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Calitate nouă, superioară 
in intreaga activitate econnmico-sucială

Prin conținutul și însemnătatea 
documentelor supuse dezbate
rii, prin bogăția de idei expri

mate, Plenara comună a C.C. al 
P-C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României, din 4—5 iulie, cuvintarea 
rostită cu acest prilej de secretarul 
general al partidului nostru, to- 

rășul Nicolae 
<,’ejfușescu, con
stituie un eveni
ment de o excep
țională impor
tantă în vasta 
operă de făurire 
a societății socia
liste multilateral 
dezvoltate, de în
făptuire a Pro
gramului parti
dului. După cum 
se știe, plenara 
comună a dezbă
tut și adoptat, 
intr-o deplină unitate și unanimita
te, documente de o importanță co- 
vîrșitoare pentru progresul economic 
și social al patriei in cincinalul vii
tor, ca și în deceniile viitoare : 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al partidului cu pri
vire la planul cincinal 1981—1985 și 
liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pină 
in 1990 ; proiectul Programului de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic pină în 1990 și orientările 
principale pină în anul 2000 ; proiec
tul Programului de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei pină in 
1990 și orientările principale pină in 
anul 2000. Sint documente de o co
vârșitoare importanță pentru întrea
ga noastră viață economico-soeială, 
care corespund pe deplin prevederi
lor Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism ; așa cum a hotărit 
plenara comună, aceste documente 
vor fi date publicității, supuse 
dezbaterii intregului partid, opiniei 
publice din tara noastră, urmind să 
fie adoptate de Congresul al XII-lea 
al P.C.R. — eveniment istoric în 
viața partidului și a tării, care va 
avea loc in luna noiembrie a. c.

Și cu acest prilej s-au evidențiat, în 
mod strălucit. înalta exigență revolu
ționară a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rolul său determinant in 
elaborarea și fundamentarea proiec
tului de Directive, a celorlalte docu
mente, în stabilirea sarcinilor ime
diate și de perspectivă, de im
portanță cardinală pentru progre
sul necontenit și multilateral al 
țării. în cuvintarea rostită la înche
ierea lucrărilor plenarei sint anali
zate într-o viziune științifică, apro
fundată și cuprinzătoare, obiectivele 
strategice, liniile directoare și sarci
nile concrete pentru înfăptuirea am
plului program de dezvoltare, mo
dernizare și ridicare a eficienței in
trigii economii naționale, in scopul 
’ opririi neîncetate a avuției națio- 
. je și a venitului național, de 
crjștere continuă a nivelului de trai 
al poporului și ridicare pe noi trepte 
de civilizație a patriei socialiste in 
viitorul cincinal și în perspectivă.

Tuturor ne-a produs o deosebită 
satisfacție, motiv de profundă 
mîndrie patriotică, sublinierea

făcută de secretarul general al parti
dului în legătură cu proiectul de 
Directive, care prevede continuarea 
activității de dezvoltare în ritm sus
ținut a întregii economii naționale, a 
produsului social, producției nete și 
venitului național, condiții hotărî- 
toare pentru înfăptuirea prevederilor 
Programului partidului. Cu toată cla

care secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îl adresează comuniștilor. întregului 
popor, acum, cînd întreaga energie și 
capacitate creatoare ale națiunii sînt 
consacrate cinstirii cu noi și mărețe 
fapte de muncă a apropiatei aniver
sări a eliberării patriei și Congresu

„Trecerea la o nouă calitate, pe baza acumulărilor cantitative 
din toate domeniile, se impune acum 
pentru realizarea Programului elaborat de Congresul al XI-lea, pen
tru crearea condițiilor de înfăptuire 
România".

ritatea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a precizat că, in mod deosebit, in 
următorul cincinal se vor accentua 
afirmarea revoluției tehnico-științi- 
fice și realizarea unei noi calități in 
toate domeniile de activitate. Tre
buie să avem in vedere — spunea 
secretarul general al partidului — 
că în cincinalele care au trecut am 
acumulat, din punct de vedere mate
rial, o bază tehnico-economică puter
nică ; am realizat, de asemenea, acu
mulări însemnate in dezvoltarea cla
sei muncitoare, a țărănimii și inte
lectualității. Am realizat, deci, in 
toate domeniile o puternică acumu
lare de forțe, care impune trecerea 
obligatorie Ia o nouă calitate. Să în
făptuim această cerință a dialecticii 
dacă dorim să mergem înainte !

Este un vibrant mesaj patriotic, un 
înflăcărat îndemn revoluționar pe

ca

a

o necesitate obiectivă

societății comuniste în
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lui al XII-lea al partidului. Da, tre
cerea la o nouă calitate este o nece
sitate profund obiectivă, atit pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, a 
întregii economii, cît și a științei, în- 
vățămîntului. culturii, educației. In 
toate, în absolut toate domeniile vie
ții economice și sociale, partidul, se
cretarul său general cer realizarea 
unei calități superioare — sin
gura alternativă a înfăptuirii măre
țului program prevăzut de proiectul 
de Directive, a obiectivelor din ce în 
ce mai complexe ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Care sint dimensiunile noii calități 
desprinse din recenta cuvintare a 
secretarului general al partidului 
nostru ?

Este de reliefat. în primul rînd,
NOUA CONCEPȚIE CARE 
STA LA BAZA ELABORĂRII 

STRUCTURII ECONOMIEI NAȚIO
NALE, concepție care — avind drept 
fundament continuarea și ridicarea 
pe o treaptă nouă, calitativ supe- 
ribară a operei de industrializare so
cialistă a țării — evaluează realist, 

științific, atit re
sursele și necesi
tățile proprii, cît 
și fenomenele a- 
părute în econo
mia internaționa
lă. Astfel, se are 
în vedere ca in
dustria să se dez
volte în cincinalul 
viitor într-un 
ritm înalt, de 
8—9 la sută anual, 
iar unele ramuri 
— construcțiile de 
mașini și chimia 

— într-un fitm și mai înalt, de 10—11 
la sută. Avind însă în vedere criza 
de energie și petrol, care se face 
puternic simțită pe plan mon
dial, se prevede o anumită re
structurare a dezvoltării industriale 
în viitor. în ac'est sens, se va 
pune un accent mai mare pe ra
murile industriale cu un consum de 
energie și combustibil mai redus, iar 
industria prelucrătoare va ■ asigura 
o valorificare superioară mai înaltă 
a materiilor prime și materialelor de 
care dispunem. Se va renunța la 
unele capacități de producție exis
tente, din categoria celor mari con
sumatoare de petrol și energie, sau 
se vor reduce la strictul necesar. în
(Continuare în pag. a Il-a)

GRAFICUL GRIULUI

Producție netă peste plan
Desfășurînd o susținută activitate 

în scopul creșterii eficientei econo
mice și îmbunătățirii calității pro
ducției, oamenii muncii din indus
tria județelor Mureș și Harghita au 
consemnat, la încheierea primului 
semestru al anului, un spor de pro
ducție netă in valoare de 70 milioa
ne Iei. Personalul muncitor mure
șean a realizat un succes deosebit 
în ceea ce privește creșterea pro
ductivității muncii, indicator care a 
sporit cu 2 135 lei pe fiecare om al 
muncii, față de prevederile de plan. 
La rîndul lor, colectivele industria
le harghitene și-au concentrat a- 
tenția asupra sporirii eficienței e- 
conomice prin diminuarea cheltuie
lilor de producție cu 6.40 lei 
și a celor materiale cu 9,50 
lei la fiecare 1 000 lei produc- 
ție-marfă. în urma măsurilor luate 
pentru îndeplinirea exemplară a 
tuturor indicatorilor tehnjco-econo- 
mici. 50 de colective industriale din 
această parte a țării și-au onorat 
de pe acum angajamentele asuma
te în întrecerea socialistă pe între
gul an.

