clamate in timpul audiențelor, să 
creeze noi posibilități dialogului din
tre factorii de conducere și oamenii 
muncii. Unul dintre motivele princi
pale ale acestui evantai de preocu
pări ni-1 prezintă succint tovarășa 
Lucica Huțanu, primarul comunei :

— Cred că un primar de comună, 
de oraș sau de municipiu trebuie să 
considere o pată in activitatea sa 
cînd oamenii care l-au ales îl oco
lesc, umblînd să-și găsească drepta
tea la forurile ierarhic superioare. 
Personal, am fost nu o dată de-a 
dreptul supărată — pe mine și nu

pe altcineva — cînd am aflat că 
vreun cetățean din comună s-a adre
sat județului pentru a-și rezolva o 
problemă. Și tocmai pornind de la 
aceste „supărări" am căutat ca toate 
problemele să le soluționăm in co
mună...

Cum s-a procedat, în fapt ? Mai 
întii, e cazul să arătăm că Hotărirea 
plenarei C.C. al P.C.R., ca și textul 
Legii nr. 1 din 1978 au fost prelu
crate nu numai cu factorii de răs
pundere din comună, ci cu toți lo
cuitorii acesteia, prin intermediul 
adunărilor cetățenești. (Și aceasta nu 
o singură dată, ci qel puțin semes
trial). In sprijinul înțelegerii de că
tre cetățeni a documentelor amintite 
s-au organizat și consultații juridice, 
pe sate sau pe circumscripții electo
rale.

Zilele de audiențe s-au fixat atit 
la sediul consiliului popular comu
nal, cît și pe sate (Leorda, Belcea, 
Costinești, Dolina și Mitoc). Conform 
unui grafic, ține audiență, prin ro
tație, unul dintre cei patru factori 
cu muncă de răspundere din comună 
(primarul, secretarul adjunct cu pro
paganda, vicepreședintele și secreta
rul biroului executiv) De asemenea, 
printr-o hotărîre a sesiunii consiliu
lui popular comunal, fiecare deputat 
și-a fixat o anumită zi de audiență 
în circumscripția sa. In ziua urmă
toare informează pe unul dintre 
factorii de răspundere ai comunei și 
apoi cetățeanul asupra modului de 
soluționare a propunerii, sesizării ori 
doleanței sale. în fiecare sat al co
munei, în preajma unor unități pu
blice, a fost instalată cîte o „cutie 
cu scrisori pentru primărie" desti
nată fie celor care nu au timp să se 
adreseze măcar deputatului, fie al
tora. Scrisorile se colectează cel mai 
tîrziu la două zile, urmînd a fi citite 
în colectiv de membrii biroului exe
cutiv al consiliului popular comunal. 
„Am adoptat acest sistem, ne spune 
vicepreședintele consiliului popular, 
Haralambie Mihalache, mai ales pen
tru a veni în sprijinul navetiștilor 
care, după cum se știe, dispun de un 
timp redus de ședere în comună".

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a Il-a)
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...Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești. tn marea sală de festivi
tăți s-au adunat toți cei 241 ti
neri și tinere care, absolvind 
clasa a Xll-a, nu vor mai fi 
liceeni; de-acum înainte vor fi 
oameni ai muncii sau studenți, 
după drumul ce-l va urma fie
care — in întreprinderi sau pe 
șantiere de construcții, la facul
tăți. Directoarea liceului, profe
soara emerită Luiza Răican, ii 
felicită și le urează mult succes 
pe drumul vieții. Ceea ce fac, în 
aceeași adunare, profesori ai li
ceului, părinți, fruntași în pro
ducție din Capitală. In numele 

, colegilor săi, Emil Lambrache, 
șef de promoție, membru al lo
tului național care se pregătește 
pentru apropiata Olimpiadă in
ternațională de fizică a elevilor, 
rostește vibrante cuvinte de mul
țumire.

Asemenea tradiționale mo
mente festive au avut loc in 
toate liceele. Țara întreagă a 
adresat, cu aceste prilejuri, o în- 
suflețitoare urare de succes la 
început de nou drum — pentru 
fiecare din absolvenții de la zi 
sau seral, care zilele acestea au 
susținut și examenele de baca
laureat. 152 000 de 
inimă.

urări din

I
I

Orașul 
florilor

di-

I
„faptul 
tirgmureșe-

I
I
I
I

S-a mai scris la 
vers" despre cultul 
nilor pentru flori. Si dacă scriem 
din nou e pentru că, acum, cen
trul orașului lor înregistrează un 
mic record in materie. Numai 
in Piața Trandafirilor, echipa 
florarului peisagist Ion Suciu a 
plantat un milion si o sută de 
mii de flori in diverse nuanțe si 
specii. Un adevărat univers 
multicolor, plin de parfum și 
candoare. La executarea stemei 
municipiului Tirgu Mures (așe
zată lingă vechea cetate a ora
șului) au fost folosite peste 
58 000 de flori in 11 culori.

I
I
I
I
I
I
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După faptă 
și răsplată

La Judecătoria județeană Gorj.
— Care va să zică, dumneata, 

soacra, ce-ai reclamat despre gi
nerele dumitale ? t

— Că, după ce se certase cu 
nevasta și cu mine, a fugit patru 
zile de-acasă, apoi s-a întors pe 
ascuns intr-o seară și a dat foc 
casei, unde locuise și el pină 
atunci, și unde locuiau in con
tinuare copiii lui. Pagubele 
vocate de incendiu s-au 
dicat la 12130 lei.

— Pentru această faptă, 
stanța, care l-a judecat în 
consătenilor, l-a condamnat. 
Acum ce mai dorești dumneata ?

— Să-l iertați.
...Evident, iertarea n-a fost 

posibilă, fiindcă fapta n-a pri
vit-o numai pe soacră, ci a pus 
in pericol de incendiu și veci
nii. Așa că Alexandru C. — din 
satul Ursoaiai comuna Negomir 
— iși ispășește mai departe pe
deapsa de doi ani muncă corec- 
țională. Să ia aminte, și el, și 
alții cărora le-ar mai trece 
cap asemenea glnd !

pro- 
ri-
in- 

fața

prin

I La Cozia

I
I

Petre, din Rm. Vîlcea, a 
în
a
că a găsit
a pornit întins spre

I
I
I
I

s. . 
intrat 
pentșu 
Bucuros 
căutase, .. . . .
casă fără să observe însă că-i 
lipsește geanta. Mult mai tîrziu, 
cind a sesizat dispariția genții
— in care avea 5 000 lei și acte
— s-a întors la magazin. „Poate 
vreun binevoitor are să-mi re
dea geanta și liniștea" — și-a 
zis el fără mari speranțe. .-In 
fapt, au fost doi binevoitori: 
vinzătorii Elena Puiu și Ion 
Cheianu, care l-au recunoscut 
pe păgubaș, iar la mulțumirile 
acestuia i-au răspuns simplu : 
„Mai poftiți pe la noi !“

magazinul „Cozia“ 
face cumpărături.' 

ceea ce

I „Sfatul 
omeniei"

I
I
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Nicolae Mertlcaru, Gheorghe 
Cotec si Dumitru Uliniuc sint 
trei tineri din Vlăsinestii Boto
șanilor care erau certați cu 
munca și comportarea civilizată. 
Au fost aduși si discutați in 
fața „sfatului omeniei" din co
mună, iar acum merg la muncă 
și se poartă ca oamenii. Cine 
urmează să suporte judecata 
aspră dar dreaptă a „sfatului 
omeniei" ? Se pare că Elena 
Istrate, Marla Găină, Maria Ca- 
zacu și Elena P. Vasiliniuc,, 
care „taie frunze la clini" pe 
marginea drumului, cit îi ziulica 
de mare. Se speră că eficiența 
va fi aceeași.

Clientul 
de la 514

deElegant, cu legitimație 
maistru constructor la T.C.I.- 
lașl și cu geantă „diplomat". 
Constantin Barcov a părăsit ho
telul Racova din centrul Vaslu
iului grăbit nevoie mare. Dor
mise o noapte la camera 514 și 
plătise in 
zorea să 
cele șapte 
tire de la
folosise și în care cotrobăise.

s-a dat, insă, repede de urmă I

bună regulă — dar 
se facă nevăzut... cu 
lămpi luate ca amin- 
televizorul de care se

I
Gheorqhe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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La ora cînd schimbul de dimineață 
iși începuse lucrul în atelierul „arcuri 
inelare" din sectorul II al întreprin
derii de vagoane din Arad — atelier 
relativ tînăr în comparație cu vîrsta 
întreprinderii — cele trei linii auto
mate : de debitare materiale pentru 
arcuri inelare, de forjă și cea de tra
tamente termice fuseseră practic pre
luate din mers. Ne rotim privirea 
prin atelier și, oarecum nedumeriți, 
îl întrebăm pe maistrul principal 
Gheorghe Unc unde sint oamenii. 
„Cum unde? Aceștia sînt toți cei din 
schimbul de dimineață. Este drept 
că în secție sînt multe utilaje, dar la 
noi polideservirea are de-acum o oa
recare tradiție. Dacă pină mai ieri, 
numai la utilajele de debitat, forjat 
și tratamente termice lucram cu 16 
oameni, astăzi, prin noua organizare 
a fluxului tehnologic, lucrăm doar 
cu 10. Aceste măsuri s-au concretizat 
în creșterea randamentului, a produc
tivității muncii, în medie, cu circa 
1 000 de seturi de arcuri lunar. Prac
tic, dacă acum patru ani se .debitau, 
in 24 de ore, 4 000 de calupuri, acum 
se debitează 12 000“.

— Producția deci a crescut...
— Au crescut in primul rind oa

menii. Este adevărat că la început 
nu a fost ușor, s-au ridicat proble
me, a existat chiar și o oarecare re
ticență față de nou, dar am primit 
un deosebit sprijin din partea orga
nizației de partid, care, prin membrii 
ei, a fost principalul factor de pro
movare a noului.

Cum s-a acționat ? Amănunte 
aveam să aflăm de la secretarul or
ganizației de bază din atelier, tova
rășul Aurel Sterian.

— In centrul preocupărilor noastre, 
alături de problemele legate de noua 
organizare a producției s-au aflat 
oamenii. Și, mai ales, ridicarea nive
lului pregătirii profesionale. Căci, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ridicarea nivelului profe
sional și tehnic, realizarea unei înalte 
pregătiri a fiecărui om al muncii re
prezintă o condiție esențială pentru 
afirmarea cu putere a revoluției 
tehnico-științifice in toate domeniile.

Oamenii noștri sînt în general 
tineri, vîrsta lor medie depă
șind cu puțin 25 de ani. Pe a- 
cești tineri îi pregătim să preia 
ștafeta, învățînd de la veterani tai

nele meseriei. Mulți dintre ei au 
urmat în paralel — și au înche
iat cu bine — cursurile școlii de 
maiștri. Este cazul operatorului' Gri- 
gore Curtu, al reglorului Gheorghe 
Mihalcovici și al altora. Mai mult, 
am reușit să-i transformăm pe toți, 
dacă se poate spune așa, în munci

pentru însușirea noului, pentru apli
carea operativă a acestuia in produc
ție. Exemple ar putea fi date multe, 
căci lucrul la mai multe mașini a 
deschis larg orizontul de gindire și 
creație al oamenilor.

Aspecte asemănătoare am întilnit 
și în alte secții — la debitare,

acestea sint laturi importante ale ac
tivității de educație prin muncă, de 
formare a omului nou, a conștiinței 
socialiste. Ciștigul esențial al secției, 
al colectivului de aici, se re
flectă în creșterea productivității 
muncii cu 1—8 la sută. Pină la sfîrși- 
tul anului preconizăm să extindem

ÎNTR-UN CINCINAL AL REVOLUȚIEI
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE, MAI MULT CA ORICÎND 

RIDICAREA CALIFICĂRII - 

O PROBLEMĂ PARTINICĂ, 

o sarcină esențială a comuniștilor
• Polideservirea înseamnă, de fapt, policalificare • Se lărgește orizontul de gîn- 
dire și creație al oamenilor, se asigură afirmarea, noului în producție • Comu
niștii de la întreprinderea de vagoane din Arad au o mare experiență profesională; 

cum îi ajută pe tineri să se formeze ?

tori universali, căci polideservirea 
mașinilor presupune policalificare. 
Am obținut ca, oricînd este nevoie, 
oricare dintre muncitori să poată 
lucra la oricare dintre cele trei linii 
automate.

Munca de la om la om, demonstra
țiile practice, precum și modul în 
care a fost conceput cursul de per
fecționare profesională — curs or
ganizat la locul de muncă și în 
cadrul căruia fiecărui muncitor 
i*a fost încredințată, prin rotație, 
realizarea unei teme — sint 
doar citeva din mijloacele pe care 
organizația de partid le-a folosit cu 
pricepere, reușind să creeze în rîn- 
dul colectivului un climat favorabil

forjă-arcuri, boghiuri, autoutilare, 
mecanică, prelucrări mecanice.. „Pen
tru a reuși să extindem polideser
virea — ne spune tovarășul Mihai 
Dirlea, secretarul comitetului de 
partid de la sculărie — organizația 
noastră de partid folosește o gamă 
variată de metode. Pe primul plan 
se situează discuțiile de convingere 
a muncitorilor asupra efectelor prac
tice ale acestui sistem de lucru. 
Propaganda vizuală din secție, res
pectiv gazeta de perete, graficele, ga
zeta satirică sînt, de asemenea, folosite 
în acest scop, aici fiind surprinse as
pecte concrete, cu trimiteri exacte la 
realizările unuia sau altuia din mun
citori, la eficiența obținută. Toate

polideservirea la Încă 6—7 posturi de 
lucru, iar în perspectivă, odată cu 
mărirea capacității secției cu circa 
1 000 mp, acțiunea va continua in 
scopul creșterii producției pe unitatea 
de suprafață cu 400 000 ore-normă 
SDV-uri pe an. Este o sarcină în
credințată de conducerea partidului 
și avem toate condițiile să o înfăp
tuim."

Firește, intre cerințele ce se impun 
cu prioritate se numără și in con
tinuare aceea privind ridicarea ca
lificării oamenilor prin cursuri de 
perfecționare, organizate pe grupe 
de meserii, prin care va trece eșalo
nat întregul colectiv. Pentru organi
zația de partid, pregătirea oame-

nilor sub toate aspectele rămtne 
una din preocupările de bază. Căci 
nu este nimănui indiferent cui sint 
încredințate mai multe mașini. Cu 
reușite evidente se soldează și o altă 
acțiune inițiată de organizația de 
partid, împreună cu cea de tineret 
din secție, și anume pregătirea de 
către fiecare din muncitorii cu cea 
mai mare experiență a cîtorva tineri.

Aspectele concrete întilnite in 
secții aveam să le regăsim mai apoi, 
sintetizate, la nivelul comitetului de 
partid din întreprindere, locul de 
unde, pe baza propunerilor formu
late de muncitori, au pornit o serie 
de acțiuni de amploare în vederea 
aplicării și generalizării polideser- 
virii utilajelor la toate locurile de 
muncă unde acest lucru este posibil. 
Dezbaterea aprofundată, cu întregul 
activ de partid din întreprindere, a 
problematicii polideservirii, studiile 
efectuate asupra proceselor de mun
că, în vederea grupării și reampla- 
sării unor utilaje, amplele dezbateri 
care au avut și au loc periodic în 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid și U.T.C., mesele rotunde, 
demonstrațiile. practice sînt citeva 
dintre măsurile înscrise în hotă- 
rirea adoptată de comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii pe 
această temă. Așa cum ne spunea 
ing. Teodor Santău, secretar adjunct 
al comitetului de partid din între
prindere, cu ajutorul comuniștilor, al 
altor muncitori, maiștri, specialiști, 
au fost analizate locurile înguste, 
precum și cele unde mai există ca
pacități disponibile, in vederea unei 
mai bune programări a producției și, 
prin extinderea polideservirii, a re
nunțării la unele lucrări în coope
rare cu alte întreprinderi.

Cele 30 de procente, cit reprezintă 
acum polideservirea față de numărul 
total al mașinilor-unelte. din între
prindere, pretabile la acest sistem 
modern de lucru, este un indiciu că 
se acționează cu răspundere pentru 
aplicarea și generalizarea lui, în pa
ralel cu formarea cadrelor necesare, 
ca o condiție firească a creșterii 
productivității muncii, utilizării ra
ționale a mașinilor și forței de 
muncă.

Constantin S1MION 
corespondentul ..Scinteii"

Din noua arhitectură a orașului 
Pașcani

Pentru lunile iulie,

august și septembrie

S-au pus în viniare 

noi locuri in stațiunile 

de pe litoral
De Ia Ministerul Turismului am 

primit ieri următoarea informație 
de larg interes : agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism, precum 
și cele ale I.T.H.R. București con
tinuă vînzarea de locuri în stațiu
nile de pe litoralul Mării Negre, 
precum și în cele de munte. Caza-, 
rea se face în hoteluri și vile, iar 
masa este asigurată în restaurante 
și pensiuni, situate în imediata >a- 
propiere a locurilor de cazare. în 
luna iulie, locuri pe litoral se gă
sesc în special in casele particu
lare, unde organizatorii turismului 
din întreaga țară au contractat din 
timp bilete. Pentru luna august se 
găsesc locuri și în hoteluri și vile. 
S-au pus, de asemenea, in vinza- 
re locurile lunii septembrie — pe- » 
rioadă favorabilă concediilor de o- 
dihnă și curei balneare pe lito
ralul Mării Negre, în această lună 
aplicîndu-se reduceri de prețuri la 
cazare și masă.

Cei interesați în obținerea bilete
lor pentru toate stațiunile de pe li
toral se pot adresa și comitetelor 
sindicatelor din întreprinderi și in
stituții. Foto : Gh. Vințilă

Restaurantele și cerințele alimentației raționale

- „Serviți cu încredere produse lactate" 
...adică antricoate, pui, cirnăciori

CUM ESTE GOSPODĂRIT FONDUL LOCATIV

Cine asigură repararea 
activității serviciilor de reparații ?
Conform tarifelor legale, zugrăvi

rea unui apartament de 2 'camere 
costă in jur de 650 lei. Știți însă cît 
plătesc mulți cetățeni din Miercurea 
Ciuc pentru o asemenea operație ? 
între 1 000 și 1 200 lei. Pentru a în
țelege cum se ajunge la astfel de 
costuri — aproape duble față de ta
rifele legale — vom stărui, in cele 
ce urmează, asupra modului în care 
sînt organizate și funcționează ser
viciile publice de reparat locuințe din 
județul Harghita.