însemnate economii 
de energie electrică

Ca urmare a aplicării unor mă
suri eficiente privind reducerea 
consumurilor specifice energetice, 
in județul Alba s-au economisit. în 
prima jumătate a anului. 14,3 mi
lioane kWh energie electrică. Cele 
mai bune rezultate au fost obți
nute în unitățile industriale, unde 
s-a acționat pentru perfectionarea 
tehnologiilor de fabricație, pune
rea în funcțiune a unor instalații 
menite să asigure reducerea consu
mului de energie. Dovedind o preo-

Stadiul secerișului în județele din sudul țării

în județele din sudul țării, cu toate că timpul 
se menține instabil, secerișul griului se desfă
șoară intens. Pină ieri, 10 iulie, potrivit date
lor furnizate de Ministerul Agriculturii, recolta 
de griu a fost strînsă de pe 654 300 hectare (31 
la sută din suprafața cultivată). Graficul de mai 
sus reprezintă — în procente — suprafețele de 
pe care s-a strîns recolta în cooperativele agri
cole din județele situate în sudul tării. Deși 
griul este în același stadju de coacere iar con
dițiile climatice au fost asemănătoare, totuși

există diferente între județele învecinate în ce 
privește stadiul recoltării. De aici se desprinde 
concluzia că nu peste tot organele agricole ju
dețene și consiliile unice agroindustriale se ocu
pă cu întreaga răspundere de folosirea din plin 
a mijloacelor mecanice și a forței de muncă.

Există condiții ca, în majoritatea județelor din 
sudul țării, secerișul griului să se încheie în 
această săptămînă. Se impune însă ca toate com
binele să fie folosite la întreaga capacitate, să 
se lucreze manual, cu coasele și secerile, acolo

unde griul a fost culcat de ploi. Este necesar, 
totodată, să se acționeze energic, operativ pen
tru eliberarea terenurilor de paie, incit semă
natul culturilor succesive să se desfășoare fără 
întirziere. Sub conducerea și indrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid, consiliile unice 
agroindustriale, conducerile unităților agricole 
trebuie să asigure în aceste zile o bună orga
nizare a muncii, deplina folosire a mijloacelor 
de recoltare și transport, pentru ca secerișul și 
depozitarea griului să fie încheiate cit mai 
grabnic.

Pasionantele ore de producție 
ale „inginerului de birou"

Ceasul arăta orele 11. cînd îm
preună cu directorul întreprinderii de 
utilaj petrolier și reparații Teleajen, 
inginerul Vasile Grozea. am deschis 
ușa citorva birouri. Spre surprinde
rea noastră, le-am găsit aproape 
goale. Numai la contabilitate și ser
viciul plan erau cîțiva economiști. ..De 
la 7 dimineața și pină acum, șeful, 
subșeful și cei
lalți au avut timp 
berechet să-și fa
că lucrările de bi
rou — ne spune 
directorul. Acum 
sint, ca să zic așa, 
la meseria de ba
ză, in ateliere, in 
fata planșetelor 
sau aplecați asu
pra calculelor de 
cercetare. La noi. indicația dată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, ca specia
liștii, inginerii și tehnicienii din ser
viciile funcționale să lucreze cel pu
țin 50 la sută din timpul lor de mun
că in specialitatea pe care o au, se 
aplică incă din anii trecuti. Și lu
crările de birou n-au rămas deloc in 
urmă. Am avansat însă cu produc
ția, ceea ce este esențial".

Și pentru că nu voia să-l credem 
doar pe cuvint, directorul ne arată 
negru pe alb realizările pe cinci luni 
din acest an : 5,5 milioane lei depă
șire la producția netă, toate sorti
mentele din planul fizic realizate rit
mic, un plus de 2 750 lei pe fiecare 
om la productivitatea muncii, calcu
lată pe baza producției nete, cheltu
ieli materiale la mia de lei produc

ție cu 20 lei mai reduse fată de pre
vederile planului și. în sfirșit, aproa
pe 4,2 milioane lei beneficii supli
mentare.

Cău,tăm să aflăm mai în detaliu 
cum iși utilizează timpul de lucru in
ginerii și tehnicienii din serviciile 
funcționale. Este chemat inginerul 
Ștefan Ștefănescu, de la organizarea

La întreprinderea de utilaj petrolier și reparații 
Teleajen, cadrele din serviciile funcționale participă 
zi de zi, cu folos pentru ei și pentru uzină, la 
activitatea de cercetare, proiectare și producție

producției și a muncii. Dar In acel 
moment se afla la atelierul proiec- 
tare-tehnologie. unde se ocupă de 
mărirea rezistentei sculelor antiscin- 
tei și de diversificarea acestora, in 
urma unor cerințe ale petrochimiști- 
lor din Pitești și de Ia Brazi. Aflăm 
că în colaborare cu inginerul Petre 
Marcu, de la Institutul de cercetări 
metalurgice București, și cu colegii 
din atelierul mai sus amintit — in
ginerii Ion Dinu, Anca Aldea și Vio
rica Vasiliu — a realizat cercetarea 
și documentația de proiect pentru un 
nou tip de ciocan de abataj. Acesta 
a și intrat in producția de serie, li- 
vrindu-se citeva zeci de bucăți secto
rului minier. Este gata și documen
tația pentru cheile hexagonale de in
terior, cerute insistent de cei ce lu

crează în sectorul de etanizare a pe
trolului din Pitești.

Dar iată-1 că intră pe ușă. îl în
trebăm cum iși organizează timpul 
că poate să realizeze atîtea lucruri în 
cercetare și proiectare, fiind totuși și 
șeful unui serviciu funcțional atit de 
important. „Am un calendar de lu
cru pe ore și zile — ne spune el. Di

mineața, primele 
ore le folosesc în 
birou, făcîndu-mi 
toate lucrările 
operaționale. A- 
poi merg în ate
lierul proiectare- 
tehnologie. Am 
o mare satisfac
ție că treburile 
merg bine în am
bele părți și că 

pot demonstra că sarcina subliniată 
de secretarul general al partidului 
este perfect posibilă de realizat, ceea 
ce este în interesul producției.

Dar să examinăm mai detaliat pro
blema in discuție. întreprinderea are 
în schema sa 129 ingineri, subingi- 
neri și tehnicieni. Aproape 50 din 
aceștia sînt încadrați în serviciile 
funcționale — la personal, la plan, la 
pregătirea producției etc. Cu toti, 
însă, lucrează la ora actuală 50 la 
sută din timpul lor de muncă în spe
cialitatea respectivă, la planșetă sau

Constantin CĂPRARU 
Mircea ANGELESCU

(Continuare în pag. a V-a)

SOARELE - 
mina, sonda și hidrocentrala 

cu resurse inepuizabile 
și cu cele mai mici investiții 

PAGINA A III-A

Productivitate, calitate, eficiență — obiective esențiale actuale ale activi
tății colectivului întreprinderii textile din Arad

Succese în cinstea 
marii noastre 

sărbători
cupare susținută în această privin
ță, specialiștii Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Sebeș au 
realizat, in cadrul programului de 
autodotare, după o concepție pro
prie, un transportor în estacadă 
care conduce la economisirea a 
peste 300 000 kWh energie electri
că pe an. La Combinatul de pro
duse sodice din Ocna Mureș au fost 
înlocuite motoarele supradimensio
nate și s-a redus mersul în gol al 
utilajelor. Ca rezultat al aplicării 
unei tehnologii de diminuare a 
adaosurilor de prelucrare, la între
prinderea de utilaje din Alba 
Iulia consumul de energie electri
că a scăzut cu 10 la sută.