Există în acest județ două unități 
economice care se ocupă cu repa
rarea locuințelor : cooperația mește
șugărească și întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo- 
cativă (I.J.G.C.L.). 
Cooperația meș
teșugărească are 
250 de meseriași, 
iar I.J.G.C.L. — 
500. Capacitatea 
totală a celor 
două unități pare 
a fi, așadar, su
ficientă pentru 
întreținerea fon
dului locativ din 
județ, mai ales că 
omul nu-și zu
grăvește casa in 
fiecare trimestru, iar celelalte lu
crări — de întreținere a instalațiilor 
electrice și de apă. montatul și raș- 
chetatul parchetului, montatul faian
ței în băi sau bucătării — nu sînt 
nici ele operații de care să fie ne
voie tot timpul. Practic însă, capa
citatea de lucru a respectivelor uni
tăți de servire publică se dovedește 
insuficientă, cele mai multe lucrări 
solicitate de cetățeni fiind aminate 
cu lunile, iar altele — cum aveam 
să ne convingem cercetind registrele 
de comenzi ale cooperației și de la 
I.J.G.C.L. — sint, adeseori, refuzate.

Aveam să aflăm din datele ce ne-au 
fost puse la dispoziție că lucrările 
pentru populație — deși prin regula
mentul de organizare ar trebui să 
constituie obiectivul său principal de 
activitate — ocupă în cadrul coope
rației meșteșugărești harghitene ceva 
mai puțin de 45 Ia sută. Cea mai 
mare parte, adică diferența de 55 la 
sută, o alcătuiesc lucrările de zu
grăvire executate la sediile unor 
instituții, vopsirea caloriferelor din 
birouri și altele. Desigur, și aseme
nea lucrări — așa-zise „la terți" (in 
limbajul specialiștilor) — sint nece
sare și trebuie executate. Dar abă- 
tîndu-se de la profilul său și cana- 
lizind forța de muncă spre lucrări

„la terți", ceea ce rămine din capa
citatea cooperației pentru populație 
devine insuficient. De aici — așa cum 
am constatat și noi pe teren, așa 
cum rezultă și din statisticile coope
rației — programări intirziate, refu
zarea unor lucrări.

Ce fac cetățenii în situația cînd 
li se refuză lucrarea solicitată sau 
sînt amînați și purtați mereu pe dru
muri ? Apelează la meseriașii parti
culari, care percep tarife rpult 
mai mari decit cele legale : cite 
1 000—1 200 lei, în loc de 650 lei. 
Cine sînt, de fapt, acești meseriași 
așa-zis „particulari" ? Mulți dintre ei 
sint chiar membri ai cooperației,

• Pe primul plan au trecut „terții", denaturînd profilul 
activității cooperativelor • Meseriași cooperatori meta* 
morfozați în „lucrători particulari" © Programările: 

un mecanism greoi, tolerat cu indolență 

ANCHETA NOASTRĂ IN JUDEȚUL HARGHITA
cafe prestează aceste lucrări pe cont 
propriu!

— De ce nu vă ocupați, în primul 
rînd, de activitatea de servire a 
populației, pentru a acoperi toate 
cerințele acesteia ? — l-am întrebat 
pe Z. Bogos, tehnician în cadrul 
Uniunii județene a cooperației meș
teșugărești.

— Adeseori cetățenii ne evită, 
pentru că la noi lucrările trebuie 
programate, după un sistem mai 
greoi. Trebuie făcută mai întii o ce
rere, apoi cererea trebuie aprobată, 
apoi repartizată, apoi programată... 
Practic, trece mult timp pînă să ne 
apucăm de o lucrare.

— Și de ce nu simplificați siste
mul, că doar aveți această compe
tență 7

întrebarea a rămas fără răspuns, 
în schimb, am putut constata efectul 
acestui dezinteres : in ultimii trei 
ani, volumul prestărilor de servicii 
ale cooperației din sectorul de con
strucții. in loc să spo-ească, a scăzut 
cu aproape 16 Ia sută, planul fiind 
nerealizat in toată această perioadă.

La I.J.G.C.L., din discuția avută 
cu ing. Peter Păli, directorul unității 
din Miercurea Ciuc, aflăm un lucru 
și mai de neînțeles : prestările de 
servicii Către populație în ramura

de construcții, care ar trebui să pre
domine în profilul întreprinderii cu 
pricina, nici măcar nu figurează ca 
obiectiv de activitate pentru trimes
trele I și IV ale anului. Lucrările 
pentru populație sînt, practic, aban
donate o jumătate de an, timp in 
care meseriașii se ocupă cu lucrări 
la „terți", numai de reparat casele 
oamenilor — nu.

O explicație a deficiențelor din 
sectorul de reparații in construcții 
— care a revenit aproape în toate 
discuțiile purtate în județul Harghi
ta — o constituie lipsa forței de 
muncă calificate. Este un adevăr că 
dezvoltarea de ansamblu a econo
miei harghitene solicită în prezent 

— și va solicita 
în continuare — 
un mare volum 
de forță de muncă 
calificată, în spe
cial în construc
ții. Dar se pune 
întrebarea : a-
ceastă realitate 
poate constitui o 
scuză pentru fap
tul că nici anul 
trecut și nici anul 
acesta nu a fost 
realizat minimul 

prevăzut în planul de școlarizare 
al unităților prestatoare de servi
cii ? In 1978, de exemplu, coope
rativa „Deservirea" a avut sar
cina să califice un număr redus (și 
întru totul posibil de realizat) de me
seriași în ramura de construcții — 
9. dar nu a recrutat decit... 2. In 
1979 — nici unul. Ca să nu mai vor
bim de faptul că nu s-a depus nici 
un efort pentru dotarea cu cele ne
cesare a unităților de construcții. 
De-abia acum se fac demersuri în 
acest sens. De asemenea, nu s-au 
luat nici cele mai elementare măsuri 
pentru mai buna organizare a acti
vității de servire a populației. Bună
oară, în tot orașul Miercurea Ciuc 
nici cooperația și nici I.J.G.C.L. nu 
au încă organizată o unitate centra
lizată de preluare a comenzilor de 
la populație.

Atît tovarășul Andrei Bird, preșe
dintele Uniunii județene a coopera
ției meșteșugărești (U.J.C.M.), cît și 
Peter Pali ne-au asigurat că se vor 
ocupa personal mai mult decit pînă 
acum de redresarea activității de 
reparat construcții.

Să sperăm că drumul de Ia vorbe 
la fapte nu va fi prea lung.

Mihai IONESCU

Am însoțit timp de o zi două echipe 
de control al oamenilor muncii din 
municipiul Tg. Jiu — cele conduse 
de Nicolae Cernat și Ion Rușet — 
care și-au propus să verifice cît de 
rațională este alimentația oferită ce
tățeanului de citeva restaurante din 
acest oraș. Sondajul echipelor amin
tite a beneficiat și de aportul a doi 
specialiști : medicul nutritionist Mir
cea Grigorescu și inspectorul comer
cial Vasile Moșilă.

...Restaurantul cu linie de autoser
vire sugestiv denumit „Poftă bună". 
Aveam să constatăm că în bună mă
sură denumirea este justificată.

— Cam ciți oameni iau zilnic masa 
la unitatea dv ? — ii întreabă res
ponsabilul echipei pe șeful restauran
tului, Nicolae Negru.

— în medie 1 500 —v răspunde el. 
Valoarea desfacerilor de preparate 
culinare nu coboară in nici o zi sub 
18 000—20 000 lei.

Dar controlul este control și nu se 
poate mulțumi numai • cu declarații, 
împreună cu echipa din care facem 
parte vizităm toate secțiile unității. 
Echipei nu-i scapă faptul că — dacă 
mincărurile sînt în general diversifi
cate și bine echilibrate ca structură a 
materiilor prime — la capitolul cură
țenie mai sint multe de făcut.

Intrăm în alte două restaurante : 
„Izvorul rece" și „Lido". în ziua res
pectivă, la ora prinzului, cele două 
unități nu ofereau consumatorilor 
nici un fel de mîncare caldă. Doar 
niște chiftele și pește prăjit aflate în 
vitrina frigorifică, dar și acestea, 
după aspect, păreau că zac de cel 
puțin trei zile. Același „sortiment" de 
mîncare ofereau, la ora prinzului, bu
fetul O.J.T. „9 Mai" și. terasa „De
barcader", care n-aveau decit cite 
două ciorbe și nelipsita friptură.

Poposim la ora prinzului și la 
lacto „Miorița" — un restaurant care, 
prin profilul său, ar trebui să răs
pundă mai bine ca oricare cerințelor 
unei alimentații sănătoase, de cru
țare. Aici, am început controlul în 
calitate de... consumatori.

— Spuneți-ne, vă rugăm, ce puteți 
să ne oferiți pentru masa de prînz ? 
, — Ouă cu cirnăciori, ouă cu ceafă 
afumată, chifteluțe, pirjoale, pui la 
tavă, pul la ceaun, friptură de antrl- 
cot... Adică tot ce doriți din ce v-am 
spus — ne îmbie cu astfel de pre
parate specifice pentru... lacto 
„Miorița" ospătară Elena Marișescu.

Să te tot ospătezi cu asemenea... 
lactate I

Cu bucătarul-șef de la restaurantul 
„Gorjul" s-a discutat despre alimen
tația rațională in mod „teoretic", 
pentru că linia de autoservire era în 
reparație. Argumentele sale au fost 
edificatoare : „Eu asigur ca fiecare 
meniu să conțină 3 000 și chiar 3 500 
de calorii". Dună o asemenea alimen
tație „științifică" consumatorii ar tre
bui să devină, cu sau fără voia lor, 
obezi. ,

I-am solicitat tovarășului dr. Mir
cea Grigorescu, medic nutritionist în 
cadrul spitalului județean Tg. Jiu. 
să sintetizeze citeva din concluziile

desprinse din acest control : „Două 
probleme s-au impus în mod spe
cial atenției din cele constatate in 
restaurantele pe care le-am contro
lat. Prima, și cea mai importantă, se 
referă la necesitatea unei educații 
sistematice, științifice, a cadrelor din 
restaurante — șefi de unitate și bu
cătari — care participă la elaborarea

Ce demonstrează 
o anchetă 

la ora prinzului 
prin citeva restaurante 

din Tg. Jiu
alimentației pentru populație. O edu
cație care să înceapă cu înțelegerea 
clară a noțiunilor de alimentație ra
țională, rație echilibrată, meniuri de 
cruțare, alimentație pe anotimpuri. 
A doua problemă constă în aceea că 
alimentația trebuie să devină profi
lactică prin modul corect de prepa
rare a mîncărurilor, prin evitarea 
abuzurilor de grăsimi, rîntașuri, pră
jeli, ingrediente picante etc. și prin 
repartizarea în raport optim în 
structura mîncărurilor a principale
lor elemente participante la alimen
tația sănătoasă. Ceea ce în prezent, 
așa cum s-a constatat, nici nu se 
cunoaște suficient, nici nu se face".

De la consemnarea acestor obser
vații au trecut aproape două luni și 
iată ce am aflat revenind pe urmele 
lor :

— Trebuie să vă spun — ne de
clară D. Mustoiu, directorul Între

prinderii de stat de alimentație pu
blică Tg. Jiu — că am avut multe 
controale în ultimii ani. Nici unul 
nu ne-a pus în fața unei demonstrații 
atît de convingătoare asupra defi
ciențelor noastre in orientarea ali
mentației ca acesta. Pornind de la 
observațiile înscrise in procesele 
verbale, am alcătuit noi liste de sor
timente minimale obligatorii pentru 
fiecare unitate, în care se precizează, 
alături de structura preparatelor, și 
valoarea obligatorie de calorii. Am 
reanalizat contractele de pește, lapte, 
legume și băuturi răcoritoare și am 
introdus, în toate restaurantele, can
tități. suficiente. în ultimele două; 
luni s-au desfăcut prin restau-’1 
rantele noastre cu 50 Ia sută mai 
multe legume, pește, lapte și carne 
de pasăre decit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

„în ce ne privește — ne spune tova
rășul Adrian Cernitoiu, președintele 
comisiei municipale de coordonare 
a activității echipelor de control al 
oamenilor muncii — sîntem mulțu
miți doar parțial de măsurile adop
tate de conducerea întreprinderii. 
Vom extinde și mai mult colaborarea 
echipelor de control al oamenilor 
muncii cu specialiștii. Vom efectua 
astfel de controale repetate, sistema
tice, pină ii vom determina pe toți 
factorii în drept nu numai să vor
bească despre alimentația rațională, 
ci s-o și aplice".

Este exact ceea ce așteaptă oa
menii muncii de la cei cărora le-au 
încredințat mandatul să exercite 
controlul in numele lor.

Constantin PRIESCU

Modernul centru al Bacăului
Foto : S. Cristian

Cînd primarul comunei urmărește sesizările
(Urmare din pag. I)

In fiecare ședință a biroului comi
tetului comunal de partid sau a bi
roului executiv al consiliului popu
lar — iar semestrial, in plenare ale 
organului de partid sau sesiuni ale 
consiliului popular — se prezintă și 
cite o informare asupra acestei acti
vități. Precizăm că din problemele 
ridicate in cele 116 audiențe, 37 de 
cereri și 56 de propuneri adresate 
prin intermediul scrisorilor de la În
ceputul anului și pină in prezent, 
nici măcar una n-a fost soluționată 
în afara termenului legal.

Pentru . problemele ce depășesc 
competența organelor locale, factorii 
de răspundere din comună se pre
zintă „în audiență" la județ. De alt
fel, așa li se și spune mereu cetă
țenilor în fiecare adunare cetățe
nească ori in adunările din C.A.P., 
S.M.A., întreprinderi sau instituții : 
„Tovarăși, cind aveți vreo problemă 
de rezolvat la județ, chiar dintre 
cele personale, adresați-vă tot nouă.

Avem posibilitatea să le supunem 
atenției organelor județene".

Argumente ? în fața primăriei, mai 
mulți cetățeni, veniți cu diverse tre
buri.

— în audiență, cumva ? — o între
băm pe cooperatoarea Elena Ami- 
troaiei.

— Da, într-un fel, în audiență.
— De ce „intr-un fel" ?
— Deoarece, necazul pe care-1 

aveam știam bine că nu mi se poate 
rezolva aici în comună. I l-am spus, 
totuși, într-o bună zi primăriței noas
tre. „Fii liniștită, că vom vorbi noi 
la județ" — mi-a zis ea atunci. Iar 
azi am venit să-mi dea răspunsul.

Nume ale unor oameni ce s-au 
aflat, pe rind, în situații asemănă
toare nu sînt puține. Dimpotrivă, 
singura lor înșiruire ar însemna o 
listă întreagă. Mai sint necesare alte 
comentarii ?

Cum se petrec lucrurile în cele
lalte unități din raza comunei 7 La 
I.A.S., bunăoară, directorul uni
tății, Petru Serediuc, ne-a vorbit

despre aceeași metodologie de re
zolvare a scrisorilor și tinere a 
audiențelor (inclusiv .le către mem
brii consiliului oamenilor muncii) pe 
care am constatat-o la nivelul comu
nei. La întreprinderea pentru produ
cerea nutrețurilor combinate, la coo
perativa agricolă de producție,1 de 
asemenea. în 'acest context, mai e 
oare de mirare că, din comuna 
Leorda, tot mai puțini sint acei oa
meni ai muncii care solicită audien
ță ori se adresează in scris altor or
gane decît celor comunale ? Nu e, 
atunci, pe deplin motivată ,,supăra
rea" primarului Lucica Huțânu cind 
un asemenea . fapt se mai produce ? 
Tocmai de aceea este locul să preci
zăm că generalizarea acestei expe
riențe la nivelul tuturor localităților 
din . județ se' află acum în preocupă
rile comitetului județean de partid.

Adică, spunem noi, exact ceea ce 
trebuie să se producă la nivelul tu
turor localităților țării. Spre binele 
cetățenilor.I .1
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NOUL în economie demonstrează: DISPUNEM DE MARI POSIBILITĂȚI PENTRU 
REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ A CONSUMURILOR MATERIALE Șl ENERGETICE 

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

Direcții de acțiune în 
INDUSTRIA CHIMICĂ

Preocuparea susținutâ a colectivelor de oameni ai muncii din com
binatele industriei chimice, din unitățile de cercetare și inginerie teh
nologică pentru adincirea gradului de valorificare a materiilor 
prime, reciclarea subproduselor rezultate în procesele tehnologice, re
ducerea consumului de combustibili și energie, realizarea de produse 
chimice de mic tonaj. îmbunătățirea caiității produselor s-au materializat 
în elaborarea de soluții prin care în anul 1980 se vor economisi, față 
de normele Inițiale, materii prime, materiale și energie in valoare de 
210 milioane lei, concretizate în 6 500 tone laminate, 100 tone cupru, 
400 tone aluminiu, 10 000 tone alcool etilic, 2 300 tone cauciuc natural 
ș.a. In cursul recentei analize efectuate la standurile industriei chimice 
din cadrul Complexului expozițional din Piața Scînteii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat specialiștilor, oamenilor muncii din acest sector ca, 
în paralel cu îmbunătățirea structurii subramurilor industriei Chimice după 
criteriul consumurilor de energie, să se ia măsurile necesare pentru ca 
fiecare instalație pusă în funcțiune să se încadreze în limitele consu
mului optim de energie.

Prezentățn citeva din soluțiile și direcțiile de acțiune menite să 
contribuie în anul 1980 și în cincinalul viitor la reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale și energetice în industria chimică.

Prin aplicarea cercetărilor elaborate în cadrul 
Institutului central de chimie, în cincinalul 

următor se vor economisi 3,5 milioane tone 
combustibil convențional

Specialiștii Institutului central de chimie acordă o aten
ție deosebită reducerii consumurilor energetice în indus
tria anorganică, îngrășămintelor, prelucrării țițeiului șl 
iibrelor sintetice. Se estimează că aplicarea temelor cu
prinse în planul de cercetare pe acest an vor avea ca re
zultat, în cincinalul următor, o reducere a consumului 
energetic pe ansamblul ramurii de 3,5 milioane tone com
bustibil convențional. Iată citeva din cercetările eiectuate :

INDUSTRIA ANORGANICĂ

• Electroliza clorurilor alcaline cu membrane schim
bătoare de ioni.

• Montarea de schimbătoare de căldură pentru utili
zarea căldurii reziduale în instalații de sodă.

• Scăderea sarcinii de lucru la instalații de electroliză.

PRELUCRAREA Șl CHIMIZAREA ȚIȚEIULUI

• Obținerea cocsului iibros.
• îmbunătățirea performanțelor unor instalații de dis

tilare atmosierică și în vid.
• Separarea butadiene! prin dublă distilare extractivă.

INDUSTRIA DE ÎNGRĂȘĂMINTE

• Perîecționarea coloanelor de sinteză a amoniacului.
• Valoriticarea apelor reziduale de la instalațiile NPK 

direct sub formă de îngrășămînt.
• Utilizarea de inhibitori ai hldrolizei ureei.

INDUSTRIA DE FIBRE SINTETICE

• îmbunătățirea tehnologiei de sinteză a caproiacta- 
mei.

• Procedee noi de recuperare a solvenților.
• Noi tipuri de mase plastice tehnice pentru înlocuitori 

de metale în organe de mașini.