Pentru prima oară în țară
La Facultatea de electrotehnică a 

Universității din Craiova a fost 
realizat, pentru prima oară in țară, 
un analizor de sisteme logice 
„ISB—01“. care a trecut cu succes 
probele funcționale. Aparatul este 
destinat depanării echipamentelor 
numerice, pe baza identificării și
rurilor binare și a comparării cu 
hărțile funcționale ale echipamen
tului. Parametrii săi îl situează la 
nivelul produselor similare, reali
zate de firme cu experiență din 
străinătate. Analizorul a fost rea
lizat pe baza unei tehnologii avan
sate. într-un sistem compact, de 
către tinerii ingineri Ștefan Costel 
și Adrian Bicleșanu.

Noi apartamente 
date în folosință

Ritmul construcției de locuințe în 
județul Buzău a cunoscut o creș
tere continuă în acest an. Ală
turi de constructori, unitățile eco
nomice, cetățenii și tineretul au dat 
o prețioasă contribuție la înălțarea 
blocurilor de locuințe în Buzău, 
Rm. Sărat, Nehoiu, Berea, Pătîrla- 
gele și în alte localități. Pină la 
încheierea primului semestru au

fost date în folosință 1 917 aparta
mente și 40 de garsoniere, depâ- 
șindu-se prevederile de plan. 
(Mihai Băzu).

Angajament îndeplinit
Oamenii muncii din unitățile in

dustriale ale orașului Fieni au în
deplinit angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă pe anul 1979. 
în cele 6 luni care au trecut din a- 
cest an au fost produse suplimen
tar 30000 tone ciment. 4 500 tone 
var. 165 kilometri tuburi, 155 000 
metri pătrați plăci din azbociment 
și aproape 1,5 milioane lămpi elec
trice speciale. (Gheorghe Manea)

Consumuri materiale 
mai reduse în siderurgie

în unitățile siderurgice se desfă
șoară o largă acțiune vizind redu
cerea consumurilor de materii pri- 
rpe. energie și combustibil. La 
producția de cocs metalurgic, prin 
aplicarea unor soluții originale, 
a crescut procentul de utilizare a 
cărbunilor indigeni. Prin măsurile 
luate la furnale pentru buna pre
gătire a materiei prime și crește
rea temperaturii aerului insuflat in 
agregate, consumul de cocs pe tona 
de fontă elaborată a scăzut, față 
de ce! din anul 1970, cu 104 kg 
La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara s-au obținut rezul
tate bune în utilizarea inten
sivă și eficientă a resurselor 
energetice secundare provenite de 
la procesele tehnologice; cuptoa
rele tehnologice au fost dotate 
cu 24 de cazane recuperatoare de 
diverse capacități. Cu ajutorul a- 
cestora a fost captată căldura re
zultată din procesul de comprima
re a aerului la fabrica de oxigen, 
ceea ce a permis prepararea unei 
importante cantități de apă caldă.

CREAȚI A LITERARA RUSTICĂ!
ÎN MARELE MEANT al țăriiI

Oamenii de artă-
conștiințe angajate în 

transformarea societății
— Conduceți de mai multi ani 

Teatrul „Notlara", instituție ar
tistică situată in inima Bucu- 
reștiului. Ce rol joacă teatrul in 
viața spirituală a țării. în exis
tența oamenilor?

Să pornim de la realitatea acestei 
stagiuni, uluitoare, surprinzătoare. în 
care înregistrăm o mare manifestare 
de simpatie și interes față de teatru. 
Să lăsăm deoparte nevoia de di
vertisment, în care' intră comedia 
intr-un mod din ce în ce mai pro
nunțat, ca o nevoie de igienă psiho
socială. Să constatăm afluența mai 
mare a publicului la piesele foarte 
serioase, considerate grele — Sha
kespeare, Pirandello, Diirrenmatt. 
îmi lipsesc desigur mijloacele știin
țifice, sociologice 
de analiză, ca și 
cele de prognoză. 
Fenomenul se da- 
torește, cred, unei 
creșteri numerice 
a publicului ii- 
năr, care este. după părerea 
mea, deși n-aș vrea să fiu excesiv 
de optimist, din ce in ce mai solici
tat de problemele grave ale existen
tei.

Formarea ca atare a acestor spec
tatori e un succes — ce se cere conti
nuat — al societății noastre. Spre 
meritul său, teatrul românesc — care 
a devenit în anii socialismului bun al 
intregului popor și care și-a asumat 
deschis, programatic, o misiune po
litică, formativă și culturală lipsită 
de echivoc — se numără printre fac
torii cei mai importanți.

— Cum ați caracteriza drama
turgia scrisă in acești ani ?

Fapt mai mult sau mai puțin recu
noscut, dramaturgia noastră cunoaște 
o eflorescentă pe care n-a avut-o 
niciodată. Ca un semn al maturizării 
petrecute, in ultima vreme, in rindu- 
rile scriitorilor a intervenit o sație
tate față de accentul pus pe latura 
anecdotică, pe factologia măruntă — 
considerate o vreme ca reprezentînd 
îndrăzneli notabile. S-a trecut de la 
o actualitate și contemporaneitate a 
mediilor, a ambianței, la una a pro
blematicii. de la un realism al anet- 
dotei, al datului cotidian, la un rea
lism al proceselor de conștiință, al 
perfecționării morale și al dimensiu
nii actelor de creație in. socialism.

Se scrie astfel, azi. în anii noștri, 
un teatru mai bun. mai serios, mai 
grav și incomparabil mai legat de 
problemele fundamentale ale exis
tenței social-politice. Dezbătînd din 
ce în ce mai mult probleme esenția
le, dramaturgia românească funcțio
nează ca un factor de cultură, for
mativ.

Măsura cea mai exactă a respon
sabilității dramaturgilor români este 
dată de efortul lor (ca un răspuns

Convorbire cu
Horia LOVINESCU

și la atenția ce li se acordă prin 
politica de repertoriu), de a contri
bui fiecare cu puterile, priceperea 
și înclinațiile lui la realizarea 
unui teatru politic, angajat pe pozi
ții ideologice foarte ferme, a unui 
teatru cu o finalitate clară: aceea a 
modelării maselor largi în spiritul 
concepției marxiste. Citeva trăsă
turi caracteristice in acest sens 7 
Faptul că cele mai bune , drame ro
mânești confruntă omul cu proble
mele fundamentale ale existenței și 
societății, il pun in mod conștient în 
fața istoriei. îl fac să-și determine 
locul și rolul in prezent și în istoria 
viitoare a țării. Apoi : dimensiunea 
mai directă sau implicit militantă a 
dramei, vizind calitatea conștiinței, 

influențarea și 
modificarea revo
luționară a unor 
mentalități ana
cronice. stimula
rea capacității de 
acțiune a oa

menilor pentru transformarea lor și 
a societății.