Cauciucul poliizoprenic 
înlocuiește cauciucul natural

Cauciucul poliizoprenic — care se fabrică în țară 
pe baza unei tehnologii originale elaborate la Insti
tutul central de chimie — prin calitățile sale deose
bite (elasticitate sporită, rezistență ridicată) înlocuieș
te cu bune rezultate cauciucul natural. în anul 1980, 
prin utilizarea a 20 000 tone cauciuc poliizoprenic, 
importul de cauciuc natural se reduce cu 110 milioane 
lei valută in fotografie: anvelope pentru autoturisme, 
autocamioane și tractoare fabricate pe bază de cau
ciuc poliizoprenic românesc.

PRODUCȚIA FIZICA
(Urmare din pag. I)

2. în condițiile in care ne lipsesc 
cele patru agregate de bază necesare 
punerii integrale în funcțiune a noii 
capacități de producție, cum este fi
resc, in întreprindere se acordă o 
atentie deosebită folosirii intensive 
a mijloacelor tehnice de care dis
punem în prezent. Pe această cale 
vom acoperi 30 la sută din capaci
tățile de producție care ne lipsesc 
acum. în acest scop, am pregătit o 
serie de strunguri universale para
lele pe care vom executa scuturi. 
Pentru carcase, vom continua să 
utilizăm, în 3 schimburi, linia de 
prelucrare veche cu mașini univer
sale. care trebuia scoasă din funcțiu
ne odată cu sosirea celor patru agre
gate. în același timp, pentru a su
plini lipsa de forță de muncă, au 
trecut să lucreze la mașini toți re- 
glorii. șefii de echipă și maiștrii de 
schimb, muncitorii din sectoarele 
auxiliare. Concomitent, am luat mă
suri pentru creșterea gradului de me
canizare a transportului intern, s-a 
extins polideservirea unui număr 
sporit de mașini.

Alte măsuri vizează eliminarea 
unor locuri înguste de pe fluxurile 
de fabricație, cum este cazul la 
ștanțări de tole. Aici s-au executat 
o serie de stanțe pentru tole pe 
două'rinduri care se.vor da in fo
losință in luna iulie. Nu de mult, la 
vopsitoria veche am introdus încă 
o cabină de vopsire și s-a mărit vi
teza de deplasare a transportorului. 
La rindul său. o vopsitorie mai mică 
va fi transformată pentru vopsitul 
motoarelor. La praguri am executat, 
prin autoutilare. un strung speciali
zat, iar pînă la finele anului vom 
mai executa un agregat care va 
înlocui trei mașini clasice.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO
MOTOR" — TIMIȘOARA. în prime
le șase luni ale anului a îndeplinit 
și chiar depășit sarcinile de plan la 
producția fizică, livrînd, peste preve
deri, 11 300 motoare electrice. Pe a- 
ceastă bază, unitatea a realizat, su

plimentar, o producție marfă de 50 
milioane lei și o producție netă de 
30 milioane lei.

Vasile Pop, maistru principal, 
secretarul comitetului de partid :

1. Pentru semestrul în care am 
pășit, colectivul întreprinderii noastre 
și-a asumat sarcina de a realiza o 
producție fizică cu 10 la sută mai 
mare față de primele șase luni.

2. Pentru realizarea și depășirea 
acestui volum sporit de producție, un 
accent deosebit am pus și punem pe 
dimensionarea corespunzătoare a ca
pacităților de producție și încărcarea 
acestora la nivelul sarcinilor majo
rate din 1979. în acest scop, pină în 
prezent ani executat o seamă de 
mașini și utilaje specifice, prin auto
utilare. Este vorba, între altele, de 
linia automată de prelucrat carcase, 
care asigură creșterea substanțială a 
productivității muncii și o economie 
de 10 milioane lei valută. Pentru 
obținerea unor indici de folosire a 
mașinilor și utilajelor de peste 87 
la sută, s-au luat măsuri de îmbu
nătățire a aprovizionării tehnico-ma- 
teriale pe întregul flux de fabrica
ție, s-au întocmit programe de pro
ducție riguroase, defalcate pe deca
de, zile și schimburi, asigurîndu-se 
forța de muncă necesară, inclusiv 
prin extinderea polideservirii mași
nilor și organizarea de cursuri de 
calificare la locul de muncă pentru

- meseriile deficitare. în același timp, 
pentru a asigura* creșterea capacită
ții de prelucrare la motoarele din 
gabaritul 80 — produs la care sarci
nile se dublează — am organizat o 
linie nouă de prelucrare a carcase
lor. De asemenea, vom introduce in 
producție încă două linii de bobina- 
re mecanizată, executate prin auto
utilare, a căror eficiență se va mate
rializa în sporirea de 8 ori a produc
tivității muncii la operațiile de bobi- 
nare a motoarelor. Vom continua 
acțiunea de dotare a secțiilor de pro
ducție cu noi utilaje, pentru sincro
nizarea mai bună a capacităților de 
producție, concomitent cu extinderea 
unor procedee tehnologice moderne.

CÎTEVA CONCLUZII. între altele, notăm că pentru realizarea crește
rilor prevăzute la producția fizică, în fiecare întreprindere s-au stabilit 
măsuri judicioase, unele fiind deja aplicate în practică. Premisele îndepli
nirii întocmai a sarcinilor sporite la producția de motoare sint bune. Ele 
trebuie valorificate pe deplin, prin aplicarea cu stăruință a tuturor măsu
rilor stabilite. în ce privește rezultatele obținute pină acum, trebuie 
precizat că motoarele electrice fabricate in plus de „Electromotor" nu pot 
compensa nerealizările întreprinderii „Electroprecizia", fiecare din mo
toarele respective avînd alte destinații. De aici se desprinde o cerință 
de ordin general : prevederile planului la producția fizică trebuie înde
plinite ritmic și integral în fiecăre întreprindere, la fiecare produs și sor- 

« timent, in condiții de bună calitate, in concordantă cu cerințele economiei 
naționale, corespunzător contractelor încheiate cu beneficiarii interni și 
partenerii de peste hotare.

I. ȘTEFAN, N. MOCANU, C. IOANA

Mase plastice mai ieftine, 
cu calități superioare

Avînd în vedere calitățile polipropilenei — rezisten
ță la tracțiune, alungire la rupere, rigiditate dielec
trics ridicată, rezistență la căldură (pină la tempera
turi de 150°C) și la atacul substanțelor corozive, ușor 
de prelucrat și cu o densitate de 8 ori mai mică decit 
a oțelului — utilizarea acesteia la fabricarea diferitelor 
piese este deosebit de avantajoasă. în fotografie: 
piesele componente ale unui amestecător de reactivi 
destinat mediilor de lucru foarte corozive, realizat din 
polipropilenă.

Soluții ingenioase pentru evitarea casării

Reducerea normelor de consum și extinderea activității de recondiționare a pieselor și subansamblelor 
unor utilaje vor determina, în unitățile cu profil de construcții de mașini din industria chimică, economisirea 
a peste 36 000 tone metal în cincinalul viitor. în fotografii: grila unui reactor de sinteză, înainte și după 
recondiționare. Prin recondiționarea acestei piese se vor economisi anual, la combinatele de îngrășăminte 

chimice, 3 tone oțeluri superioare.

Grupaj realizat .de Dan CONSTANTIN 
Foto : E. Dichiseanu

Recoltarea 
griului 

Strîngeți cît mai repede 
pîinea de pe cîmp!

• Organizarea pe module distincte pentru executarea 
concomitentă a tuturor lucrărilor • Tabere de vară 
în cîmp, pe tarlalele mai îndepărtate de localități
• 350 de mecanizatori din Suceava și Sălaj 

îi reprezintă cu cinste pe cei de acasă
Agricultorii tulceni s-au 

cîmp ; mecanizatorii la 
griului și semănatul culturilor succe
sive, cooperatorii la irigat zi și noap
te, la munca în grădini și podgorii. 
O recoltă se strînge, alta se pregă
tește. Schițîndu-ne acest tablou al 
muncii, tovarășul Vasile Geană, 
secretar al comitetului județean de 
partid, subliniază citeva dintre mă
surile întreprinse, pentru intensifi- 

Bunăoară, 
coacere 

a permis 
hectare.
desfășoară din 

județului. Gru-

mutat în 
recoltatul

con- 
a la- 
recol- 
Acum

carea secerișului. 1 
trolul stadiului de 
nurilor de grîu, care 
tarea primelor 23 000 
secerișul griului se 
plin în toate zonele 
parea utilajelor 
pe module — for
mate din com
bine, mijloace de 
transport, prese 
de balotat, plu
guri, discuri și 
semănători — per
mite folosirea a- 
cestor utijaje cu 
randament supe
rior. Cele aproa
pe 1 000 de com
bine lucrează din 
zori pină-n noap
te ; recoltatul 
griului se va în
cheia în mai pu
țin de zece zile 
bune de lucru. în 
acest sens, uh a- 
port deosebit îl^au 
cei 350 de mecanizatori sosiți din ju
dețele Suceava și Sălaj. Acești oameni 
harnici și inimoși se află în veritabilă 
întrecere cu mecanizatorii tulceni, 
alături de care muncesc cu spor, pe 
întreaga durată a zilei lumină și, ade
sea, pină tirziu în noapte, la lumina 
farurilor.

Organizarea lucrărilor în flux con
tinuu de la recoltat și pînă la semă
nat este principala problemă ce se 
pune în actuala campanie. Pentru că 
o zi cîștigată acum la semănatul 
culturilor succesive echivalează cu 
3—4 zile de toamnă, înseamnă sigur 
un plus de recoltă. Ținind seama că 
16 800 hectare se însămințează în te
renuri amenajate pentru irigat, este 
cu atît mai 
beneficieze 
brogei.

Pentru a 
tractoarele și mijloacele 
port, 
consilii unice agroindustriale și o se
rie de comitete comunale de partid 
au nominalizat cadrele de conducere 
și specialiștii care răspund direct de 
recoltarea griului, transportul boabe
lor și al paielor sau de semănatul la 
timp al culturilor succesive, de apli
carea corectă a tehnologiei recoman
date. Ca urmare, în consiliile unice 
agroindustriale Mahmudia. Mihail 
Kogălniceanu și altele viteza de lu
cru la recoltat a crescut de la o zi 
la alta. La I.A.S. Mihail Kogălni
ceanu s-au organizat module de uti
laje, ceea ce asigură buna desfășu-

rare a lucrărilor de la recoltat la se
mănat. Cu cele 53 de combine, 
secerișul celor 1 600 hectare păioase 
se va încheia la 5 iulie. O mare parte 
a terenului proaspăt recoltat și eli
berat de paie a fost imediat pregătit 
prin discuire, folosindu-se două 
tractoare A-l 800, fiecare avînd un 
randament de 35—40 hectare discuite 
pe zi. Semănatul celor 600 hectare 
porumb pentru boabe și siloz și 200 
hectare soia s-a încheiat.

în alte unități însă s-a pierdut și 
se’ pierde timp prețios din cauză 
că nu s-au efectuat concomitent cu 
recoltatul și celelalte lucrări : elibe
rarea terenului de

SECERIȘUL,

TRANSPORTUL

$1 DEPOZITAREA

IN FLUX

NEÎNTRERUPT

important ca plantele să 
de apa și soarele Do-

folosi deplin combinele, 
" de trans- 

birourile executive ale unor

paie, aratul și se
mănatul. La co
operativa agricolă 
Isaccea, la aproa
pe o săptămînă 
după încheierea 
recoltării orzului, 
în loc de 200 hec
tare cu culturi 
duble s-au semă
nat 150 hectare, 
la Lunca — 120 
hectare din 200, 
iar la Frecăței — 
doar 100 hectare 
din 170. La coope
rativa agricolă 
Sabangia, 6 com
bine inaintau în 
lanuri cu regu
laritate de cea
sornic. Dar fluxul 
se întrerupe ime- 

loc de 6 presediat, deoarece în 
de balotat au fost asigurate 4, din 
care funcționează trei, iar uneori 
două. Inginerul-șef al unității ne 
arată o presă defectată la puține ore 
după ce a fost reparată la S.M.A. 
Mahmudia. întîrzie și eliberarea te
renului de baloți, remorcile fiind 
destinate transportului boabelor — 
situație determinată de întreprin
derea de transporturi auto, care nu 
și-a onorat obligațiile asumate, tri- 
mițînd numai două camioane și aces
tea fără remorci, în loc de patru 
promise. Deci 16’ tone transportate 
zilnic mai puțin.

L-am însoțit pe inginerul Ștefan 
Gavriliță, director adjunct al direcției 
agricole, în mai multe unități, unde 
a constatat că :
• în prezent 

toare A-l 800, 
discul 350—400 
tru semănat.,
• Au primit 

cere a tractorului sute de cooperatori 
și cadre de conducere, dar puțini sînt 
cei ce urcă la volan.

• O inițiativă — taberele de vară 
In cîmp — poate fi extinsă. La 
I.A.S. Baia. 0 asemenea tabără si
tuată la distanță mare de localități, 
asigură condiții bune de muncă și 
viață mecanizatorilor — dormit, 
hrană caldă, evitîndu-se deplasările 
lungi și obositoare.

• Unele mașini de adunat căpițe 
staționează din cauza lipsei unor 
piese de schimb. ’

C. BORDEIANU

sînt defecte 12 trac- 
cu care s-ar putea 

hectare pe zi pen-
carnete de condu-

TREI MARI OBIECTIVE PE ȘANTIERUL 
COMBINATULUI METALURGIC 

DIN ClMPIA TURZII

...Plecat-au trei spre același termen 
și a sosit doar imul...

Pentru unii - ziua de 30 iunie a trecut, pentru alții - se apropie, pentru ceilalți - nici nu se zărește
Simbată, 30 iunie. Zi cu semnificații deosebite pen

tru constructorii Grupului de șantiere din Cimpia 
Turzii al Trustului de construcții industriale Cluj. 
Potrivit graficelor de lucru, in această zi, pe șantierul 
Combinatului metalurgic din Cimpia Turzii urmau să 
fie puse in funcțiune trei importante obiective econo
mice : un nou cuptor electric de 100 tone, laminorul 
degrosisor nr. 4 cu o capacitate de 240 000 tone țagle 
pe ah și o serie de instalații la trăgătoria de oțel tare 
nr. 3, cu o capacitate totală de 36 000 tone pe an. Cum 
a fost respectat termenul de punere in funcțiune la 
cele trei obiective ?

LA CUPTORUL ELECTRIC

ȘARJA - LA TIMP!

DE 100 TONE

Prima șarjă de
Hala noii oțelării electri

ce are încă aspectul unui 
șantier în care constructo
rii iși continuă munca. Și, 
totuși, alături de construc
tori pot fi văzuți acum și 
oțelării. Emoția care se ci
tea pe fetele oamenilor 
aflați in preajma noului 
cuptor electric de 100 tone 
(al treilea de acest fel con
struit în țară, la întreprin
derea de mașini grele 
București, pe baza proiecte
lor elaborate de IPROMET 
și al doilea montat aici)

oțel: la termen
ne-o explicăm pe deplin : 
asistăm la elaborarea pri
mei șarje de oțel. Avem 
prilejul să surprindem pe 
pelicula aparatului de -fo
tografiat momentul turnării 
acestei șarje. „Totul de
curge normal, ne spune 
maistrul oțelar loan Taloș. 
Nu mă refer numai la fap
tul că termenul de punere 
in funcțiune a cuptorului a 
fost respectat, ci și la ca
litatea excepțională a lu
crărilor executate".

LA LAMINORUL

DEGROSISOR NR. 4

Lucrările: 
întîrziate 

cu o lună
Puzderie de proiectanțl, construc

tori și beneficiari pe întregul tra
seu al laminorului degrosisor nr. 4. 
Asistăm oare la punerea în func
țiune a laminorului ? „Nu, astăzi

Prima șarjă de oțel elaborată la noul cuptor electric 
de 100 tone

mian și Ovidiu Feneșan așteaptă 
de citeva ore pe cineva care să 
dea drumul gazelor pentru înce
perea probelor la cald. Apare și 
maistrul Ion Cristea, care ne con
firmă ceea ce de altfel era destul 
de limpede : instalațiile de la tră
gătoria de otel tare nr. 3 nu pot 
fi date in folosință Ia termen. Cau
zele acestor restanțe ?

Tovarășul Nicolae Alexe, direc
torul grupului de șantiere, recu
noaște că, pină acum, forțele au 
fost concentrate la celelalte obiec
tive și trăgătoria de oțel tare a 
cam fost neglijată. Justificarea a- 
cestei măsuri : întîrzierile în livra
rea unor utilaje. Beneficiarul are 
însă altă opinie : „Unele utilaje și 
proiecte le-am primit într-adevăr 
cu intîrziere, precizează tovarășul 
Leonida Palade, șeful serviciului 
investiții din cadrul combinatului 
metalurgic. Avem însă in stoc uti
laje de peste 20 milioane lei".

Ce trebuie întreprins pentru ur
gentarea lucrărilor la trăgătoria de 
oțel tare ?

CONSTRUCTORUL : să supli
menteze forțele repartizate la acest 
obiectiv. Acum aici există posibili
tatea ca ritmul lucrărilor să fie 
intensificat la trăgătoria de oțel 
tare.

BENEFICIARUL : să încheie cit 
mai grabnic contractele pentru uti
lajele care mai sînt necesare la 
acest obiectiv și să sprijine mai 
energic activitatea constructorului.

FURNIZORII DE UTILAJE i să 
livreze toate instalațiile potrivit 
contractelor încheiate. în primă ur
gență, Combinatul industrial pen
tru construcții de mașini Bis
trița trebuie să livreze două 
mașini de trefilat, 10 mașini de 
ascuțit, 15 bobinatoare; întreprin
derea „Anticoroziv" — București 
are de livrat 40 tone tubulatură ; 
întreprinderea de elemente de 
automatizare București are încă de 
anul trecut o restanță de 68 auto
mate de ardere.

Ion TEODOR 
Al. MUREȘAN

UTILAJELE - ABIA ÎN RODAJ

începem probele mecanice la caja 
intermediară, ne spune tovarășul 
Dumitru Huțupan, șeful șantierului 
de instalații-montaj. Mai avem de 
executat apoi probele mecanice, re
glajele și rodajul celorlalte insta
lații pînă la caja finisoare".

— De ce ?
— Primirea cu intîrziere a unor 

utilaje nu ne-a permis să respec
tăm termenul stabilit pentru pu
nerea în funcțiune a laminorului, 
în ultima perioadă am concentrat 
însă aici un mare număr de in
stalatori și apreciez că într-o lună 
probele tehnologice vor fi termi
nate.

LA TRĂGĂTORIA

DE OȚEL TARE NR. 3

Restanțe..*, 
din oțel tare

Trăgătoria de oțel tare nr. 3. 
Linia de patentare, care ar fi tre
buit să fie dată in exploatare, 
arată așa cum se vede in fotogra
fie : neizolată, fără hote și instala
ție de ventilație. Lingă cuptorul de 
patentare, electricienii Virgil Da

Linia ^e patentare de la trăgătoria de oțel tare nr. 3, care ar fi trebuit 
să fie in funcțiune
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Etapa republicană a Festivalului
național „Cîntarea României"

DIMENSIUNILE EDUCATIVE
ALE ACTULUI ARTISTIC

Ce valori ați descoperit ? Ce semnificații atribuiți 
activității artistice a amatorilor ?