— Epoca noastră cunoaște c 
înflorire a teatrului istoric. Ce 
semnificații are acest fapt ?

Domeniul de care vorbiți m-a in
teresat polemic. Asistam la o ase
menea năvală de epigoni ai lui Dela- 
vrancea, la o asemenea eflorescentă 
de melodrame romantice slabe, de 
piese conservatoare și plicticoase, 
încit am simțit nevoia, datoria, să 
scriu și să propun o altfel de lu
crare. N-am scris prin „Petru Ra- 
reș“ o piesă istorică, ci o piesă des
pre istorie. Dealtfel, intreg teatrul 
istoric de valoare ascultă de această 
definiție.

Cred, cum am spus și altădată, că 
elementul cel mai important care a 
determinat apariția teatrului politic 
este tocmai noua conștiință a istoriei. 
Destinul, în sensul anticilor, a dis
părut din raza credinței oamenilor. 
S-a creat un fel de gol și toată lumea 
se intreba cine va înlocui aceste 
puncte de reper ale omului în exis
tentă. Răspunsul s-a impus de la 
sine, de foarte multe ori tragic. 
Această nouă forță e istoria. în se
colul nostru omul e pus conștient, 
lucid, in fața istoriei, ceea ce il 
obligă să-și determine locul și rostul 
in istorie.

Toți marii creatori de teatru isto
ric se ocupă de raporturile omului 
cu mecanismele dezvoltării sociale, 
politice.

Este de datoria noastră să luptăm 
împotriva literaturii minore, lipsite 
de implicații profunde în realitate, 
străină sau mult distanțată de con-

Natalia STANCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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KĂSPUNSta, FERM AL OAMENILOR MWOI IA MĂSURILE PRIVIND TREMH 
LA CEA DE-A DOPA ETAPĂ A MAJORĂRII REIRIBLIjmOR 

„Vom îndeplini in mod exemplar 
planurile și angajamentele asumate" Cartier modern la Craiova

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
în telegrama adresată de oamenii 

muncii de la COMBINATUL MINIER 
CLUJ se spune : Am luat cunoș
tință cu multă satisfacție de im
portanta hotărire a plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale tuturor celor ce mun
cesc. Realizarea Celei de-a doua 
etape de majorare a retribuțiilor, hd- 
tărîre luată din inițiativa dumnea
voastră, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, prin care se acor
dă o atenție deosebită oamenilor 
muncii din industria minieră, atît ca 
etapă de aplicare, cit și ca procent 
de creștere a retribuției reale, re
flectă preocuparea partidului față de 
cei care iși desfășoară activitatea în 
condiții mai grele și trebuie sa asi
gure materiile prime din adincurile 
subsolului pentru industria noastră 
în plină dezvoltare. Minerii din toate 
unitățile Combinatului ,din Cluj iși 
exprimă mulțumirea fierbinte față 
de această preocupare privind con
dițiile lor de muncă și de viață și vă 
transmit ferma lor hotărire de a se 
mobiliza și mai mult pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de pro
ducție și punerea în valoare a noi 
zăcăminte minerale ale subsolului 
patriei.

Putem să vă raportăm că in se
mestrul T am depășit substanțial toți 
indicatorii de producție și am livrat 
peste plan importante' . cantități de 
materii prime industriei- siderurgice, 
metalurgice, a sticlei,, .ceramicii fine 
și altor ramuri.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că vom- in- 
timpina cele două .evenimente deo
sebite ale poporului nostru, cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei', 
precum și cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, cu rezultate remarca
bile, cu îndeplinirea angajamentelor 
anuale pină la 23 August.

Asemenea întregului nostru popor, 
am luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție de hotărîrea plenarei Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
privind înfăptuirea programului de 
creștere a nivelului de trai in peri
oada 1976-1980 — se arată în tele
grama adresată de COLECTIVUL 
DE MUNCA DE LA TRUSTUL PE
TROLULUI MOINEȘTI. Petroliștii 
Moldovei văd în aceasta o nouă și 
grăitoare dovadă a statornicei griji 
pe care conducerea partidului, perso
nal dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe 'Nicolae Ceaușescu, o 
manifestați pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai. Beneficiem prin 
această hotărire, începind cu luna 
august 1979. de o majorare a retribu
ției cu 15 la sută, fapt ce va contri
bui in mod simțitor la îmbunătățirea 
nivelului nostru de trai. Folosim 
acest prilej pentru a ne manifesta 
deplina noastră adeziune la politica 
internă și externă promovată de 
partidul și statul nostru și ne anga
jăm să răspundem prin fapte grijii 
permanente pe care o poartă 
conducerea partidului, dumneavoas
tră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, pentru 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor.

întimpinarea celor două mari 
evenimente ale acestui an, a 
XXXV-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă 
și cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, mobilizează întregul nos
tru colectiv de oameni ai muricți in- 
tr-o și mai susținută întrecere pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan și a. angajamentelor 
asumate.

împreună cu toți oamenii muncii 
de pe cuprinsul patriei, colectivul ' 
nostru a primit cu vie satisfacție ho
tărîrea Plenarei Consiliului National 
al Oamenilor Muncii privind înfăp
tuirea programului de creștere a ni
velului de trai în perioada 1976—1980 
— se spune în telegrama adresată d« 
COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII 
„VULCAN" DIN BUCUREȘTI. Apu
carea in viață a acestor măsuri — 
care demonstrează că bunăstarea 
și fericirea întregului popor repre
zintă telul suprem al politicii parti
dului — este resimțită binefăcător 
și do personalul muncitor al între
prinderii noastre. Trecerea la etapa 
a II-a de majorare Va determina o 
nouă sporire a retribuțiilor oameni
lor muncii din întreprinderea noastră 
cu 14,3 la sută. Totodată, și alte nu
meroase măsuri care au fost aplicate 
în acest cincinal — sau care vor fi 
aplicate in continuare — determina 
creșterea substanțială a calității vie
ții noastre. încă de anul trecut, o 
parte din secțiile întreprinderii bene
ficiază de reducerea săptămînii de 
lucru.

Mărețele obiective ale dezvoltării 
viitoare a României socialiste, stră
lucit prefigurate in documentele 
programatice ale Congresului al 
XII-lea, vor marca, așa cum ați ară
tat dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, in cuvintarea 
rostită la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, o nouă 
etapă, calitativ superioară, in înflo
rirea patriei, în ridicarea bunăstării 
poporului. Ne dăm seama pe deplin 
că sporirea continuă a nivelului de 
trai se bizuie pe creșterea venitului 
național, a avuției țării, așadar de
pinde nemijlocit de munca fiecăruia 
dintre noi. Iată de ce sîntem hotă- 
tiți să contribuim cu întreaga capa
citate creatoare la înfăptuirea exem
plară a planului pe 1979, pe ansam
blul cincinalului, a angajamentului 
organizației municipale de partid de 
a se obține în Capitală o producție 
suplimentară de 25 miliarde lei.

Detașamentul constructorilor de ne 
marile platforme industriale ale ce
tății de foc hunedorene și Călan, 

alături de întregul nostru popor, au 
luat cunoștință cu vie satisfacție 
și nețărmurită bucurie de hotă- 
rirea plenarei Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii pri
vind înfăptuirea programului de 
creștere a nivelului de trai al 
întregului popor — se arată în te
legrama colectivului de oameni ai 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII SIDERURGICE HU
NEDOARA. Elaborarea din inițiativa 
și sub îndrumarea directă a dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a pro
gramului de creștere a nivelului de 
trai în acest cincinal, mobilizează și 
mai mult pe toți oamenii muncii. 
Trecerea la cea de-a doua etapă a 
majorării retribuției, precum și a 
•pensiilor și alocațiilor de-stat pentru 
copii, aplicarea celorlalte măsuri pre
văzute privind creșterea nivelului de 
trai, al oamenilor muncii, găsesc în
tregul nostru popor în plină activi
tate pentru înfăptuirea grandiosului 
program elaborat de Congresul al
XI- lea.

Constructorii Hunedoarei socialiste, 
mobilizați de indicațiile date cu pri
lejul vizitelor dumneavoastră de lu
cru pe aceste meleaguri, se angajea
ză să pună în funcțiune laminorul de 
sîrmă nr. 3 și laminorul de semifa
bricate nr. 2 la termenele stabilite, 
să realizeze exemplar obiectivele de 
pe platformele industriale din Călan 
și Aiud.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
la TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
ARGEȘ iși exprimă deplina ade
ziune față de hotărîrea plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii privind înfăptuirea măsurilor 
prevăzute pentru etapa a doua a 
programului de creștere a nivelului 
de trai în perioada 1976—-1980. Con- 
știenți că realizarea acestui program 
cere din partea noastră o mobilizare 
exemplară pentru gospodărirea ju
dicioasă a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru creșterea eficientei 
economice, raportăm că în primele 
6 luni am realizat 52 la sută din Ola
nul anual de locuințe și am depășit 
cu 1,4 la sută planul producției nete. 
Sintem ferm hotăriți ca. anlicind cu 
consecvență principiul autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan, pentru a intimpina cu 
noi succese Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și cea 
de-a XXXV-a aniversare a eliberă
rii patriei.

Minerii, preparatorii, ceilalți oa
meni ai muncii din unitatea noastră 
— se spune in telegrama adresată 
de COMITETUL DE PARTID ȘI 
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE LA ÎNTREPRINDEREA MINIE
RĂ BARZA fiind unii din
primii beneficiari ai programului 
de creștere a nivelului de trai, 
vă adresează dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde mulțumiri, adinca re
cunoștință pentru grija părintească și 
consecventă cu care promovați și asi
gurați înfăptuirea in practică a poli
ticii Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Cu sentimentele cele mai profunde 
de dragoste, stimă și recunoștință, 
colectivul Întreprinderii miniere Bar
za asigură conducerea de partid și 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân, că nu va precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor ce-i 
revin din hotăririle de partid și de 
stat, a recentelor măsuri stabilite de 
plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, că va face totul pen
tru îndeplinirea inainte de termen a 
sarcinilor și angajamentelor asumate, 
pentru întimpinarea cu rezultate tot 
mai de seamă a Congresului al
XII- lea al Partidului Comunist Ro
mân și a celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei.

Permiteți-ne să ne exprimăm acor
dul nostru deplin cu documentele 
plenarei comune a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, do
cumente care asigură transpunerea 
in viață a unei noi etape în
scrise în Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL DE PAR
TID DE LA ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILĂ ARAD.

Toți cei ce muncim în întreprin
derea textilă — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — vă 
sîntem profund recunoscători pentru 
sprijinul direct pe care ni-1 acordați 
permanent, pentru indicațiile pre
țioase date cu ocazia vizitei de 
lucru din luna martie in municipiul 
și județul Arad. Vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, oame
nii muncii din întreprinderea noastră 
au obținut rezultate deosebite pe 
primul semestru din 1679. La pro
ducția industrială s-a realizat o de
pășire de peste 8 milioane lei. la 
producția-marfă o depășire de 4,1 
milioane lei. la producția netă o 
depășire de 1.8 milioane lei. Vă asi
gurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că toți muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii noastre 
se preocupă cu răspundere de înde
plinirea sarcinilor pe care le-ați for
mulat la recenta plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii în 
direcția dezvoltării și valorificării su

perioare a rezervelor de care dispu
nem, a sporirii eficienței economice 
a întregii activități.

în telegrama adresată de COMITE
TUL DE PARTID ȘI CONSILIUL DE 
CONDUCERE DIN COOPERATIVA 
AGRICOLA ROMANU, JUDEȚUL 
BRĂILA, se arată : Creșterile sub
stanțiale ale veniturilor noastre pro
venite din munca în cooperativa a- 
gricolă de producție, sporurile însem
nate de care vom beneficia prin alo
carea unor sume mai mari cheltuieli
lor sOcial-culturale, ca și celelalte 
prevederi privind pensiile, alocațiile 
de stat pentru copii sînt dovezi con
crete ale grijii partidului pentru ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, pentru asigu
rarea unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață. Cu inimile pline de 
bucurie, cu sentimentul că roadele 
muncii noastre se reflectă direct în 
venituri sporite obținute de fiecare 
dintre noi., ne angajăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
să îndeplinim exemplar sarcinile ce 
ne revin, să sporim rodnicia pămîn- 
tului, să dăm la fondul de stat can
tități tot mai mari de produse agro- 
alrmentare. Ne alăturăm gindurilor și 
simțămintelor tuturor lucrătorilor o- 
goarelor și vă încredințăm, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu 
vom precupeți eforturile pentru a 
realiza exemplar toate lucrările agri
cole, pentru a pune bazele unor 
producții sporite în anul agricol ur
mător, pentru a cinsti cu fante dem
ne a XXXV-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XII-lea Congres 
al partidului.

în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE OAMENI AI MUNCII DE 
LA COMBINATUL PETROCHIMIC 
BORZEȘTI se spune : Ne exprimăm 
din nou întreaga noastră satisfacție 
față de modul în care se înfăptuiește 
programul de creștere a nivelului de 
trai în perioada 1976—1980, dovada 
cea mai elocventă a faptului că ridi
carea continuă a gradului de cultură 
și civilizație și îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de viată reprezin
tă scoduI fundamental al politicii 
partidului. Petrochimiștii de pe Valea 
Trotușului, beneficiind de traducerea 
în viată a prevederilor acestui oro- 
gram. urmează să primească in etapa 
a doua a majorării retribuțiilor, pen
siilor și alocațiilor pentru copii, un 
volum anual suplimentar de venituri 
de aproape 50 milioane lei. Primind 
cu adîncă recunoștință și bucurie mă
surile adoptate, ne exprimăm hotărî
rea fermă de a spori eforturile noas
tre pentru realizarea sarcinilor de 
producție, întelegind că numai ne 
baza creșterii producției materiale, 
în condițiile unei eficiente economice 
ridicate, calitatea vieții, nivelul de 
trai pot cunoaște noi, reale și temei
nice trepte de progres. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom pune in 
valoare întreaga noastră putere de 
muncă, pricepere și energie creatoa
re în vederea realizării exemplare a 
planului de producție pentru a întîm- 
pine cu rezultate superioare cea de-a 
XXXV-a aniversare a eliberării pa
triei noastre și cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

In telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE MUNCA DE LA ÎNTRE
PRINDEREA DE MATRIȚE ȘI PIE
SE DIN FONTA ODORHEIU SE
CUIESC, JUDEȚUL HARGHITA, se 
spuhe : Noi, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii, întregul personal muncitor, 
români și maghiari, alături de între
gul nostru popor, am primit cu deo
sebită satisfacție hotărîrea plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii privitoare la înfăptuirea pro
gramului de creștere a nivelului de 
trai in perioada 1976—1980 — o nouă 
dovadă grăitoare a grijii permanente 
a partidului și statului nostru, a 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Secretar general, pentru propă
șirea patriei, pentru creșterea bună
stării celor ce muncesc. îngădui- 
ți-ne. mult - stimate și scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
exprimăm din adîncul inimilor noas
tre întreaga recunoștință pentru aten
ția pe care o acordați întreprinderii 
noastre, municipiului și județului 
nostru. Cu acest prilej, comu
niștii, toți oamenii muncii, români 
și maghiari, într-o deplină unitate și 
frăție, ne angajăm ferm să acordăm 
o deosebită atenție economisirii de 
materiale, materii prime, energie și 
combustibil, asimilării de noi produ
se care pină în prezent au fost im
portate, creșterii permanente a pro
ductivității muncii, asigurînd toate 
condițiile pentru realizarea integrală 
a sarcinilor actualului cincinal.