- întrebări adresate unor actori, regizori, scriitori și critici de artă
La Galați s-a desfășurat etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea 

României” pentru formațiile de teatru, montaje literar-muzicale, recitaluri de poezie, 
teatru de păpuși și recitatori. Pe trei scene au evoluat formații și interpreți individuali, 
reprezentanți ai tuturor județelor patriei și ai Capitalei : peste 4 006 de artiști amatori.

---------------- Paul EVERAC -----------------
dramaturg, președintele juriului 

etapei republicane pentru formațiile de teatru :

„Artiștii amatori strălucesc
prin autenticitate"

Cam puțini spectatori în acest final de con
curs ; echipe însă, multe și de toate felurile. 
Cele de un autentic imediat, popular, au fost 
notabile. Cele de un autentic al condiției ac
tuale s-au descurcat, de asemenea, binișor. Cele 
care s-au încumetat spre o elaborare mai com
plexă, contemporană sau istorică, au atins mai 
greu ținta, dar cînd au făcut-o, au dat sclipiri 
pe care le vom ține minte. Efortul artistic are 
multe dimensiuni, iar amatorii strălucesc în
deobște in autenticitate. Recolta nu e neglija
bilă, chiar dacă performanțele strălucite (în 
grup sau individual) sînt, așa cum e normal, 
rare. Două sau trei echipe au jucat la egal cu 
profesioniștii ; vreo cihci recitatori pot fi oricînd 
preferați multora dintre cei cu atestat. Așadar, 
pepiniera există și dă roade. Putem fi mulțumiți.

--------- Constantin MORUZAN ----------  
artist emerit, regizor artistic, 

membru al juriului
etapei republicane pentru formațiile de teatru :

„Milioane de oameni
cîștigați pentru artă“

O constatare Îmbucurătoare : de la etapa in
terjudețeană la cea de acum se constată o creș
tere a nivelului formațiilor. De -mare folos au 
fost, desigur, și unele sfaturi date' de membrii 
juriilor tuturor echipelor promovate. Se observă 
că s-a ținut seama de ele, deoarece echipele au 
venit cu multe lucruri puse la punct. Pe de altă 
parte, se observă un salt calitativ de la prima 
ediție la cea de acum, fapt ce se datorește și 
contribuției regizorilor profesioniști în dirijarea 
muncii amatorilor. Am văzut spectacole de fru
moasă ținută artistică, interpreți individuali care 
au impresionat deosebit Mai există și un alt 
aspect, cantitativ, și nu mă refer la numărul 
celor din finală, cit la aria mare de interpreți ai 
„Cîntării României". Creșterea numerică este 
foarte mare față de prima ediție a festivalului. 
Nu toți vor deveni, desigur, interpreți, dar luînd 
contact cu scena, cu arta, devin la rîndul lor 
consumatori de artă, acesta fiind cel mai mare 
ciștig : milioane de oameni ai muncii cîștigați 
pentru artă.

-----------Margareta BĂRBUȚĂ--------------
critic de teatru, membru al juriului 

etapei republicane pentru formațiile de teatru :

„în centrul atenției:
actualitatea"

Au fost multe și foarte variate spectacolele la 
care am asistat. Iar acest „multe" are o latură 
bună și alta mai puțin bună. Cea bună oglindește 
larga și pasionata dorință a artiștilor de a se 
manifesta. Cea mai puțin bună dovedește că ju
riile etapelor precedente nu au fost suficient de 
exigente. Varietatea de forme și formule este o 
caracteristică generală. Sînt însă forme ce se 
perpetuează, așa că noutăți au fost mai puține. 
Și nu la o căutare cu orice preț a noului mă re
fer aici, ci la țîșnirea acelei invenții care să în
semne un mod original, nou, de afordare a ac
tualității. Au fost multe și pozitive elementele 
de teatru folcloric. Ap existat însă și elemente 
de rutină, exagerări „folclorizante", excese de 
ritual ce au ajuns la manierism. în ansamblu, 
ceea ce am vizionat arată rezultatele unor 
eforturi mari, lucru lăudabil, desigur. Au fost 
cîteva lucruri remarcabile. Am remarcat și un 
anume convenționalism, datorită probabil unei 
activități mai mult formale decît izvorîte din ne
cesități interioare. De asemenea, s-au întîlnit pe 
scenă reprezentanți ai celei mai tinere genera
ții cu alții ai generațiilor vîrstnice, lucru impre
sionant. Am impresia că etapa aceasta a festiva
lului va oferi un material foarte bogat de stu
diu pentru viitor și viitoarele ediții în direcția 
descifrării sensului adine și real al mișcării ar
tistice de amatori, privită ca parte integrantă a 
procesului de educație, pentru eliminarea a tot 
ce este convenționalism și formalism și pentru 
găsirea căilor celor mai active, eficace și reale 
pentru ca această activitate să reprezinte cu ade
vărat și creșterea conștiinței celor ce o exercită, 
și a celor care o primesc. Iar tematica de ac
tualitate ar merita să fie încă și mai mult în 
atenția artiștilor amatori și a celor ce-i îndrumă.

precedentă a festivalului, venind cu spectacole 
de frumoasă ținută, aducînd în fața spectatorilor 
și a juriului aspecte din viața de ieri și de azi 
a poporului nostru. Ridicat mi s-a părut, de 
asemenea, nivelul interpreților care, înțelegînd 
bine ce au de comunicat publicului, au făcut 
aceasta cu pricepere deosebită, faptul fiind re
prezentativ pentru munca îndelungată, serioasă 
depusă, în care o contribuție importantă au 
avut-o instructorii artistici, coordonatorii cultu
rali ai cluburilor, caselor de cultură, căminelor 
culturale, uhităților militare prezente în con
curs. O bună parte din formații ,au prezentat 
creații de mare valoare inspirate din viața și 
lupta poporului nostru pentru libertate și 
păstrarea unității naționale, pentru dreptate. De 
asemenea, un număr de formații au adus pe 
scenă, în aleasă prezentare, poezia populară 
bine conservată, înțeleasă : balade, doine, cîn- 
tece de naștere, iubire și moarte. Aș vrea să 
subliniez participarea unui mare număr de for
mații de la orașe care au venit cu reprezentații 
de calitate din viața economică de azi a țării, 
demonstrînd puterea creatoare a poporului. în 
general, nivelul artistic ridicat al acestor spec
tacole demonstrează preocuparea celor chemați 
să se ocupe de aceasta. Dragostea lor față de arta 
românească, îmbrățișată astfel cu dragoste și dă
ruire, dovedește forța puternic educativă a celor 
care pot și trebuie să facă educație culturală ma
rilor mase de oameni ai muncii.

--------Alecu POPOVICI ----------  
scriitor, președintele |urlulul 

etapei republicane pentru formațiile 
de teatru de păpuși:

„Elanul satiric
al păpușarilor"

-------------Radu CÂRNECI-------------  
scriitor, președintele juriului 

etapei republicane pentru monta|e 
literar-muzicale, recitaluri de poezie, 

recitatori:

„Se recită creații
de mare valoare"

La etapa finală din 
noastră, concurentii din 
zentat la un nivel mult

acest an, la secțiunea 
Întreaga țară Srau pre- 
mai înalt decît la ediția

în actuala etapă s-a constatat un salt valoric, 
foarte serios față de prima ediție a festivalului, 
unele formații situîndu-se aproape de nivelul 
profesioniștilor. înțelegînd importanța teatrului 
de păpuși in educația copiilor, multe echipe au 
fost compuse din cadre didactice, care și-au pre
lungit astfel influența educativă a profesiei. La 
fel au procedat formațiile compuse din cadre 
medico-sanitare — cea a spitalului de copii „23 
August", de pildă — sau lucrătorii cu cartea — 
de exemplu, echipa bibliotecii municipale „Mi
hail Sadoveanu" din Capitală — care prin tea
trul de păpuși și-au dezvoltat activitatea zilnică 
ce o depun cu copiii. Printre cele mai bune for-, 
mâții s-au situat cele de inspirație folclorică, 
un folclor autentic interpretat de țărani păpu
șari, care — deși nu se vedeau — erau Imbrăcați 
în frumoase costume populare, făcînd din spec
tacol o sărbătoare a lor și a publicului. Remarc, 
de asemenea, echipe care au folosit păpușile in 
scopuri satirice, precum echipa căminului cultu
ral din Frumușița -+ Galați. Și din punct de 
vedere scenografic a fost mal bine ca In alți ani. 
Totodată, în finală s-au aflat de trei ori mal 
multe formații decît la prima ediție. La înăl
țime a fost și preocuparea forurilor locale. Poate 
în ceea ce privește prezența tinerilor spectatori 
putea fi și mai bine.

Documente ale luptei
antifasciste

Perioada situată în
tre sfirșitul primului 
război mondial și sfir
șitul celui de-al doilea 
a fost marcată in is
toria italiană de zgu
duiri profunde. De la 
apariția mișcării fas
ciste, in 1919, pină la 
formarea in iunie 1945 
a primului guvern al 
Italiei libere și pro
clamarea la 2 iunie 
1946 a republicii, viața 
publică italiană a tre
cut prin mari convul
sii social-politice. Te
rorii organizate 
1926 instituțional 
anticipată însă 
numeroase acte 
violentă împotriva 
turor opozanților 
litici, dezlănțuite 
fasciști imediat după 
constituirea în primă
vara lui 1919 a „fas
ciilor de luptă" — i s-a 
contrapus de 
început, cu 
lupta tuturor 
democratice, 
ce, a militanților co
muniști. împotriva va
lului de teroare s-au 
ridicat și vocile unora 
dintre conștiințele po
litice și culturale 
mai prestigioase 
Italiei interbelice, 
ralel cu aventura 
bunească- în care 
cismul a tirit statul 
italian a avut însă loc 
consolidarea mișcării 
antifasciste, a cărei 

. activitate s-a intensi
ficat în anii războiu
lui, ducînd la consti
tuirea Comitetului de 
eliberare națională. In
tensificarea acțiuni
lor de rezistență ar
mată, coordonate și 
stimulate de Partidul 
Comunist Italian. în
scrie în istoria țării 
pagini de eroism ne
pieritor. Lupta a con- . 
tinuat, stimulată și de 
debarcarea aliaților in 
Italia, pină la sfirșitul 
războiului. Numeroase 
au fost în acei ani 
sacrificiile de singe 
ale patrioților, ale 
comuniștilor italieni, 
menite să grăbească 
eliminarea fascismului 
din viața social-poli- 
tică a țării, să pe
cetluiască înfrîngerea 
definitivă a forțelor 
celor mai reacționare.

din
de 
de 

tu- 
po-
de

la bun 
energie, 
forțelor 

patrioti-

cele 
ale 
Pa- 
ne- 
fas-

Panorama cuprin
zătoare pe care o des- 

‘ chide asupra tuturor 
acestor evenimente ex
poziția Antifascism. 
Deportare. Rezistență. 
1920—1945 din holul 
sălii Tudor Arghezi 
a Teatrului Național 
beneficiază de un a- 
port de cercetare is
torică efectuat cu toa
tă temeinicia. Materia
lul documentar strins 
în ea este rezultatul 
muncii pline de res
ponsabilitate a cercu
lui „Trandafirul alb"

însemnări 
de la 

expoziția 
italiană: 

„Antifascism. 
Deportare. 
Rezistență.
1920-1945“

al întreprinderii „Ape
ductul" din Torino, 
oraș in care spiritul re
zistenței muncitorești 
împotriva terorii fas
ciste a fost mereu 
treaz. Silita de mate
riale ilustrative expuse 
are ca puncte de reper 
două mari subdiviziuni 
ale intervalului 1940— 
1945 : perioada așa-nu- 
mită „il ventennio" — 
a celor douăzeci de 
ani de guvernare efec
tivă fascistă (iar in 
cadrul acestei perioade 
se delimitează etaoa 
luptei desfășurate cu 
mijloacele legale pen
tru apărarea demo
crației și împotriva 
ascensiunii fascismu
lui, 1920—1926, precum 
și aceea a anilor duri 
af ilegalității partide
lor politice și repre
siunii împotriva orică
ror forme de opoziție 
și a activității emigra
ției politice, 1927—1943) 
și perioada rezistenței 
armate pentru elibe
rarea Italiei de fas
cism și de sub călciiul 
hitlerist. Completează

suita aceasta un mă
nunchi de documente 
ilustrative pentru e- 
venimentele politice ce 
au dus ia proclamarea 
Republicii Italiene (2 
iunie 1946) și la for
marea Constituantei, ca 
rezultat al acțiunii for
țelor antifasciste și de
mocratice.

Demascatoare și de 
mare forță evoca
toare, materialele do
cumentare se

' tuie
bilă lecție
rie. Sensul mobiliza
tor al acestei expoziții 
trebuie, credem, suo- 
liniat cu precădere. 
Ea readuce în memo
rie oameni și fapte 
peste care plutește 
stigmatul demagogiei, 
urii, atrocității. Dar 
readuce și imaginile 
acelor oameni și fapte 
a căror energie și 
luptă revoluționară, în
credere 
luminos 
tății și 
sitatea libertății 
au sfîrșit prin a se 
impune, întrucît acțiu
nea lor urma cursul 
firesc, inexorabil al 
istoriei. Vizitatorului 
român al acestei im
presionante expoziții 
imaginile rezistenței 
împotriva fascismului 
îi reamintesc, desigur, 
momente sumbre ale 
istoriei patriei noastre, 
cînd teroarea verde 
punea în cumpănă 
însăși existenta li
beră a poporului ro
mân. îi reamintesc, 
de asemenea, angaja
rea fermă a tuturor 
forțelor democratice și 
antifasciste. în fruntea 
cărora s-a situat Parti
dul Comunist Român, 
în lupta împotriva te
rorii, 
liberă, 
reselor 
porului român. Dez
baterea 
propune această 
poziție are o 
valoare morală ; 
implică o angajare ci
vică, un nu interior 
pentru tot ce'— ase
menea fascismului — 
a atins sau riscă de a 
atinge încă demnita
tea umană.

într-o
consta 
verita- 

de isto-

în 
al 

în
destinul 
umani- 

nece- 
sale

pentru o viată 
potrivit inte- 
vitale ale po-

pe care o 
ex- 

lnaltă 
ea
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Opinii consemnate de 
Dan PLAEȘU

i

Formația de dans mixt din comuna Țigănești, ludețul Teleorman, evoluînd 
în etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea României"

în perioada 18—29 iu
nie, muzica s-a înscris cu 
majuscule în viața artis
tică a municipiului Tîr- 
gu Mureș : încadrat în cea 
de-a doua ediție a Festi
valului „Cîntarea Româ
niei", zilele muzicii tîrg- 
mureșene — remarca 
compozitorul ZENOVAN- 
CEA — au devenit o parte 
integrantă a tradiției ar
tistice atit de bogate a 
acestui oraș, constituie o 
strălucită dovadă a poli
ticii culturale a partidu
lui nostru, a grijii deose
bite pentru ridicarea con
tinuă a nivelului cultural 
al întregului popor".

De fapt, ce aduce nou 
această a noua ediție a 
„Zilelor muzicale tîrg- 
mureșene" ? Aș nota, in 
primul rînd — ne spune 
Iulius Moldovan, pre
ședintele comitetului ju
dețean de cultură și e- 
ducație socialistă — va
lorificarea superioară a 
potențialului artistic mu
zical al orașului și ju
dețului. Toți compozitorii 
locali au figurat în reper
toriul actualei ediții, iar 
Filarmonica de Stat a 
fost prezentă cu orches
tra și corul, cu două 
cvartete de coarde, or
chestra de cameră, fapt 
ce a contribuit la diver
sificarea programului. E- 
diția actuală a demon
strat că ansamblul ar
tistic „Mureșul" nu poa
te lipsi dintr-o asemenea 
manifestare. „Am păstrat 
— completează compozi
torul Csiky Boldizsâr — 
ideea echilibrului în di
versitatea stilurilor : con
certele simfonice, came-

rale, vocale, vocal-simfo- 
nice și solistice au satis
făcut cele mai variate 
gusturi ale publicului 
meloman. Aș sublinia, in 
această idee, prezența (în 
premieră la acest festi
val) a genului liric. Am 
în vedere participarea 
cunoscutei soprane Virgi-

Ca în toate cinematografiile națio
nale, și în cea românească, literatura 
a jucat foarte repede un rol prepon
derent, dacă nu decisiv. E de ajuns 
să amintim, în ceea ce privește is
toria filmului nostru, că — excepțiile 
sint minime — numai după inters 
venția literaturii și a literaților În
cep să se obțină rezultate mai con
sistente : cele trei „nopți" — O noap
te de pomină, O noapte furtunoasă, 
Visul unei nopți de iarnă — legate 
de numele lui Caragiale și al lui 
Tudor Mușatescu, înainte de a fi 
rodul Inventivității lui Ion Șahighian 
și Jean Georgescu, 
măsură 
noastfe, ________ ____
sporesc "în cantitate, și adeseori în 
calitate, pină în- 
tr-atît încît s-ar 
putea afirma ca
tegoric că, în 
majoritatea lor, 
valorile cinema
tografului nostru 
sînt condiționate 
de scrierile lite
rare. Proba e 
foarte simplă : ce 
ar rămîne din fil- 
mografia româ- 
neașcă fără Moa
ra cu noroc și 
Pădurea spînzu- 
raților sau chiar 
Viața nu iartă, 
fără Desfășura
rea, Setea, Răs
coala și Felix și 
Otilia, fără Re
constituirea, Nun
ta de piatră, Tă- 
nase Scatiu sau 
Clipa ? Mai mult 
de jumătate din 
succesele acestei 
filmografii se da
torează ecraniză
rilor și nimeni nu 
cred că s-ar în
cumetă să con
teste contribuția 
și ponderea nota
bilă a 
literar, 
contemporan, 
producția i 
matografică 
tohtonă.