Pentru miile de femei din între
prinderea noastră, care vor beneficia 
încă din acest an de a doua etapă a 
majorării retribuțiilor — se spune in 
telegrama adresată de COMITETUL 
DE PARTID AL ÎNTREPRINDERII 
TEXTILE „AURORA" DIN BUCU
REȘTI — noile sporuri de venituri 
vin să se adauge, Ia fel ca pentru 
toate femeile muncitoare, șirului 
necontenit de măsuri care exprimă 
grija deosebită a partidului și statu
lui, a dumneavoastră personal, mult 
Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
viață create femeilor, întregului po
por. S-a împlinit de curînd un an 
de cind am trecut la programul săp- 
tăminii de lucru reduse, beneficiem 
direct de importantul program de 
construcții sociale care se Înfăptuieș
te in Capitală — blocuri de locuințe, 
creșe, grădinițe, cămine de nefami- 
liști, spatii comerciale. De asemenea, 
femeile mame vor beneficia de noua 
majorare a alocațiilor de stat pentru 

copii. Pentru toate acestea, pentru 
roiul hotărîtor pe care îl aveți in 
orientarea și înfăptuirea politicii 
partidului', ai cărui țel suprem este 
bunăstarea și fericirea omului, vă ru
găm să primiți, stimate tovarășe 
secretar general, cele mai fierbinți 
mulțumiri.

Răspunzînd ca întotdeauna prin 
fapte măsurilor ce le inițiați pentru 
binele nostru și al familiilor noas
tre, pentru prosperitatea poporului, 
vă raportăm că în întrecerea dedi
cată celei de-a XXXV-a aniversări a 
eliberării patriei și celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, am 
realizat și depășit sarcinile de plan 
pe cele șase luni ale anului și ne an
gajăm ca pină la 23 August să rea
lizăm o producție fizică suplimentară 
de 30 000 mp țesături.

Hotărîrea conducerii partidului ca 
de la 1 august 1979 să se treacă la 
etapa a doua a majorării retribuțiilor, 
urmind ca pînă in anul 1980 să se 
atingă nivelul de peste 32 la 
sută, a fost primită cu bucu
rie Și recunoștință de către întregul 
nostru colectiv de muncă — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL DE PARTID ȘI CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE LA ÎN
TREPRINDEREA „VITROMETAN" 
DIN MEDIAȘ. Conștienti că nu
mai prin sporirea producției ma
teriale, concomitent cu creșterea efi
cientei economice, calitatea vieții, 
nivelul nostru de trai vor cunoaște 
un progres substanțial, sintem hotă- 
rîțl să utilizăm în condiții rațio
nale întregul potențial Productiv, 
resursele energetice, să înlăturăm 
risipa la toate materiile și materia
lele utilizate în procesul tehnologic.

Desfășurindu-ne activitatea într-o 
puternică unitate producătoare de 
bunuri de consum sintem hotă- 
rîți ea in acest cincinal să ne 
ocupăm mai intens de diversificarea 
sortimentelor, modernizarea tehnolo
giilor de finisare și de fabricarea 
articolelor presate din sticlă. Avem 
deplina satisfacție că produsele re
alizate de către iscusiții sticlari de 
pe aceste meleaguri sînt tot mai 
apreciate atit in țară, cit și peste ho
tare. De aceea vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
întregul nostru colectiv, sub îndru
marea și conducerea comitetului de 
partid va acționa pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin, pentru creșterea răspunderii 
fiecăruia în procesul de producție, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
astfel incit produsele noastre să se 
bucure de un prestigiu din ce în ce 
mai mare.

Sporirea veniturilor țăranilor coo
peratori în actualul cincinal, în me
die, cu 30,3 la sută față de 1973, ne 
stimulează eforturile pentru mai 
buna valorificare a potențialului ma
terial și uman de care dispun sate
le noastre, agricultura socialistă, pen
tru creșterea in ritm mai accelerat a 
producției vegetale și zootehnice, pen
tru desfășurarea în continuare a unei 
activități susținute, de înalta eficien
ță economică — se spune în telegra
ma adresată de COMITETUL DE 
PARTID DIN COMUNA ORLEȘTI, 
JUDEȚUL VÎLCEA.

Toate aceste) măsuri — creșterea 
veniturilor reale ale țăranilor coope
ratori, majorarea pensiilor și aloca
țiilor pentru copii — reflectă în chip 
elocvent grija permanentă pe care 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe secretar general, o aveți 
pentru noi și copiii noștri, pentru 
viitorul fericit al patriei noastre so
cialiste, pentru mersul ei neabătut 
pe calea comunismului. Vă mulțu
mim din inimă, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce fa
ceți pentru noi. Ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
obține și în acest an recolte îmbel
șugate.

COLECTIVUL DE PETROLIȘTI 
DE LA SCHELA DE EXTRACȚIE 
BĂICOI a primit cu vie satisfacție 
și profundă recunoștință hotărirea 
privind trecerea de la 1 august 1979 
la cea de-a doua etapă a majorării 
retribuției oamenilor muncii din in
dustria extractivă de petrol din țara 
noastră. Prin această hotărire, noi ve
dem încă o dată grija permanentă pe 
care Partidul Comunist Român, dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, o acordați creșterii nivelului 
de trai al tuturor oamenilor muncii 
din tara noastră. Sintem deciși să 
răspundem cu noi fapte de muncă 
tuturor sarcinilor trasate de Partidul 
Comunist Român, să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea 
obiectivelor ce stau în fața colectivu
lui nostru de muncă.

Cuvintarea rostită Ia Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — se spune în telegrama 
adresată de COMBINATUL PEN
TRU LIANȚI CÎMPULUNG, JUDE
ȚUL ARGEȘ — constituie un puter
nic imbold pentru colectivul nostru 
în vederea creșterii eficienței econo
mice, prin valorificarea rezervelor 
interne de care dispunem, prin redu
cerea consumului de energie și com
bustibili convenționali. Oamenii 
muncii, în frunte cu comuniștii din 
cadrul unității, noastre, luind act de 
hotărirea Plenarei Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii privind în
făptuirea programului de creștere 
a nivelului de trai în perioada 
1976—1980, vă mulțumesc din adîn
cul inimii, dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe secretar general al 
Partidului Comunist Român, și vă 
urează viață îndelungată, ani mulți 
fericiți și rodnici în fruntea partidu
lui și statului nostru, pentru binele 
patriei, partidului și fericirii poporu
lui.