Cu toate 
tea, se i 
cred, să discutăm 
situația actuală a 
raportului dintre 
film și literatură, 
ca și perspective
le acestui raport. 
După opinia mea, 
nu trebuie uitate 
cîteva aspecte, și 
anume :

1) cu excepții
foarte rare, ieșite 
din comun, ecra
nizarea 
rămîne 
s-ar 
■-ar 
gest 
te 
și __ -----------
apreciere, dar lipsită de o forță Ini
țiatoare proprie, nemijlocit creativă 
in proprio. Față de opera literară, 
filmul „repetă" situații, motive, figuri 
umane, conflicte, semnificații etc. 
gata cristalizate de fantezia scriito
rului și pe care regizorul (scenaris
tul) le preia și le prelucrează mal 
mult sau mai puțin specific (cine
matografic). Excepțiile pot fi re
prezentate de acele ecranizări care 
socotesc cartea doar un generic 
punct de plecare, dezvoltat ulterior 
pe coordonate cu totul noi, inedite, 
cu o putere de Invenție menită să 
ducă la o operă tilmică originală, 
autonomă : Nunta de piatră și Re
constituirea sînt, poate, singurele 
ecranizări de o asemenea factură ;

2) caracterul repetitiv declan
șează un corolar : niciodată, sau 
aproape niciodată, un film-ecranizare 
nu reprezintă pentru cultura națio
nală ceea ce a însemnat, la apariția 
ei, cartea inspiratoare. Lipsesc deo- 
bicei condițiile istorice, mișcarea, 
vlaga care au impregnat „momentul" 
propriu-zis literar. De pildă, deși e 
una din cele mai interesante și 
reușite „traduceri", cinematografice, 
Felix și Otilia nu putea să poarte cu 
sine implicațiile polemice ale roma
nului Enigma Otiliei, ca reacție 
„balzaciană", de revenire la tradiția 
secolului al XIX-lea, față de 
„proustianism": sînt, acestea, încăr
cături și seve culturale deloc indi
ferente pentru evoluția (sau fie și

__ , regizori. Și pe 
ce ne apropiem de zilele 
simbiozele literatură-film

scrisului 
clasic și 

, în 
cine- 

au-
: aces- 
cuvine,

doar cronologia) spiritualității gene
rale, a gustului public ;

3) dincolo de aceste observații, ar 
mai fi de notat că, deși nu au fost 
ocolite titluri dintre cele mai impor
tante ale literaturii române — ecrani
zările nu s-au înscris pe firul unei 
clare politici de repertoriu. S-au cău
tat, parcă, mai mult autorii și eroii, și 
mai puțin marile fenomene sociale, 
temele fundamentale (mai ales că 
valoarea estetică interesa, prin forța 
lucrurilor, într-o măsură redusă). 
Dacă ar fi să aplicăm, cu titlu , de 
experiență, criteriile de istoriografie 
literară la istoria cinematografului, 
ne-ar autoriza, oare, producția însăși 
să vorbim de un „film al orașului 
industrial", de un „film al satului",

din aceste milioane e reprezentată 
de populația școlară și dacă această 
populație (de la clasele elementare 
la universitate) se limitează doar la t 
vederea filmului, ocolind lectura ’ 
cărții, lucrurile se schimbă. întrucît 
se înregistrează o lenevire a citito
rului de literatură, o pierdere a 
gustului pentru contactul direct cu 
aceasta.

în lumina unor asemenea conside
rații asupra stării prezente a ecra
nizărilor — care sînt perspectivele, 
ce ar fi de făcut în continuare ? 
După mine, următoarele:

I. un reviriment în ceea ce pri
vește „planificarea" : să se aibă în 
vedere și o problematică socio-cul- 
turală mai net

De la opera literară

la ecranul
cinematografic

Cineaștii găsesc în creația noastră 
literară generoase surse de inspirație: 

cum sînt valorificate?
Opinii despre ecranizări de Florian POTRA

Moara cu noroc, o valoroasă ecranizare realizată de Victor lllu, după nuvela 
Iul Ion Slavicieste șl 

- orice 
zice, orice 
face — un 
repetitiv, adică 

de repetare, de 
de popularizare.

,o activita- 
interpretara 
demnă de

de depășirea unor limite tadițlonalis- 
te, în numele unei modernități rațio
nale ș.a.m.d. ? Există, fără Îndoială, 
filme cu fabrici, filme cu sate etc., 
dar numai a posteriori, după ploaie, 
pot alcătui ele serii problematice 
semnificative. Bineînțeles, planifica
rea în artă răspunde unor condiții 
și criterii cu totul diferite de cele 
din industrie, însă mai cu seamă in 
domeniul ecranizărilor este posibijă 
(poate chiar necesară) o conștientă, 
programtică, pregătire și înfăptuire 
a unui „discurs" coerent și riguros. 
De exemplu : o cinematografie orga
nizată cum e a noastră nu poate 
gindi o ecranizare a Ciocoilor vechi 
și noi în mod complet independent 
de Tănase Scatiu, de Răscoala și 
apoi de Ion și chiar de Felix și Otilia 
etc. Practic insă, ce leagă toate 
aceste ecranizări, turnate sau de 
turnat, între ele, ca expresie a unei 
căutări consecvente de note speci
fice, de stil al unei culturi națio
nale distincte? Nu e cîtuși de puțin 
vorba de a teși individualitățile 
creatoare, ci, dimpotrivă, de a 
coagula operele lor, oricît de diver
sificate, într-un „corpus" 
tic, emblematic pentru o 
țională.

4) în sfîrșit, trebuie să 
la întrebarea : cine și cit 
de pe urma ecranizărilor? Calculul 
e relativ simplu : față de cititorii 
cărților, de ordinul miilor sau al 
zecilor de mii, spectatorii filmelor- 
ecranizări devin de ordinul milioa
nelor. Ciștigul e vădit, dar să ținem 
seama și de faptul că o bună parte

desenată, fără a 
se neglija necesi
tățile imediate, 
ajungindu-se la 
stabilirea, în linii 
mari, a unei liste 
de priorități, dar 
și de „blocuri" te
matico - expresive 
compacte. în a- 
celași timp, să se 
lărgească spectrul 
ecranizărilor în 
direcția unor 
scrieri de oareca
re 
și pe toate planuri
le (necunoscute, 
uitate, greșit în
țelese etc.). De 
pildă : de ce nu, 
la un pol, un film 
după Istoria iero- 
giifică, și de ce 
nu, la celălalt 
pol, unul după 
călătoria în Chi
na a Spătarului 
Milescu ? De ce 
nu, în seria „ță
rănească", un Pa
vel Dan, cu pro
za lui atit de vi
guroasă și atit 
de „cinematogra
fică" ?

Odată cu pi 
gramarea temati
că, de titluri, 
n-ar fi eventual 
inutil să se stabi
lească, din capul 
locului, 
destinate 
popularizări (ilus
trări) directe, 
prin film, și căr
țile destinate să 
ofere pretextul 
unor filme-opere 
de artă, apte să 
contribuie la dez
voltarea limbaju
lui filmic, la noi ;

II. in funcție de 
cele de mai »us, 
cineaștii (regizori 
și scenariști-adap- 

invitați să mediteze 
categoriile de ecra-

,.prospețime" 
originalitate.

cărțile 
unei

caracteris- 
școală na-

răspundem 
beneficiază

tatori) ar trebui 
mai profund la 
nizare consacrate, acționînd în con
secință. A lucra o „reducție cinema
tografică" din familia „filmul în 
serviciul literaturii" presupune o an
gajare diferită a capacității de crea
ție, în raport cu efortul presupus de 
capitolul „dijmășie in părți egale 
intre literatură și film", ca să nu mai 
vorbim de încrengătura superioară a 
„literaturii ca punct de plecare 
pentru un film de sine stătă
tor". Chestiunea e reală, după opi
nia mea, și mai importantă decit 
pare. Pentru cele două categorii din 
urmă, este limpede că regizorului, 
realizatorului, i se vor pretinde mai 
multe și mai susținuta strădanii de 
selecție și compoziție (originală) a 
materialului livresc, asupra căruia el 
e chemat să sufle viață autentică din 
propria sa viață. Adică, din regizor- 
artizan să devină reglzor-artist.

Fiindcă este drept să ne gîndim — 
la urma urmei — și la soarta filmu
lui (ca artă), nu numai la nevoile 
literaturii. Sacrificarea filmului in 
favoarea altor considerente nu poate 
sâ se prelungească peste măsură. 
Aceasta nu înseamnă, în schimb, ca 
atunci și acolo unde este posibil să 
se ivească opera de artă cinemato
grafică, să nu i se înlesnească eclo
ziunea, înflorirea, inclusiv în cazul 
ecranizărilor, 
lucrul acesta 
autentice — 
acorde toată 
partea tuturor : a producătorului, a 
cineaștilor, a criticilor, a publicului.

Atit de rar se întîmplă 
— al ivirii artei filmice 
Incit merită să i se 
atenția și asistența, din

t
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Tragerea Pronoexpres 
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României"

Virgil Teo-
17,00
17,10
17,35 Tenis de ctmp. Finala

tre care poemul simfonic 
„Muntele" de Csiky Bol
dizsâr, cvartetul pentru 
coarde nr. 7 de Zeno 
Vancea, „Proverbe" pen
tru voci egale de Szabo 
Csaba, lucrarea corală 
„întoarcere" de Sigis
mund Toduță, pe versuri 
de Lucian Blaga, piesa

Zilele muzicale
tîrgmureșene
• Virginia Zeani și Carlo Zecchi, 
invitați de onoare ® 12 concerte, 

8 audiții in premieră absolută

nia Zeani (Italia) _ ji a 
unui colectiv
Române din 
Cit despre 
tîrgmureșean“

al Operei 
București. 

„Momentul
— o re

marcă : a oferit — în sti
luri tradiționale sau con
certe noi de 
— lucrări de 
versitate, de 
piesa corală 
vocal, de la 
sau pentru două instru
mente la cvartetul vocal, 
confirmînd valoarea „șco
lii" componistice tîrgmu- 
reșene".

„Zilele muzicale tîrg- 
mureșene" au înscris în 
agenda actualei ediții 12 
concerte, spectacolul fol
cloric „La horă". 8 pri
me audiții absolute, prin-

compoziție 
o largă di- 
la lied la 
și duetul 
piese solo

scurtă „Bocet pentru Zol- 
tân Aladâr" pentru soio 
voce și orchestră de ca
meră de Hencz Jâzsef și 
„Cîntarea unui ev aprins" 
de Cornel Țăranu. ex
celent redată în concer
tul de închidere de or
chestra simfonică și co
rul mixt al Filarmonicii 
de Stat din Tg. Mureș 
(dirijor : Szalmăn Lo- 
rănd ; maestru de cor ; 
Birtalan Judit).

„Și la această ediție — 
ne spune Szalmăn L<5- 
rănd, directorul Filarmo
nicii — ne-am bucurat de 
participarea unor mari 
interpreți din țară și de 
peste hotare. Publicul s-a 
întîlnit cu reputatul diri- 

> jor Carlo Zecchi (Italia),

„Cîntarea 
de simplu

sub a cărui baghetă a 
cintat. in concertul inau
gural, tînărul violonist 
bucureștean Paul Florin ; 
cu pianistul Peter Frankl 
(Anglia), violoncelista so
vietică Natalia Gutman, 
orchestra de cameră de 
stat din Pardubice (R.S. 
Cehoslovacă), dirijată de 
Vladimir 
plaudat-o 
Virginia

Pentru 
artistică a acestei a noua 
ediții să nu uităm contri
buția valorosului colectiv 
artistic al Filarmonicii 
din Tg. Mureș, a dirijo
rilor Szalmăn Lărănd și 
Cristian Mandeal. De 
fapt, în loc de concluzii, 
iată opiniile a doi repu- 
tați artiști:

VIRGINIA ZEANI : „La 
Tg. Mureș — oraș de care 
mă leagă multe amintiri 
— am intilnit un public 
de excepție : sensibil, ex
celent cunoscător al mu
zicii. Zilele muzicale ? — 
o reușită deplină. Am re
marcat prăgramul echili
brat privind stilurile, epo
cile, muzica românească șl 
universală. Voi reveni cu 
mare plăcere și la ediția 1 
jubiliară a acestui origi
nal festival".

CARLO ZECCHI : „Am 
revenit cu emoție la Tg. 
Mureș, unde cultura mu
zicală ocupă un Ioc de 
prim ordin. Orchestra nu 
e cu nimic mai prejos de
cit primele orchestre din 
Europa și face onoare 
țării sale".

Valek ; 
pe

Zeani
elevata valoare

au a- 
soprana 
(Italia).

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

bărbați a turneului internațional 
de la Roland' Garros

18,25 S.U.A. — Pe urmele istoriei. Do
cumentar dedicat Zilei naționale 
a statelor Unite ale Americli

18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,15 Acțiunea „Productivitatea".
19,30 Noi, femeile 1
20,00 Film artistic : Frații Jderi. Pre

mieră TV.
PROGRAMUL 2

16,00 Teatrul TV. „Fereastra" de Liviu 
Gheorghiu

16,35 Muzică populară românească

18,50 Longitudinea zero. Documentar 
științific

17,10 Cintece revoluționare
17,25 Permanenta redescoperire a Româ

niei (I). „Fereastră spre Argeș"
18.15 Istoria la viitor. Film documentar 

consacrat activității de educații 
patriotică a tinerel generații

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Treptele afirmării
19,55 Studio T ’79. Tineretul Capitalei
20,20 Desene animate
20,45 Biblioteca pentru toți
21,35 Telejurnal

Pe litoral, un spectacol
de divertisment bine realizat
lntr-un sezon esti

val despre care se știe 
că va fi „an de virf" 
pentru turismul româ
nesc, printre nenu
măratele și dificilele 
probleme care stau in 
fața gazdelor este, fără 
îndoială, și configura
rea unei stagiuni ar
tistice atractive. Aceas
ta inseamnă colabora
rea cu cele mai bune 
formații și soliști de 
muzică ușoară, cu dan
satori profesioniști, cu 
redutabile ansambluri 
de estradă și folclori
ce... Înseamnă specta
cole, show-uri, reviste 
inspirate, alcătuite cu 
fantezie, cu talent, în
seamnă ritmuri mo
derne, șlagăre româ
nești și din repertoriul 
internațional, înseam
nă muzică populară 
autentică. Dar se pare 
că nu toți organizato
rii și-au înțeles 
siunea de la bun 
ceput; pină nu 
mult, pe litoral incă 
erau deschise
ne referim la „diver
tisment" — toate acele 
binecunoscute comple
xe, puncte de atracție 
de la Mamaia la Man
galia. Unele iși de
finitivau programele,

altele erau încă In 
căutare de colabora
tori... Singura invita
ție fermă, chiar din 
primele zile ale lunii 
iunie, prin Radio- 
vacanța, prin afișe viu 
colorate, pretutindeni, 
la vedere — ne-a fost 
făcută de „Internațio
nal", din stațiunea 
Olimp, de acel ansam
blu care pare să-și fi 
păstrat in 
(indiferent 
pe care 
primul loc
spectacolelor de gen. 
Și de data aceas
ta a reușit să aibă 
printre protagoniști, 
alături de orchestra 
condusă de A. Vilmani, 
pe Corina Chiriac, Dan 
Spătaru, 
Zoltan 
zatorul 
Grupul 
fiecare
cro show-uri alcătuite 
cu respect pentru arta 
pe care o fac, pentru 
publicul care vine 
să-i asculte, să-i vadă. 
Momentele — muzică 
ușoră, folclor, dans 
— sint alcătuite cu 
gust. Se ascultă șlagă
re de pretutindeni, de 
la cel mai inspirat cin- 
tec românesc ,la melo-

ultimii ani 
de scena 

a evoluat), 
in top-ul

dansatorul 
Balint (reali- 

programului), 
vocal 5 T — 

propunind mi-
mi- 
in- 
de 
nu

daci.

dioasa „Cichitita", cor
tinele coregrafice te 
poartă prin lumea 
tangourilor celebre, 
printre ritmurile in- 
fierbintate ale baletu
lui „Don Quijote", de 
Minkus, pentru ca 
apoi să-ți odihnească 
privirea 
„Fetelor i 
ma" sau i 
relor".

Firește, . 
ul „Olimp 
un 
ces. Aceasta 
seamnă insă 
există și secvențe 
puțin realizate. Se in- 
timplă astfel ca o so
listă să nu convingă 
nici măcar prin excesul 
de mișcare scenică cu 
care și-a înzorzonat 
cintecele, se intimplă 
ca binecunoscuți dan
satori comici să pro
pună ca „noutate" a- 
celeași și aceleași nu
mere, știute de ani de 
zile... Rămine insă de 
apreciat promptitudi
nea intrării in stagiu
nea estivală a între
gului colectiv, faptul 
că a invitat la compe
tiție toate ansamblu
rile de gen de pe li
toral.

S. OTEANU

cu dansul 
din Crihal- 
al „Sucitoa-

super show- 
i ’79" 

spectacol de 
nu 
că

este 
suc- 
in- 
nu 

mai
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La Academia „Ștefan Gheorghiu" a absolvit cursurile Cronica zilei ZIUA INDEPENDENTEI STATELOR UNITE

0 nouă serie de
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a absolvit cursurile Școlii centrale 
de pregătire a cadrelor Uniunii Ti
neretului Comunist o nouă serie de 
activiști — promoția 1979. Cu acest 
prilei. absolvenții școlii au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, prin care, 
exprimînd întreaga adeziune și 
profundul atașament la politica in-

A apărut „Era socialistă44 nr. 13/1979
Revista publică articolele : 

„Ritmurile înalte, cale de lichi
dare a decalajelor economice" 
de Nicolae Marcu. Ilie Puia; 
„Unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare, unirea tuturor for- 
țblor patriotice, naționale — fac
tor hotărîtor al victoriei insu
recției din august" de Florea 
Dragne ; „Rezolvarea problemei 
naționale, parte integrantă a 
construcției socialiste" de Mihai 
Arsene ; „Contribuția activă a 
României la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale" 
de Constantin Moisuc; „Tipiza
rea — factor de ridicare a cali
tății și eficientei producției" de 
Ion Hera-Bucur ; „Iraționalis-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

ți 7 iulie. Iu țară : Vreme în general 
instabilă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi care vor avea și carac
ter de aversă însoțite de descărcări 
ele, 6 în cea mal mare parte a țării.
Izol... .vioile vor avea și caracter toren-

IAȘI. • Manifestările cultu- 
ral-artistice cuprinse in Festiva
lul de creație și interpretare ar
tistică „Vasile Alei^andri", care 
se desfășoară în județul Iași, au 
continuat la Tîrgu Frumos cu 
un spectacol de muzică și poezie 
patriotică. Și-au dat concursul 
membrii cenaclului literar „Ion 
Creangă" din Iași și ai cenaclu
lui de creație și interpretare ar
tistică „G. Ibrăileanu" din lo
calitate. • O reușită expoziție 
de pictură s-a deschis zilele tre
cute la Casa memorială „Vasile 
Alecsandri" de la Mircești. Ex
pun membrii cenaclului de artă 
plastică „Theodor Pallady" din 
Iași. • „Iașiul contemporan — 
sub semnul anului ’35“ este gene
ricul unor manifestări cultural- 
artistice — expuneri, simpozioa
ne. spectacole — care se desfă
șoară în unitățile economice și 
instituțiile din municipiul Iași. 
(Manole Corcaci). TG. MU
REȘ. • „Școala și produc
ția" se intitulează expozi
ția recent deschisă care oglin
dește activitatea desfășurată în 
atelierele și cercurile de elevi in 
anul școlar 1978—1979 de către 
copiii din învățămîntul preșco
lar, primar, gimnazial, liceal,

profesional, de maiștri și din ca
sele pionierilor și șoimilor pa
triei din județul Mureș. în anul 
școlar 1978—1979, în Instruirea 
practică au fost cuprinși — în 
cele 515 ateliere școlare — 23 270 
elevi mureșeni, realizind o pro
ducție în valoare de peste 48 

.milioane lei. (Gh. • Giurgiu).
VASLUI. • La casa de cultură 
a sindicatelor s-a deschis o ex
poziție filatelică cu prilejul îm
plinirii a 475 de ani de la moar
tea marelui voievod Ștefan cel 
Mare. • La Biblioteca județea
nă pionierii vasluieni prezintă 
lucrări de pictură și desen într-o 
expoziție intitulată „Noi, în anul 
2000". (Crăciun Lăluci). BIS- 
TRIȚA-NĂSAUD. ® Sub gene
ricul „Frumuseți contemporane". 
Alexandru Andron și Benko 
Adalbert și-au reunit lucrările 
într-o bogată expoziție. ® în 
orașul Sîngeorz Băi h avut loc 
i de-al doilea simpozion de 
f .stroenterologie cu tema „Di- 
âcții actuale ale- optimizării 

diagnosticului în boala ulceroa
să". organizat de membrii sub
filialei Năsăud a Uniunii Socie
tăților de Științe Medicale. Au 
fost susținute 17 comunicări de 
către specialiști reputați ca : dr. 
loan Pușcaș, de la spitalul Șim- 
leu Silvaniei, prof. univ. Ion 
Călușer și Dumitru Dumitrașcu, 
de la I.M.F. Cluj-Napoca ș.a. 
(Gheorghe Crișan). MARAMU
REȘ. • O amplă expoziție ju
dețeană de artă populară șl ar
tizanat maramureșean a fost des
chisă la magazinul „Căminul" 
din Baia Mare de către comite
tul județean al femeilor. Sînt 
expuse citeva mii din cele mai 
semnificative obiecte realizate 
în zonele etnografice și folclo
rice ale județului de către gos
podine, meșteri populari, coope
rația meșteșugărească și cea de 
consum și cercurile de profil ale 
elevilor. (Gh. Susa). COVASNA. 
® Colectivul Teatrului maghiar 
de stat din Sfîntu Gheorghe a 
prezentat în premieră pie
sa „Manevrant" de Deak Ta
mas. Muzica piesei a fost 
compusă de Markus Janos, 
regia este semnată de Seprodi 
Kiss Attila. (Tomori Geza).

activîști ai U. T. C.
ternă și externă ă partidului, se 
angajează să acționeze in activitatea 
de viitor în rîndul tineretului in așa 
fel incit tinăra generație, alături de 
întregul popor, să-și aducă o con
tribuție cit mai mare la înfăptuirea 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
tifice. a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul-> 
tilateral dezvoltate în tara noastră.

mul și implicațiile ideologice ale 
filozofiei „trăiriste" de Gh. Al. 
Cazan; „Disparități în sistemul 
mondial de telecomunicații" de 
Alexandru Spătaru; „Artiști pro
fesioniști — artiști amatori, o 
conlucrare tot mai rodnică" de 
Silvestri Ailenei ; „Cercetarea 
pedologică și agrochimică orien
tată spre problemele conservării 
energiei" de Corneliu Răuță; 
„Cauze și implicații economice 
ale subdezvoltării" de I. Nicolae- 
Văleanu .

Revista mai cuprinde dezba
terile cu tema „Autoconducerea 
muncitorească în confruntare cu 
practica" și obișnuitele rubrici : 
„Cărți și semnificații" și „Note".

țlal depășind 30 de litri pe metru pă
trat în 24 de ore. Vînt moderat, cu in
tensificări locale de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele maxime între 18 
și 28 de grade, local mai ridicate în a 
doua parte a intervalului. In București s 
Vreme în general instabilă. Cer tempo
rar noros Va ploua, plai ales sub for
mă de aversă, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

® SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Regata Snagov — „pistă de control" 
pentru canotoarele noastre

în tentativa ce și-au propus-o — 
de a se clasa pe locuri fruntașe la 
campionatele mondiale de la Bled, 
programate luna viitoare — cano
toarele noastre se pregătesc cu multă 
rivnă, după un plan adecvat, a 
cărui „bătaie lungă" vizează, de fapt, 
Jocurile Olimpice de la Moscova. 
Există la această dată o serie de e- 
lemente favorabile, generatoare de 
optimism: cluburi specializate, an
trenori dintre cei mai pricepuți a- 
cordă o atenție serioasă preparati- 
velor necesare, iar verificările din 
acest sezon — între cele mai recente 
se înscrie și „Regata Griinau" din 
R.D.G. — atestă existența unor va
lori certe, creează perspective dintre 
cele măi bune.

„Regata Snagov" — disputată la 
sfirșitul săptămînii trecute, la care 
sportivele noastre s-au impus net in 
fata canotoarelor din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po-. 
Ionia, R.S.F.S Ucraineană și Ungaria. 
— a venit să confirme nivelul cores
punzător de pregătire al schifistelor 
tricolore. Chiar dacă unele dintre 
țările invitate nu au aliniat la start 
„vîrfurile" lor sportive, faptul că 
sportivele noastre au cîștigat toate 
finalele este edificator. Mai ales că, 
sint de părere specialiștii, timpii rea
lizați sînt egali sau superiori hare
murilor stabilite pentru această 
dată în planul general de pregătire.

Se cuvine subliniat de la început 
că, deși format din sportive cu ex
periență competițională diferită, ac
tualul lot feminin de canotaj se 
prezintă ca un tot unitar, majorita
tea echipajelor fiind omogene, in
diferent de formulele pe care le în
cearcă antrenoriit Interesant și îm
bucurător este în special faptul că 
între canotoarele ce se evidențiază 
sînt și citeva tinere sportive selec
tate pentru canotaj cu .numai doi ani 
în urmă, printr-o acțiune de masă 
cuprinzind practic toate județele tă
rii! Deși cu un stagiu atît de scurt, 
ele s-au impus atenției generale nu 
numai prin rezultatele obținute în 
concursurile interne, ci și prin com
portarea în concursurile Internatio
nale. „Prin talent și prin muncă, 
foarte multă muncă — ne spunea 
secretarul federației de specialitate, 
Gh. Giurcăneanu — tinere ca Sanda.

(Urmare din pag. I)
Preț de vreun milion de 
ani. - •

Replica prezentului, con
cretă, dictată de cerințele 
de dezvoltare ale zonei și 
ale tării întregi : netrecînd 
cu mult de vîrsta de zece 
ani, bazinul carbonifer Ol
tenia are pe cartea sa de 
vizită înscrise 6 exploatări 
miniere și o carieră de 
cărbune la Motru, reali
zind 30 000 tone pe zi, din 
care 22 000 tone exploa
tate în subteran, 6 cariere 
la zi la Rovinari. Producția 
acestui al doilea bazin va fi 
de 30 000 tone pe zi. la 
sfirșitul anului. Iar rețeaua 
minelor va cunoaște o ex
tindere continuă, atît în 
județ* la Albeni, Pucioasa, 
cit și către alte, județe, 
spre Vîlcea, spre Mehedinți.

O cifră este, cred, con
cludentă. în 1985, planul a- 
cestei zone prevede reali
zarea- a 60 milioane tone. 
Un asemenea plan era fi
resc să determine construi

Primiri după-amiază, to
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit oe 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Populare Yemen, 
Muhammad Salih Muți. Cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor econo
mice și a schimburilor comerciale 
dintre România și R.D.P. Yemen.

La întrevedere a fost de față Ion 
M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă- 

. rii economice internaționale.
★

Tovarășul Paul Niculescu, viceprtm- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, marți, pe Fred 
McNeil, președintele lui „Bank of 
Montreal", din Canada, care se află 
în vizită in țara noastră

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale cooperării economi
ce dintre România și Canada și ale 
relațiilor financiar-bancare dintre in
stituțiile românești de resort și „Bank 
of Montreal".

A participat Vasile Voloșeniuc, 
președintele Băricii române de co
merț exterior.

{ în aceeași zi, președintele lui „Bank 
of Montreal" a avut o întrevedere 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
cu Alexandru Mărgăritescu, prim- 
adjunct al ministrului.

întrevedere. Martl- fovară?’11 
Gheorghe Cioară, ministrul energiei 
electrice, a avut o întrevedere cu mi
nistrul energiei și resurselor natura
le al Turciei, Deniz Baykal.

în cursul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme actuale ale utilizării 
resurselor naturale în scopuri ener
getice și au fost discutate aspecte ale

Toma, originară din Rădăuți, Olga 
Homeghi din Fieni, arădeanca Va
leria Răcilă-Roșea, bucureșteanca So
fia Banovici și alte opt colege de 
generație, toate activînd actual
mente sub culorile clubului „Viito
rul", au reușit să se integreze în 
lotul reprezentativ, alături de o 
serie de reputate canotoare de la 
Dinamo, C.N.U., Steaua, Ceahlăul, 
Voința, Metalul, Olimpia, cluburi 
care furnizează constant elemente 
de valoare canotajului nostru fe
minin. Desigur, pentru apropiatele 
mondiale avem motive de optimism, 
dacă ținem seama de pregătirea și 
rezultatele de pînă acum la schit 
simplu, la dublu fără cîrmaci, în 
general la probele de visle, probe 
în care, după „Regata Snagov", e- 
chipajele pentru mondiale sînt ca și 
definitivate. Nu ne-am edificat încă 
total asupra alcătuirii celor mai . 
bune echipaje în-probele de rame. 
Este, în fond, și motivul pentru care 
pronosticarea șanselor noastre pen
tru mondiale aș amina-o pînă după , 
participarea, la sfirșitul acestei luni, 
la „Regata Essen" (in R.F.G.), ulti
ma mare verificare pentru canotoa
rele noastre înaintea marelui e- 
xamen de la Bled..."

Pornind de la ultima ediție a „Re
gatei Snagov" — adevărată „pistă de 
control" pentru forma sportivă a 
canotoarelor noastre — secretarul 
F.R.C.Y. ne-a făcut și citeva remarci 
asupra activității de ansamblu a

De la F.R. Fotbal
Federația română de fotbal, ca 

urmare a sesizărilor primite, reanali- 
zînd recenta hotărîre adoptată pri
vind modificarea procedurii de retro
gradare și promovare în diviziile A 
și B, a decis să rămînă în vigoare 
actualul mod de retrogradare și pro
movare, precum și menținerea actua
lului sistem al campionatului divizio
nar de juniori. '

Conducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a fost 
de acord cu măsurile luate. 

rea, la Tg. Jiu, a unei fa
brici de utilaj minier.

Drumul lignitului de la 
abataj pînă la momentul 
împlinirii destinului lui nu 
este prea lung : chiar lingă 
cariere, la Rovinari, o pu

strucție, dlnd încă bătaie 
de cap specialiștilor, con
structorilor, o nouă ter
mocentrală. cea de la Tul
ceni, al cărei prim grup — 
din cele 8 cîte va avea in 
final — funcționează, va

Oameni 
ai luminii

ternică termocentrală, cea 
mai mare din țară, îl con
sumă în cantități incredi
bile. Un singur grup, din 
cele 6 cite alcătuiesc termo
centrala. are nevoie pen
tru hrana zilnică de 
7 000—8 000 tone de cărbu
ne. Cărbune care, punînd 
în mișcare turbinele termo
centralei, devine lumină, 
abia în acest moment în- 
deplinindu-și menirea.

Mai tînără, nu departe 
de Rovinari, aflată în con

intra In competiția pen
tru energie, cerînd în 
final tainul său zilnic de 
cărbune. Adică. 65 000 tone 
pe zi. A așeza în dreptul 
acestor cifre exclamația, a 
rosti cu uimire simplă cu- 
vîntul „fantastic" mi se 
pare a nu depăși cu ni
mic dimensiunile adevă
rului. Un adevăr de mun
că, un adevăr care cir
cumscrie. asemeni atitor 
altora, dimensiunile mare
lui efort pe care-I face

colaborării dintre cele două țări în 
acest domeniu.

La întrevedere a participat amba
sadorul Turciei la București, Nahit 
Ozgiir.

Plecar© Mârți dimineață, mi
nistrul comerțului și navigației din 
Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka, Lalit Athulathmudali. care a 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit Capitala.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

0 delegație de activiști 
ai P.C.U.S., condusă de tovarășul 
V.N. Sevruk, adjunct al șefului Sec
ției propagandă a C.C. al P.C.U.S., a 
făcut în perioada 25 iunie — 3 iulie 
o vizită de documentare și schimb 
de experiență în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", comitetele județene Bra
șov și Ialomița ale P.C.R., a vizitat 
întreprinderi industriale, unități agri
cole, instituții de cultură,

în încheierea vizitei, delegația a 
fost primită la C.C. al P.C.R. de 
tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. -

La primire a participat Alexandru 
Szabo, adjunct al șefului Secției pro
pagandă a C.C. al P.C.R. A fost de 
față V.I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

în cursul zilei de marți, delegația 
de activiști al P.C.U.S, a părăsit Ca
pitala, plecînd spre patrie.

cluburilor de performanță. Sînt ca
zuri cind unele secții, unii antre
nori preferă elemente gata descope
rite, gata formate în... grădina a'tuia. 
Deși întreprinsă de nevoie, marea 
acțiune de selecție a tinerelor din 
fabrici și din școli de acum doi ani 
s-a dovedit inspirată, folositoare și 
cit se poate de semnificativă asupra 
potențialului existent în rîndul tine
retului încă neangrenat în practica
rea sportului. De ce asemenea ac
țiuni (în fond utile și in cazul altor 
sporturi) de selectare riguros știin
țifică din marea masă a tineretului 
din toată țara n-ar deveni o prac
tică în activitatea tuturor cluburi
lor, fiecare în zona sa de influență? 
N-ar fi necesară o astfel de acțiune 
în acest sezon pentru descoperirea 
viitorilor olimpici din 1984? Un club 
ca Ceahlăul, de exemplu, poate să-și 
aducă o contribuție și mai evidentă 
la creșterea - valorii internaționale a 
canotajului nostru, dacă forurile lo
cale l-ar sprijini mai mult, căci 
specialiști are. Canotajul ar avea 
numai de cîștigat dacă Ceahlăul ar 
lansa o întrecere pentru descoperi
rea și formarea mai multor talente, 
iar imediat Dinamo, Steaua, C.N.U. 
și celelalte cluburi ar răspunde prin 
acțiuni asemănătoare. Aceasta, bine
înțeles, odată cu o muncă mai in
tensă de perfecționare a valorilor 
actuale.

Ion DUM1TR1U

Balcaniada de box
în Sala sporturilor din Tulcea 

a început marți Balcaniada de box, 
întrecere sportivă tradițională, care 
reunește la actuala ediție 47 de pu- 
giliști din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, Turcia și Romârijia. în cel mai 
spectaculos meci din gala inaugurală, 
la categoria „ușoară", campionul nos
tru Simion Cuțov l-a întrecut la 
puncte pe campionul Turciei, Yenel 
Durmuz. în limitele categoriei 
„semiușoară", Stoianov (Bulgaria) a 
cîștigat la ouncte în fața lui Tunkai 
(Turcia), iar la categoria „semimij- 
locie" Iliadis (Grecia) l-a învins prin 
K.O. tehnic în repriza a treia pe Tra- 
ianov (Bulgaria).

țara în drumul Impetuos 
al devenirii sale. Așa cum 
a fost gîndit și hotărît de 
partid. Devenire căreia 
numai Gorjul (în ale că
rui bazine miniere aflate 
la începuturile 
rii unei tradiții 
nează recorduri

constitui
se sem- 
mondiale)

îi va adăuga in curind sis
temul hidroenergetic Cer
na — Motru — Tismana, îi 
va adăuga in continuare 
prin prospectările planifi
cate, noi schele petrolifere.
întreprinderi cu un înalt 
grad de dotare destinate 
prelucrării lemnului, „fa
brici de case". Vreau să
spun de panouri pentru 
locuințe, însumînd 65 000 
mc pe an, o uzină de con
strucții de mașini, care 
produce deja, un combinat 
de cauciuc, în construcție, 
dar cu 2 secții care pro
duc. Și enumerarea zes
trei industriale este de
parte de a se fi încheiat. 
Ne oprim, totuși, aici, pen
tru a continua intr-un vi
itor reportaj.

Manifestare culturala.In* 
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a organizat, 
marți după-amiază, o manifestare 
culturală consacrată Zilei naționale 
a Statelor Unite ale Americii.

Cu acest prilej, dr. Florin Constan- 
tiniu, de la Institutul de istorie „N. 
Iorga", a împărtășit impresii de că
lătorie din Statele Unite ale Ameri
cii. A fost, de asemenea, prezentai 
un film documentar american despre 
viața și activitatea primului pre
ședinte al S.U.A., George Washington.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi; 
nisteuului Afacerilor Externe și Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți O. Rudolph Ag- 
grey, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Conferința de presa.
Ambasadă R. P. Mongole din Bucu
rești a avut loc marți o conferință 
de presă consacrată celei de-a 58-a 
aniversări a • victoriei Revoluției 
Populare Mongole.

Evocînd semnificația acestui eve
niment, Agvaandorgiin Tolrnon, în
sărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Mon
gole la București, a înfățișat pe larg 
succesele obținute de poporul mon
gol în construirea socialismului, in 
ridicarea potențialului economiei so
cialiste și a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Relevînd bunele relații româno- . 
mongole, care se dezvoltă pe multi
ple planuri, vorbitorul a subliniat cu 
satisfacție prietenia frățească și co
laborarea statornicite între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Mongolă, intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, între cele 
două popoare.

Simpozion. Marw« la institu
tul național de informare șl docu
mentare din Capitală a avut loc un 
simpozion pe teme ale informării și 
documentării științifice și tehnice. Au 
participat specialiști din instituții 
centrale, din oficiile de informare 
documentare și bibliotecile universi
tare, cadre didactice din învătămîn- 
tul superior. Au fost prezentate refe
rate, experiențe și rezultate privind 
prelucrarea automată a datelor, ce- ' 
rințe și modalități de informare a ca
drelor de conducere, din producție și 
învățămînt, standardizarea in dome
niul informării și documentării etc. 
în acest cadru au fost subli
niate sarcinile sporite ce revin lucră
torilor din acest domeniu din recenta 
plenară a Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI

DIN 1 IULIE 1979
Categoria 1: (13 rezultate) : 8 va- 

rlante 25%a 8 338 lei ; cat. 2: (12 
rezultate) : 34,50 variante a 2 320 lei ; 
cat. 3 : (11 rezultate) : 471,50 variante 
a 255 lei.