Calitate nouă, superioară
în întreaga activitate economico-socială

(Urmare din pag. I)

ansamblul structurii economiei, o 
atenție deosebită este acordată sec
toarelor producătoare de bunuri de 
consum ; industria ușoară și alimen
tară se vor dezvolta intr-un ritm de 
circa 7—8 la sută anual, asigurînd 
satisfacerea in bune condiții a nece
sităților de consum ale populației și 
anumite disponibilități pentru ex
port. Totodată, agricultura — ra
mură de bază a economiei — ur
mează să cunoască o puternică dez
voltare. Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, este necesar să 
asigurăm o nouă revoluționare a ac
tivității agricole, avind in vedere că 
și aici am realizat mari acumulări 
cantitative. Să obținem acum trans
formarea acestor acumulări într-o 
calitate nouă, care să se materiali
zeze în creșterea producției de ce
reale și plante tehnice, în legumi
cultura. viticultură, zootehnie.

într-o strînsă legătură cu struc- 
I tura modernă a economiei sînt 
■ abordate exigentele prezente și 

în perspectivă ale ASIGURĂRII 
BAZEI DE MATERII PRIME ȘI 
ENERGIE. Așa cum a subliniat se
cretarul general al partidului, asi
gurarea materiilor prime, a com
bustibilului și energiei și dez
voltarea bazei de materii prime 
și alimente din agricultură sînt 
cele măi importante priorități eco
nomice, de- care depinde dezvoltarea 
industriei, a tuturor ramurilor de ac
tivitate. Direcțiile concrete de acțiune 
sînt stabilite cu aceeași claritate. 
Este vorba în principal de identifica
rea, in țară, a noi substanțe utile, a 
noi minereuri, care să asigure intr-o 
măsură mai mare necesitățile de 
materii prime și materiale ale eco
nomiei. Un accent cu totul deosebit 
se pune, în cadrul asigurării bazei 
materiale pentru activitatea de pro
ducție, pe recuperarea și refolosirea 
materialelor, pe această cale urmînd 
să se acopere 40—50 la sută — în 
unele sectoare chiar peste 50 la 
sută — din necesarul de materii 
prime și materiale pentru consu
mul intern. Este o sursă de mare 
importanță pentru asigurarea ba
zei de materii prime, pentru a 
cărei valorificare este necesară o 
amplă mobilizare a tuturor cetățe
nilor, a colectivelor de oameni ai 
muncii pentru a asigura colectarea 
operativă și refolosirea materialelor, 
reconditionarea pieselor și subansam- 
blelor. Iată cîteva cifre care pun mai 
bine în relief importanța acestei ac
țiuni de larg interes național : în 
cincinalul viitor, valoarea materiilor 
și materialelor recuperate se ridică 
la 120 miliarde lei ; numai in anul 
1985 vor fi recuperate și valorificate 
8 milioane tone de oțel, 72 mii tone 
de cupru, 32 mii tone de zinc ș.a. 
Desigur, acestea sînt evaluările ac
tuale, care, bineînțeles, trebuie con

ÎN CONTINUAREA ANCHETEI NOASTRE

„Specialiștii susțin: producția de pește 
în apele interioare poate spori de 5-6 ori"

într-o recentă anchetă publicată în ziarul nostru, insistam asupra 
necesității folosirii cit mai chibzuite a rîurilor interioare ale țării, a tu
turor luciilor de apă, pentru ca în fiecare județ să se realizeze o creștere 
a producției de pește, o mai bună aprovizionare a populației.

Asupra problemelor puse in discuție de ancheta noastră, relatăm 
astăzi experiența județului Botoșani — experiență pe care o dorim re
petată de cit mai multe județe.

Unul dintre cele două localuri ale 
halei din centrul municipiului Boto
șani este, de mai multă vreme, spe
cial amenajat pentru desfacerea 
peștelui viu. Nu la prea mare dis
tanță de aceasta, respectiv în Piața 
1907, și un restaurant este profilat în 
exclusivitate pe prepararea și desfa
cerea produselor pescărești. Dacă 
adăugăm faptul că unități de același 
profil iși desfășoară activitatea și in 
alte zone ale municipiului Botoșani, 
precum și în marea majoritate a lo
calităților județului, irtdeosebi prin 
forme mobile de desfacere, putem 
spune că acest produs alimentar se 
află la dispoziția cumpărătorilor in 
cantități îndestulătoare.

Ce spun cumpărătorii despre posi
bilitățile pe care le au de a se apro
viziona aproape in fiecare zi cu 
pește? „Sint foarte mulțumită că lo
cuiesc intr-un oraș, in care se des
face peste aproape tot timpul anu
lui, ne spune Elena Țăranu, din str. 
l.C. Frimu nr. 17. Datorită acestui 
fapt, reușesc să realizez un echilibru 
mai bun intre mîncărurile gătite cu 
carne și cele pe bază de pește". „Ca 
medic, ne spune Adrian Șipoteanu, 
apreciez peștele ca pe un aliment 
foarte consistent, recomandabil tutu
ror viratelor. Noi, botoșănenii, sîntem 
foarte mulțumiți că avem posibili
tatea să ne cumpărăm pește viu în 
cantități îndestulătoare". Cum s-a 
ajuns la această experiență bună in 
aprovizionarea popula!iei cu pește 
proaspăt ?

Cu patru ani in urmă, într-o ple
nară a comitetului județean de 
partid au fost evaluate cu rigurozi
tate toate posibilitățile menite să 
ducă la creșterea producției pisci
cole a județului. La acea dată, su
prafața luciului de apă (deținută în 
iazuri, bălți, pepiniere piscicole, 
amenajări etc.) reprezenta aproape 
4 000 hectare. Reanalizat apoi de mai 
multe ori, programul privind dezvol
tarea pisciculturii a "unoseut, de la 
o etapă la alta, mereu noi îmbună
tățiri. S-a avut in vedere. între al
tele, nu. numai valorificarea intensivă 
a tuturor resurselor de apă. ei șl 
crearea de noi bazine, fără să se di
minueze suprafața arabilă a județu

siderate minime. De fapt, recupera
rea și refolosirea materialelor VOr 
deveni o sursă foarte importantă 
pentru asigurarea bazei de aprovi
zionare a economici ; aceasta va re
prezenta mai mult decit ne va da 
întreaga industrie minieră și va de
păși cu mult importul de materii 
prime și materiale.

Potrivit prevederilor proiectului 
de Directive și proiectului Pro
gramului energeticii, dezbătute 

de plenara comună, o atenție deose
bită se impune să fie acordată în cin
cinalul viitor DEZVOLTĂRII BAZEI 
ENERGETICE ȘI DE COMBUSTI
BIL. în acest sens, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidului, 
trebuie să pornim de la necesitatea 
ca, in următorul deceniu. România 
să devină independentă din punct de 
vedere al energiei și combustibilului, 
să nu mai depindă de import in a- 
ceste domenii. Este evident că pen
tru aceasta trebuie intensificate efor
turile proprii, atît pentru reducerea 
substanțială a consumurilor specifice, 
pentru întronarea unui regim sever 
de economii, cit și pentru exploatarea 
rațională a resurselor existente, des
coperirea și valorificarea a noi surse 
de energie.