„LE MONDE44: Perfecționarea „buletinului meteorologic4*
540 miliarde de operațiuni pentru prevederea stării timpului 

pe o perioadă de 10 zile
Ziarul francez „Le Monde" publică la rubrica sa de actualități științi

fice și tehnice, sub titlul de mai sus, un interesant articol, din care 
reproducem :

Un centru european pentru preve
derea timpului pe termen mediu a 
fost creat la Reading, în apropierea 
Londrei. 17 țări de pe continent au 
contribuit la echiparea acestui centru 
care urmează să anticipeze timpul 
probabil pe 10 zile. (Actualmente se 
pot face prevederi pe 2—3 zile, une
ori pe 4—5 zile, dar în acest din 
urmă caz cu un grad ridicat de in
certitudine). Fiecare stat-membru co
tizează cu o sumă calculată in func
ție de produsul național brut pentru 
a face să funcționeze acest centru, 
al cărui buget anual este de circa 
55,2 milioane franci francezi, din 
care jumătate este consacrat celor 
trei ordinatoare din dotare. în ra
port cu costul centrului, sarcina 
acestuia de a prevedea starea vremii 
cu un avans de zece zile poate pă
rea modestă, dar calculele au de
monstrat că, pentru fiecare franc 
cheltuit, fiecare țară poate spera să 
obțină un beneficiu de 25 franci. Po
trivit unei anchete, întocmite înainte 
de construirea centrului, principalele 
beneficiare ale acestuia vor fi sec
toarele agricol, al navigației mari
time, construcțiilor și lucrărilor pu
blice.

Centrul nu se ocupă direct de co
lectarea datelor meteorologice. El 
recepționează datele culese de re
țeaua mondială și transmise de Bi
roul meteorologic britanic instalat la 
Bracknell, nu departe de Reading, 
în același timp, centrul nu va fur
niza statelor membre previziuni în 
sensul obișnuit al cuvîntului, ci nu- 
măi informații care anticipează sta
rea atmosferică. Serviciilor naționale 
le revine misiunea de a interpreta 
aceste date și a emite previziuni în 
funcție de propriile necesități.

Principala sală de lucru a centru
lui este sala ordinatoarelor, prevă
zută cu console, ecrane, tablouri, cla

ALE AMERICII

Excelenței Sale Domnului Jimmy Carter
Președintele Statelor Unite ale America

Casa Albă
WASHINGTON D.C.

Ziua independenței Statelor Unite ale Americii este pentru mine un 
prilej plăcut de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul po
porului american prieten, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră 
personală.

îmi exprim convingerea că vom continua să conlucrăm fructuos. în spi
ritul convorbirilor și al înțelegerilor la care am ajuns împreună, al Decla
rației comune semnate la Washington, pentru dezvoltarea raporturilor ro- 
mâno-americane, pentru soluționarea, cu participarea pe bază de egalitate a 
tuturor statelor, a problemelor complexe ale 'lumii contemporane, in inte
resul popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii și securității generale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La întretăierea străzilor Wall și 
Nassau din Manhattan (New York) 
străjuiește impozanta statuie a lui 
George Washington, primul pre
ședinte al Statelor Unite ale Ame
ricii ; alături se află „Federal 
Hali", clădirea în care primul șef 
al statului american a depus jură- 
mîntul și unde se păstrează o serie 
de mărturii ale luptei pentru in
dependența Statelor Unite. Pe 
atunci, orașul de pe coasta Atlan
ticului, marea metropolă de astăzi, 
era capitala tînărului stat ameri
can a cărui naștere fusese vestită 
lumii prin memorabila „Declarație 
de independență" din 4 iulie 1776, 
ce a deschis drumul afirmării po
porului american ca națiune liberă, 
al dezvoltării sale în cadrul Statelor 
Unite ale Americii.

Documentele principale privitoare 
la nașterea statului american sînt 
adăpostite însă în actuala capitală 
a țării — Washington — oraș înăl
țat la sfirșitul secolului 18 și 
începutul secolului 19 pe malul rîu- 
lui Potomac. Aici, în clădirea Ar
hivelor naționale, situată la mijlo
cul distanței dintre Casa Albă (re
ședința președintelui S.U.A.) și 
Capitoliu (sediul parlamentului), se 
pot vedea originalele „Declarației 
de independență", „Constituției Sta
telor Unite ale Americii" și „Biil- 
ului drepturilor".

într-o perioadă Istoricește scurtă, 
S.U.A. au cunoscut o, puternică dez
voltare economică, deținînd astăzi 
un loc de prim rang în lume în 
ce privește potențialul industrial, 
știința și tehnologia, explorarea 
spațiului cosmic și alte domenii.

între România și Statele Unite 
ale Americii există legături priete
nești cu vechi tradiții, datînd încă 
din primii ani de după cucerirea 
independenței de stat a țării noas
tre. în mod deosebit in ultimii ani 
relațiile de colaborare româno- 
americane au cunoscut o amplifi
care și diversificare continuă, ceea 
ce constituie o mărturie concluden
tă a faptului că asemened ra
porturi, în spiritul încrederii, în
țelegerii și respectului mutual, 
pot fi realmente stabilite între 
state atît de diferite în ceea 
ce privește orînduirea social-poli- 
tică, mărimea teritoriului, forța 
economică dacă la baza raporturi
lor reciproce se situează principiile 
coexistenței pașnice și dacă se ac
ționează în acest sens cu bună
voință și perseverență.

In dezvoltarea raporturilor româ- 
no-americane un rol hotărîtor l-au

viaturi și alte echipamente. Printre 
acestea surprinde o mobilă a- 
parent anodină, un fel de banchetă 
circulară, cu diferite accesorii. Este 
Cray I, ordinatorul cel mai puternic 
existent astăzi în lume. El efectuează 
50 milioane de operațiuni pe se
cundă ; are o memorie de 1 milion 
de cuvinte de 64 de bits (unități de 
informație). Cray I are nevoie doar 
de 40 de minute pentru a face cele 
120 miliarde de operațiuni necesare 
prevederii situației meteorologice in 
următoarele 24 de ore și doar de 
3 ore pentru a face cele 540 miliarde 
de operațiuni necesare prevederii 
stării timpului pe timp de 10 zile. 
Ordinatoarele rudimentare ce se uti
lizau prin 1950 aveau nevoie de patru 
luni pentru întocmirea stării meteo
rologice pe o decadă...

Fără a intra în detaliile metode
lor de prognozare a vremii, mult 
prea complicate și specioase, vom 
aminti că centrul meteorologic de la 
Reading a „testat" eficienta activi
tății de pînă acum a colectivului său, 
compus dintr-un număr de 150 de 
persoane, dintre care 70 de oameni de 
știință și ingineri. In cele citeva luni 
de funcționare au fost realizate a- 
posteriori circa 30 de previziuni me
teorologice. Calculele au fost Întoc
mite pe baza datelor furnizate de 
Weather Bureau (S.U.A.) și verifi
cate pe baza datelor provenite din 
aceeași sursă. în același timp însă, 
centrul a întocmit, pornind de la da
tele obținute din rețeaua mondială în 
zilele de 29 și 30 mai, prima previ
ziune meteorologică reală oe termen 
de 10 zile. Desigur, rezultatele au 
fost inegale, dar unele previziuni a- 
posteriori și prevederea reală pentru 
primele opt zile luate în calcul s-au 
dovedit exacte. Rezultatele sînt con
siderate satisfăcătoare.

Directorul centrului de la Reading

avut întîlnirile și convorbirile Ia 
nivel înalt de Ia București și 
Washington, desfășurate în spiritul 
stimei și înțelegerii mutuale. Do
cumentele semnate de cele două 
țări în ultimii ani — „Declarația 
comună a președinților României 
și Statelor Unite ale Americii" și
„Declarația comună cu privire la
cooperarea economică, industrială și 
tehnică", precum și Declarația co
mună semnată anul trecut la
Washington de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jimmy 
Carter, au pus bazele unei colaborări 
fertile, concretizată printr-o serie 
de alte acorduri și înțelegeri bila
terale. în toate acestea se reflectă 
dorința celor două țări de a ampli
fica și diversifica colaborarea re
ciproc avantajoasă în domeniul eco
nomic, industrial și tehnico-științi- 
fic, de a conlucra pe plan interna
țional în interesul păcii, al regle
mentării problemelor acute ale lu
mii de azi. Fără îndoială că rela
țiile economice dintre țările noas
tre, care au înregistrat progrese vi
zibile, ar putea cunoaște ritmuri 
mult mai înalte dacă li s-ar asigu
ra, pe plan juridic, o bază stabilă si 
de durată, prin degrevarea de orice 
măsuri limitative, conferindu-li-se 
astfel ample perspective de extin
dere și adincire.

Consacrînd noile principii ala 
dreptului și eticii internaționale — 
respectul independenței și suvera
nității naționale, egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile in
terne, nereCurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța, dreptul fie
cărui stat de a-și alege și dezvolta 
liber sistemul politic și social — 
documentele comune româno-ame- 
ricane nu numai că au creat un ca
dru politic și juridic adecvat dez
voltării raporturilor bilaterale pe 
multiple planuri, dar, totodată, au 
adus o contribuție de seamă la ge
neralizarea acestor principii pe plan 
mondial.

Expresie a voinței celor două 
țări și popoare de a conferi va
lențe noi, superioare, relațiilor lor 
bilaterale pe multiple planuri, dez
voltarea și adîncirea continuă a 
raporturilor dintre România și Sta
tele Unite corespund pe deplin 
intereselor lor fundamentale, ce
rințelor generale ale intensificării 
colaborării intre toate statele, fără 
deosebire de orîndu’fâ socială, ale 
cauzei păcii, destinderii șl înțele
gerii în lume.

N. PLOPEANU

apreciază că previziunile meteorolo
gice pe termen mediu vor face pro
grese substanțiale dacă se Va com
pleta rețeaua mondială de stațiuni 
de observație. în prezent, centrul său 
beneficiază de eforturile depuse în 
cadrul primului experiment mondial 
denumit Global Atmospheric Re
search Programme (sau, pe scurt, 
G.A.R.P.). Acest program (despre 
care s-a relatat pe larg și în ziarul 
„Scînteia") a determinat amplificarea 
stațiilor de observații meteorologice, 
îndeosebi în zona intertropicală și in 
sudul oceanului mondial. Circa 400 de 
balize automate au fost lansate la 
apă. Ele măsoară temperatura ocea
nelor și mărilor, presiunea atmosfe
rică și, uneori, temperatura • aerului, 
direcția și viteza vîntului si retrans
mit în mod automat toate datele că
tre sateliții meteorologici.

Un număr de 600 de balize sau 
stații ar permite să se cunoască cu 
mai multă precizie starea atmosfe
rică. ceea ce reprezintă punctul de 
pornire pentru elaborarea previziu
nilor meteorologice. O baliză sau o 
stație costă circa 22 500 franci ; deci 
circa 13,5 milioane franci francezi ar 
fi necesari pentru 600 de aparate. 
Suma este aproape egală cu valoarea 
unei nave meteorologice imobilizată 
într-un punct fix (capabilă să fur
nizeze date doar din zona respectivă) 
sau cu un sfert din costul unui avion 
militar I

în următorul deceniu va trebui să 
se accelereze transmisia datelor pe 
uscat, înlocuindu-se sateliții de tele
comunicație cu linii telefonice. De 
aici rezultă că îmbunătățirea previ
ziunilor meteorologice nu depinde 
exclusiv de știință și tehnică. In ul
timă instanță, este vorba de o op
țiune politică la scară mondială, de
oarece trebuie echipat întregul glob 
cu utilajele necesare pentru ca toți 
oamenii să beneficieze de bineface
rile previziunilor meteorologice —, în
cheie ziarul „Le Monde".

• BISTURIU CU 
ULTRASUNETE. Dintotdea- 
una reușita unei operații chi
rurgicale a depins în bună mă
sură de virtuozitatea medicului 
în a minui .bisturiul. Curind 
însă, locul bisturiului tradițional 
va fi luat de bisturiul pe bază 
de ultrasunete. Acesta va per
mite reducerea duratei sînge- 
rării și a posibilității apariției 
unor comolicații postoperatorii. 
De fapt nici nu este vorba de 
un bisturiu, ci de o întreagă 
instalație realizată de specialiști 
sovietici, denumită „UZUM-1", 
cu ajutorul căreia se pot tăia 
țesuturi biologice și, totodată, 
se pot sutura rene !e si precis 
oasele. „UZUM-1" nu este alt
ceva decît un generator de 
ultrasunete însoțit de un set de 

instrumente și de o instalație de 
răcire. Pentru operațiile micro- 
chirurgicale pe ochi a fost 
creată instalația „UZUM-3", 
care taie cu ușurință corneea și 
oprește singerarea vaselor mici 
din ochi. Vîrful „bisturiului" 
este în acest caz cit un fir de 
păr și de aceea nu traumatizea
ză ochiul.

® TIMBRE CU PO
VESTI. Cu prilejul Anului in
ternational al copilului, in Ma
rea Britanie a fost emisă o 
amuzantă serie de timbre cu
prinzind personaje îndrăgite din 
cele mai populare povești in a- 
ceastă țară. Intre acestea figu
rează Alice, fetița ce întreprinde 
călătoria în neuitata „țară a 
minunilor", și simpaticul iepure 

Peter Rabbit, personaje deve
nite cunoscute copiilor de pe 
toate meridianele.

• $1 UMBRELA SE 
MODERNIZEAZĂ. După 
ce în urmă cu mai mulți ani au 
devenit pliante, umbrelele vor 
suferi o „schimbare radicală" : 
o firmă elvețiană a lansat ...um
brela dublă 1 E vorba de o um
brelă cu două calote unite ; din 
vîrful fiecărei calote pleacă cîte 
o tijă de susținere, împreunate 
apoi în același miner. Astfel, 
umbrela de acest gen poate fi 
ținută tot de o singură persoa
nă. Avantajul noii variante e 
clar : oferă o mai sigură adă- 
postire de intemperii a două 
persoane.

• „PEREȚI DE APĂ" 
ÎMPOTRIVA FOCULUI. 
Cecurile, banii, documentele im
portante necesită o protecție 
deosebită împotriva eventuale
lor incendii. De aceea, seifurile 
șau boxele speciale unde se 
păstrează acesțea sînt prevăzute 
cu pereți din materiale cu o 
mare rezistență la foc. O com
panie canadiană susține a fi 
realizat un alt sistem de maxi
mă garanție. Peretele seifului e 
alcătuit din două plăci metalice 
cu un mic spațiu între ele ; in 
caz de foc, un detector de alar
mă declanșează un circuit anume 
care alimentează cu apă sub 

presiune golul dintre plăci. Noul 
sistem cu „pereți de apă" s-a 
dovedit apt de a rezista unor 
temperaturi de pînă la 2 350 
grade Fahrenheit (100" Celsius — 
212’ Fahrenheit). S-a precizat 
că asemenea dispozitive de apă
rare împotriva incendiilor pot 
fi realizate și pentru puțurile 
de lifturi sau coridoarele de 
evacuare din imobile sau vase 
maritime.

• FENOMENUL AL
COOLISMULUI a consti
tuit obiectul unui recent simpo
zion internațional desfășurat în 
orașul Tours (Franța). Partici- 

panțiî au relevat creșterea în
grijorătoare, in ultimii ani, a 
consumului de băuturi alcoolice 
într-o serie de țări. Astfel, în 
R.F.G. s-a înregistrat un spor 
de 40 la sută din 1970. Intre al
tele, au fost examinate efectele 
negative ale acestei situații în 
sfera activității productive. De 
asemenea, asupra sănătății celor 
mici, știut fiind că de pe urma 
unui consum fără măsură de 
alcool de către -femei in faza 
gravidității pot rezulta copii 
mult mai vulnerabili la boli sau, 
mai grav, cu deficiente men
tale. în această situație, unele 
țări și-au făcut cunoscute pre
ocupările tn direcția combaterii 
acestui fenomen, Franța, de pil
dă. avansînd ideea lansării unui 
viitor program decenal de lup
tă împotriva alcoolismului.

• COMBUSTIBIL PE 
BAZĂ DE CONDENSAT 
DE GAZE. Specialiștii so
vietici lucrează la punerea la 
punct a unul nou tip de com
bustibil pe bază de condensat 
de gaze. Prin experimentarea 
noului combustibil pe autoca
mioane și autobuze diesel, in 
orașele Buhara și Tașkent, s-a 
constatat că toxicitatea gazelor 
de eșapament este cu 30—40 la 
sută mal redusă decît în cazul 
motorinei. Cercetările au stabi
lit că condensatul de gaze poate 
fi folosit drept combustibil după 
o prelucrare simplă, care se re
alizează chiar la locurile de 
extracție.

• EFEMERELE Șl RA
DIOACTIVITATEA. Efeme
rele, aceste flori în mod obiș
nuit albastre, își schimbă cu
loarea în roz de îndată ce în 
mediul în, care cresc apar ra
diații ionizante. Fenomenul se 
explică prin faptul că radiațiile 
distrug materialul genetic ce dă 
culoarea albastră a florii. Inten
sitatea schimbării din albastru 
în roz depinde de cea a radia
țiilor. Această descoperire a 
fost făcută recent db un geneti
cian de la Universitatea Saita- 
ma, din Japonia. El a constatat 
că efemerele se comportă la fel 
și în prezenta unor poluanți, 
cum ar fi gazele de eșapament 
ale automobilelor.
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Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării

Rezultatele alegerilor 
din Mexic

GENEVA

Dezarmare — dezvoltare
In diferite țări ale lumii continuă manifestările consaarate celei de-a 

35-a aniversări a- eliberării țării noastre de sub dominația fascistă.
FRANȚA — La Casa de cultură 

din orașul Nilvange a fost inau
gurată o expoziție de carte româ
nească. La loc de cinste se află 
cele mai recente volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceausescu, se
cretar. general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, traduse 
in limba franceză.

In același oraș a avut loc și 
vernisajul expoziției „Vestigii da
cice in munții Orăștiel".

La Thionville, in departamentul 
Moselle, a avut loc ședința de con
stituire a unei noi asociații de 
prietenie româno-franceză, ce 
poartă numele marilor compozitori 
George Enescu și Hector Berlioz. 
Înființată intr-o zonă muncito
rească cu vechi tradiții, noua aso
ciație grupează reprezentanții mai 
multor localități din Lorena și 
Alsacia, printre care primarii din 
Florange, Nilvange și Neufchef, 
numeroși muncitori siderurgiști, in
gineri, medici. Președintele

asociații, dr. Renâ Hardel, a evo
cat tradițiile relațiilor de prietenie 
dintre popoarele francez și român 
și a subliniat importanța deose
bită, nu numai pentru poporul 
român, dar și pe plan european și 
internațional, a celei de-a 35-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

COSTA RICA — La Institutul 
național profesional din San Joși 
a avut loc conferința cu tema „Sis
temul social-economic din Româ
nia fi realizările acesteia in cei 35 
de ani de la eliberare", la care au 
luat parte profesori și studenți ai 
institutului.

noii

IORDANIA — Cu prilejul apro
piatei aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația 
leviziunea iordaniană a 
film de muzică ușoară 
precum si un program 
populare românești.

fascistă, te- 
transmis un 
românească, 
de cintece

NICARAGUA» Noi atacuri ale Frontului
Sandinist de Eliberare Națională 

încercări de ultimă oră ale dictatorului Somoza : încorporarea 
de mercenari străini

MANAGUA 3 (Agerpres). — După 
o retragere de pe pozițiile deținute 
anterior, datorită contraofensivei de
clanșate, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, de către Garda Națională somo- 
zistă, forțele insurgepte au ocupat, 
marți, din nou 1„ 
situată la 125 km 
La Esteli, după 
Frontul Sandinist 
țională (F.S.L.N.) 
somozistă, iar la 
nord de Managua, 
F.S.L.N. au încercuit orașul, pregă
tind un atac decisiv. Pe de altă parte, 
ocuparea de către insurgenți a ora
șului Sebaco, nod rutier, situat la 
103 km nord-est de Managua și care 
comunică, la distanțe de numai 40 
km. cu Esteli. Matagalpa și Jinotega, 
a slăbit pozițiile deținute în zonă de 
Garda Națională, permițînd F.S.L.N. 
să lanseze, în prezent, un atac asu
pra capitalei. Din Managua se anunță 
că insurgenții au reocupat poziții de

nsurgente au ocupat, 
localitatea Matagalpa, 

nord de Managua, 
ocuparea orașului, 
de Eliberare Na- 
a atacat cazarma 
Jinotega, 150 km 

detașamentele

atac în cartierele 
Tejera, Acualinca 
cano.

Lupte puternice au fost semnalate, 
de asemenea, la Masaya, Leon și 
Rivas, unde trupele somoziste au 
fost nevoite să cedeze în fața atacu
rilor F.S.L.N.

In fața acestei situații, dictatorul 
Anastasio Somoza a trecut la încor
porarea a peste o mie de mercenari 
străini — se arată într-un comunicat 
al Guvernului de reconstrucție națio
nală, document care precizează, tot
odată, că regimul somozist a primit 
noi ajutoare în armament, un avion 
„Hercules" cu 400 rachete și 80 bom
be, care a aterizat luni pe aeroportul 
Las Mercedes din Managua. Un lot 
de 11 avioane de vînătoare „C-51“ 
pentru Garda Națională a fost des
cărcat la Puerto Cabezas, pe coasta 
atlantică, în partea de nord-est a 
țării.

San Cristobal, La 
Si Monsefior Lez-

Raportul anual al O. E. C. D
Ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare rămîne foarte 

departe de obiectivul acceptat la U.N.C.T.A.D.
PARIS 3 (Agerpres). — Un ra

port anual al Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), dat publicității la Paris, 
relevă că ajutorul acordat de statele 
occidentale industrializate țărilor în 
curs de dezvoltare rămîne fncă foarte 
departe de obiectivul acceptat de ele 
In cadrul U.N.C.T.A.D., în urmă cu 
peste trei ani. După cum se știe, ță
rile industrializate s-au angajat să 
acorde, sub formă de ajutor, țărilor 
In curs de dezvoltare 0,7 la sută din 
produsul lor național brut, ca o con
tribuție la atingerea obiectivelor ce-

lui de-al doilea Deceniu al O.N.U. 
pentru dezvoltare.

Obiectivul asumat este realizat de 
numai patru state occidentale indus
trializate — Norvegia, Danemarca, 
Olanda și Suedia — în vreme ce alte 
state alocă sub 0,3 la sută în acest 
scop.

Același raport menționează că deși 
unele țări în curs de dezvoltare au 
reușit, in anul 1978, să-și sporească 
întrucîtva rezervele 
tul balanței curente 
ansamblu a crescut, 
la 44 la 52 miliarde

valutare, defici- 
a acestor țâri 
în același an, 
de dolari.

Consfătuire a secretarilor cu probleme ideologice

• P.R.I. continuă să fie majo
ritar • P.C. Mexican a obținut 
înscrierea definitivă în registrul 

electoral /
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — Rezultatele parțiale ale 
alegerilor legislative desfășurate, 
duminică, în Mexic evidențiază ca 
virtual învingător al scrutinului 
Partidul Revoluționar Instituțional 
(P.R.I.), de guvemămînt, care și-a 
adjudecat 220 din cele 400 de man
date în Camera Federală a Deputa- 
ților din

Aceste 
totodată 
xican — 
tice din __
gerile legislative pentru prima dată 
după 35 de ani — a obținut circa 
300 000 voturi, adică cu mult peste 
procentul minim de 1,5 la sută fixat 
de lege pentru înscrierea’sa defini
tivă în registrul electoral.

După cum informează agenția 
I.P.S., pe locul al doilea, după par
tidul de guvernămînt, se clasează 
candidații Partidului Acțiunea Na
țională (P.A.N.) și ai Partidului So
cialist al Muncitorilor (P.S.T.), care 
participă pentru prima dată la o 
competiție electorală, în baza re
formei politice amintite. Alătur! de 
P.C.M. și P.S.T., al treilea partid în
scris condiționat și admis pentru pri
ma dată la alegeri este Partidul De
mocratic Mexican.

Congres (parlamentul), 
rezultate preliminare atestă 
că Partidul Comunist Me- 
care, în baza reformei poli- 
1977, s-a prezentat la ale-

teme majore pe agenda Conferinței 
organizațiilor tieguvernamentale

GENEVA 3 (Agerpres). — La 
Geneva s-a deschis cea de-a 14-a 
Adunare generală a Conferinței or
ganizațiilor neguvernamentale, la 
care participă reprezentanții a 
peste 150 de organizații internațio
nale neguvernamentale, între care 
Consiliul Mondial al Păcii, Fede
rația Democrată Internațională a 
Femeilor, Federația Mondială a Ti
neretului Democrat, Asociația In
ternațională a Juriștilor Democrați 
și altele.

în ședințele plenare, participan
ts vor discuta probleme ale dezar
mării și limitării cursei înarmări
lor, problematica dezvoltării și 
drepturilor omului. Documentele de 
lucru in aceste probleme au fost 
elaborate de trei comitete perma
nente speciale ale Conferinței or
ganizațiilor neguvernamentale. Co
mitetul pentru dezarmare al con
ferinței este condus de Sean 
McBride, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace.

SI 
ale

internaționale ai Comitetelor Centrale«

partidelor comuniste și muncitorești
țări socialiste
1

BERLIN 3 
Agerpres, Ilie 
La Berlin au 
crările unei consfătuiri a secretarilor 
cu probleme ideoldgice și internațio
nale ai Comitetelor Centrale ale par
tidelor comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste. La consfătuire 
sînt reprezentate Partidul Comunist 
Bulgar, Partidul Comunist din Ceho
slovacia, Partidul Comunist din Cuba, 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, Partidul Popular Revoluționar 
Laoțian, Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, Partidul Comunist Ro
mân, Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, Partidul Comunist al Uniunii

— Trimisul special 
Șerbănescu, transmite: 
început, la 3 iulie, lu-

Sovietice, Partidul Comunist din 
Vietnam. <

Din partea Partidului Comunist 
Român participă tovarășul Virgil Ca
zacii, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții au fost salutați de 
Kurt Hager, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G.

In prima zi a reuniunii s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
activitatea polittco-ideologică a fiecă
rui partid, colaborarea in acest do
meniu și s-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu unele probleme 
internaționale actuale. In cadrul șe
dinței a luat cuvintul reprezentantul 
Partidului Comunist Român.

Lucrările consfătuirii continuă.

in curs deCooperarea. Intre țările 
este indispensabilă pentru realizarea

programe economice*4

dezvoltare

Directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), Edouard 
Saouma, a lansat recent un apel ță
rilor aparținînd lumii a treia, invi- 
tindu-le să adopte in comun „măsuri 
concrete de cooperare in scopul ac
celerării dezvoltării lor in domeniile 
agricol, piscicol și forestier". Apelul 
a fost prezentat in ședința inaugurală 
a unei conferințe consacrate consul
tării tehnice asupra cooperării econo
mice dintre țările, in curs de dez
voltare.

Bundestagul vest-german a aprobat legea privind 
imprescriptibilitatea crimelor naziste

BONN 3 (Agerpres). — Bundes- 
tagul (Camera inferioară a Parla
mentului vest-german) a aprobat 
marți, îri a doua lectură, cu o majo
ritate de 253 voturi pentru și 228 îm
potrivă, proiectul de lege privind 
imprescriptibilitatea totală a crime
lor de omor voluntar, la care sînt 
asimilate și crimele comise de naziști.

Opoziția creștin-democrată a cerut 
examinarea legii privind imprescrip-

tibilitatea crimelor într-o a treia lec
tură, ceea ce, în opinia observatorilor, 
nu va mai putea modifica însă deci
zia Bundestagului.

In baza legii respective, criminalii 
naziști vor putea fi urmăriți în jus
tiție și după data de 31 decembrie 
a.c., la expirarea termenului de 30 
de ani calculat de la crearea R.F. 
Germania.

După opinia exprimată de Saou
ma, o cooperare mai strinsă intre 
țările in curs de dezvoltare este in
dispensabilă, atit pentru a grăbi în
deplinirea programelor economice ale 
țărilor respective, cit și pentru rea
lizarea noii ordini economice interna
ționale.

In apel, precizează agenția A.N.S.A., 
guvernele țărilor lumii a treia sini 
invitate să studieze cu prioritate mă
suri concrete avind șanse de a fi 
aplicate fără intirziere. Securitatea 
alimentară este unul din sectoarele 
în care acorduri de cooperare ar pu
tea conduce la ameliorarea' situației 
precare ce prevalează in prezent. In 
context, Saouma a evocat planul de 
acțiune al F.A.O. in cinci puncte, 
plan care, in esență, Iși propune „o 
acțiune conjugată privind crearea de 
stocuri de rezerve alimentare, atit 
pe plan național, cit și internațional, 
acorduri comerciale între țările in 
curs de dezvoltare importatoare și 
exportatoare de produse alimentare".

Pentru întărirea unității forțelor de stînga
din Peru

Efectele penuriei de petrol pe diverse meridiane
agențiile

FRANȚA : Raționalizarea 
combustibilului 
pentru locuințe

PARIS 3 (Agerpres). — In Franța 
a intrat in vigoare raționalizarea 
combustibilului pentru locuințe. Cu 
excepția industriei, meșteșugarilor și 
agriculturii, consumatorii vor reduce 
cu 10 la sută aprovizionarea.

Pe lingă reducerea cu 10 la sută 
față de anul de referință 1978, con
sumatorii nu mai pot să cumpere 
decît combustibil pe 
pentru a evita orice 
zivă.

natură nucleară, geotermică sau 
furnizată de hidrocentrale.

Incepînd din 1981, surse noi jde e- 
nergie (în special solară) și surse 
mai vechi la care se apelează din 
nou (în special eoliană) vor furniza 
Italiei o cantitate importantă din 
consumul său energetic.

Noul plan Italian mai prevede re
ducerea vitezei de deplasare a auto
mobilelor, precum și a consumului 
de combustibil destinat încălzitului.

un trimestru, 
stocare abu-

pentruITALIA : Plan . 
diversificarea surselor 

de energie
ROMA 3 (Agerpres). — In condi

țiile actualei penurii de petrol și a 
creșterii neîncetate a prețurilor a- 
cestuia, Italia, care importă in cea 
mai mare parte hidrocarburile sale, 
a elaborat un plan de sporire a con
sumului de cărbune și de utilizare pe 
scară largă a energiei electrice de

ANGLIA : „Shell" anunță 
majorarea generală 

a prețurilor
LONDRA 3 (Agerpres). — După 

„Esso", compania „Shell" a anunțat 
o nouă majorare generală a prețu
rilor cu amănuntul la produsele sale 
petroliere vindute in Marea Britanie. 
Un purtător, de cuvînt al companiei 
a precizat că noile majorări de pre
țuri nu includ sporurile de prețuri 
hotărite 
O.-P.E.C., 
unei noi 
tul lunii 
august.

Program româno-congo- 
lez de schimburi culturale 
și Științifice. La Brazzaville a 
fost semnat programul de schimburi 
culturale și științifice pe anii 1979— 
1980, între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Populare Congo. Documentul 
prevede dezvoltarea cooperării în 
domeniile învățămîntului, științei, 
culturii și artei, schimburilor de in
formații și sportului.

de țările membre ale 
care vor constitui obiectul 
măsuri similare, la sfîrși- 
în curs sau începutul lunii

Negocieri între Iugosla* 
via și C.E.E. La Bruxelles au În
ceput negocieri pentru încheierea 
unui nou aț;ord de cooperare intre 
Iugoslavia și Piața comună — anunță 
agenția Taniug. Partea iugoslavă a 

‘exprimat părerea că partenerii tre
buie să se înțeleagă nu numai în 
ceea ce' privește necesitatea asigură
rii unui echilibru mai bun în această 
cooperare, ci și asupra dezvoltării ei 
în ritmuri mai accelerate. Conducă-

LIMA 3 (Agerpres). — La Lima a 
avut loc o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Peruan, 
consacrată dezbaterii tezelor celui 
de-al VII-lea Congres al partidului, 
convocat pentru 31 octombrie anul 
acesta. Plenara a adoptat o declara
ție referitoare la situația politică, eco
nomică și socială din Peru. Docu
mentul subliniază că C.C. al P.C.P. 
sprijină eforturile vizînd strîngerea 
unității forțelor peruane de stingă, 
pronunțîndu-se în favoarea creării 
unui front popular. Plenara și-a afir
mat, de asemenea, sprijinul față de 
hotărîrea conducerii partidului cu 
privire la inițierea de convorbiri cu 
Frontul Muncitoresc, Țărănesc, Stu
dențesc și Popular (F.O.C.E.P.) și 
cu Partidul Socialist Revoluționar 
(P.S.R.). P.C.P., F.O.C.E.P. și P.S.R.

frontul stingi! peruane 
Adunării Constituante, 
convorbiri intre aceste

configurează 
din cadrul 
Inițierea de 
trei partide are drept obiectiv reali
zarea unei platforme politice comu
ne, în perspectiva alegerilor prezi
dențiale din 1980.

★
Forțele politice de stînga din Peru 

vor iniția, în zilele imediat următoa
re, un plan de acțiuni comune in 
perspectiva alegerilor prezi’de:’w«le 
de anul viitor — a anunțat preț .n- 
tele Frontului Muncitoresc, Țărăffesc, 
Studențesc și Popular (F.O.C.E.P.), 
Genaro Ledesma, care șl-a manifes
tat optimismul in ce privește posibi
litatea ca forțele populare să obțină 
victoria în alegeri dacă aceastea for
mează o coaliție unificată.

de presă transmit:
torul delegației iugoslave, S. Andov. 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., a atras atenția mai 
cu seamă asupra dezechilibrului co
mercial în defavoarea Iugoslaviei și 
a subliniat că noul acord trebuie să 
creeze condiții pentru depășirea aces
tei situații. El a sugerat soluții con
crete în acest sens, menționînd, în 
primul rînd, anularea barierelor va
male și de altă natură din calea ex
porturilor iugoslave.

Plenara C.C. al P. C. Ita
lian. La Roma se desfășoară lucră
rile plenarei Comitetului Central și 
Comisiei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian. După 
cum informează agenția A.N.S.A., 
Enrico Berlinguer, secretarul general 
al partidului, a prezentat un raport 
care analizează rezultatele recentelor 
alegeri generale anticipate de la 3 și 
4 iunie, criza guvernamentală și ra
porturile P.C.I. cu celelalte formați
uni politice ale stîngii.

Convorbiri stovieto-viet- 
nOmCZO. La 3 *ul’e, Aleksei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut o convor
bire la Moscova cu Fam Van Dong, 
prim-ministru al Guvernului R.S. 
Vietnam. După cum relevă agenția 
T.A.S.S., convorbirea s-a referit la 
aspecte ale relațiilor bilaterale și la 
probleme internaționale de interes 
comun.

Conferința scriitorilor din 
tarile Asiei și Africii.In cap‘- 
tala Republicii Populare Angola s-au 
încheiat lucrările celei de-a Vl-a 
Conferințe a scriitorilor din țările 
Asiei și Africii, la care au participai 
reprezentanți din peste 60 de state 
ale lumii. In ultima zi a lucrărilor au 
fost alese organele conducătoare ale 
Asociației scriitorilor din țările Asiei 
și Africii. In funcția de secretar ge
neral al asociației a fost ales cunoscu
tul scriitor sud-african și luptător 
împotriva, apartheidului Alex La 
Guma.

Aplicații.Intre 23 27 ,ulle
în zona Panevejis — Taurage — Ali- 
tus sint programate aplicații militare 
ale armatelor din Regiunea militari 
baltică, sub denumirea convenționali 
„Neman" — anunță agenția T.A.S.S 
Aplicațiile au loc in scopul perfec
ționării pregătirii și stabilirii gradu
lui de coordonare a acțiunilor diferi
telor arme. La aplicații vor lua part< 
unități și subunități ale armatelor te 
restre și aeriene. Se apreciază că vo; 
participa circa 25 000 de oameni.

Candidat. GruPul parlamenta 
al partidelor de opoziție din F^n 
destagul vest-german, U.C.D.—U.(c- 
l-a ales, in noaptea dă luni sț < 
marți, pe Franz Josef Strauss, pz 
ședințele Uniunii Creștin-Socia. 
drept candidat al său pentru furie 
ția de cancelar federal in perspectiv, 
alegerilor parlamentare de la sfirși 
tul anului 1980. Principalul oponeri 
al lui Strauss la această candidatur 
a fost Ernst Albrecht, ministru pre 
ședințe al landului Saxonia Inferl 
oară.

Inundații grave în sudi 
Japoniei. Bloi torențiale deoset 
de puternice s-au abătut în ultime 
cinci zile asupra regiunilor sudice a 
Japoniei, provocînd mari pagube m. 
teriale și lăsind fără locuințe 28 0 
de persoane. 23 de persoane și-f 
pierdut viața.

Scriitorul francez Mich 
Bard a lncetat iuni seara din v*a 
în vîrstă de 71 de ani. Pe lingă s 
tivitatea literară. Dard s-a reman 
ca un luptător activ împotriva asce 
siunii nazismului în Europa. El ei 
autorul mai multor lucrări, prin' 
care „Ani profunzi", „Juan M; 
donne" (premiul Femina — 197 

Potecile copilăriei".
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misul special al președintelui S.U 
la negocierile egipteano-israeliene 
privire la autonomia palestinieni 
din teritoriile Gaza și Cisiordar 
Robert Strauss, și-a încheiat vii 
în Israel, unde a conferit cu p 
mierul Menahem Begin și cu alte < 
cialități. în cadrul unei conferințe 
presă, Strauss a arătat că nu a v< 
cu vreo soluție de la Washington 
că în cadrul convorbirilor purtate 
oficialitățile israeliene nu a ii 
nici o sugestie, subliniind că a s 
la Tel Aviv doar pentru a lua 
noștință de situație.

In legătură cu problema așezăr 
israeliene din teritoriile ocupate 
relatează agenția Associated P 
— Strauss a declarat că a reafir 
poziția S.U.A. în această chestr 
în sensul câ ele consideră așezi 
respective ca ilegale, un obstaco 
calea realizării păcii în regiune, 
factor negativ ce planează asupra 
gocierilor".
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