O trăsătură definitorie a saltului 
la o nouă calitate, în spiritul 
exigențelor formulate de tova

rășul Nicolae Ceaușescu, o reprezintă 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII E- 
CONOMICO-FINANCIARE ȘI CREȘ
TEREA EFICIENTEI ECONOMICE 
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI. După 
cum reiese din proiectul de Direc
tive, producția netă va crește in 
viitorul cincinal intr-un ritm mediu 
anual de 9—10 la sută, ritm superior 
creșterii producției globale indus
triale ; totodată, venitul național va 
spori intr-un ritm mediu anual do 
6,7—7,4 Ia sută. Sînt sarcini mobili
zatoare, care însă, așa cum s-a ară
tat. trebuie considerate ca minime, 
în domeniul creșterii producției nete, 
a venitului național trebuie să facem 
totul pentru a obține realizări supe
rioare prevederilor din proiectul de 
Directive. Iată de ce secretarul ge
neral al partidului ne îndeamnă să 
acționăm ferm pentru a spori efi
ciența fondurilor fixe, pentru a va
lorifica mai bine tot ce am construit. 
Și în viitorul cincinal se prevede fi
nalizarea unui mare program de 
investiții, dar venitul național va 
putea spori tot mai susținut numai și 
numai dacă fiecare leu investit va fi 
fructificat din plin, dacă fiecare ca
pacitate de producție va produce la 
nivel maxim. în șirul eforturilor 
pentru sporirea eficienței se Înscriu, 
pe un loc de prim ordin, acțiunile de 
reducere a cheltuielilor materiale, a 
tuturor costurilor de producție, eco
nomisirea severă a energiei și com
bustibililor. ■ Mai multă atenție tre
buie acordată, de asemenea, ridicării 

lui. Totodată, s-a urmărit asigurarea 
pe plan local a puietului prin dez
voltarea pepinierelor. Pe de altă 
parte, se cuvine remarcată și grija 
pentru evitarea poluării apelor din 
bazinele piscicole, a pericolelor de 
rupere a digurilor sau barajelor, ca 
șj pentru asigurarea necesarului de 
hrană in bazinele furajate.

Un prim obiectiv al programului 
de dezvoltare a pisciculturii l-a con
stituit reamenajarea, extinderea și 
identificarea de noi resurse de apă 
spre a fi folosite in acest scop. Ca 
urmare a colaborării întreprinderii

Din experiența 
județului Botoșani
județene piscicole cu oficiul județean 
de gospodărire a apelor și oficiul de 
îmbunătățiri funciare, cu alte unități 
agricole din județ, au fost mai bine 
valorificate, au cunoscut un proces 
continuu de dotare și modernizare, 
un mare număr de iazuri (Drăcșani 
— 524 hectare. Hănești — 232 ha, 
Stăuceni — 123 ha etc.) și de acu
mulări de apă (Negreni — 302 ha, 
Cal-Alb — 155 ha. Mileanca - 170 
ha etc.), precum și întreaga salbă de 
bazine de pe pîrîul Bașeu, de la iz
voare și pînă la vărsare în rîul Prut. 
Aceluiași proces i-au fost supuse și 
cele 8 pepiniere piscicole organizate 
pe lingă bazinele cu suprafața cea 
mai mare, care în prezent totali
zează peste 140 ha, iar pînă la sfîr- 
șitul anului viitor vor mai spori cu 
80 hectare. în ultimii doi ani a cres
cut, de asemenea, suprafața iazurilor 
și acumulărilor piscicole cu Încă 
150 ha. O precizare care merită să 
fie reținută : deși suprafața luciului 
de apă se află intr-o permanentă 
creștere, suprafețele fondului arabil 
și ale pășunilor județului nu au fost 
deloc diminuate, toate extinderile 
realizîndu-se pe seama asanării sau 
decolmatării unor terenuri mlăști
noase, a distrugerii unor stufărișuri 
ori păpurișuri slab productive.

între măsurile care au favorizat 

nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, creșterii productivității muncii, 
pe baza mecanizării, automatizării și 
cibernetizării.

Următoarele două decenii se vor 
caracteriza printr-un PUTER
NIC AVÎNT AL ȘTIINȚEI, 

TEHNICII ȘI TEHNOLOGIILOR 
NOI, de înaltă productivitate. Iată 
de ce, în efortul general pentru 
transformarea acumulărilor cantita
tive într-o nouă calitate, un loc cen
tral, determinant îi revine științei și 
tehnicii. Pornind de la aceasta, este 
necesar ca România să asigure dez
voltarea intensă a întregii activități 
științifice și tehnice, preocuparea 
pentru crearea de noi tehnologii. în 
acest sens, proiectul Programului de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progre
sului tehnic, dezbătut de plenara co
mună, a pornit de la necesitatea ca 
cercetarea să devanseze cu cel puțin 
cinci ani activitatea economică, ofe-, 
rind soluții noi, pentru diferite do-> 
menii, cu cițiva ani înainte. Să pro-, 
movăm o gîndire mai îndrăzneață, 
mai revoluționară în știință — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru că numai așa vom putea ține 
pasul cu uriașele descoperiri care au 
loc în lume, vom putea face să 
crească contribuția științei și tehnicii 
românești atît la progresul societății 
noastre socialiste, cit și la știința și 
civilizația mondială.

Firește, în articolul de față ne-am 
referit — desigur succint — numai la 
cîteva orientări și direcții fundamen
tale de acțiune pe care le implică 
trecerea hotărîtă la o nouă calitate 
în viața economico-socială a țării, 
necesitate obiectivă a dezvoltării 
noastre multilaterale în etapa actuală 
și in perspectiva deschisă de proiec
tul de Directive. Asupra altor as
pecte esențiale vom reveni în co
mentariile noastre viitoare.

Plenara C.C. al P.C.R. din 4—5 iu
lie a hotărit convocarea Congresului 
al XII-lea al partidului și a adoptat 
proiectul de Directive și celelalte 
documente care privesc dezvoltarea 
in perspectivă a țării, în anul în 
care se împlinesc 35 de ani de la 
răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste, de la trecerea României pe 
calea dezvoltării democratice și apoi 
a construcției societății socialiste. 
Răspunzînd îndemnului înflăcărat al 
secretarului general al partidului, să 
facem totul pentru a întimpina a- 
ceastă măreață sărbătoare a poporu
lui nostru cu succese deosebite in 
toate domeniile de activitate — eco
nomice, politice, culturale. Să asigu
răm Îndeplinirea neabătută, în toate 
unitățile și sectoarele de activitate, 
a tuturor sarcinilor de olan pe acest 
an hotărîtor al actualului cincinal, 
precum și pregătirea temeinică a 
Congresului al XII-lea al partidului 
— eveniment deosebit în viața parti
dului și poporului nostru.

dezvoltarea suprafeței piscicole a ju
dețului se numără și asigurarea ca
drelor necesare — inclusiv pe calea 
încadrării de noi specialiști. S-a pro
cedat, in primul rind, la o justă re
partizare a specialiștilor la nivelul 
unităților de bază, fiecare fermă 
piscicolă dlspunînd in prezent de cel 
puțin un cadru cu pregătire medie 
de specialitate. De asemenea, au fost 
generalizate in intreg județul echipe 
mixte permanente de lucru — pentru 
furaje, pescuit, întreținerea utilaje
lor etc.

Dar, dacă la nivelul fermelor care 
aparțin direct de întreprinderea 
piscicolă situația este cea arătată 
(rezultatele sint evidențiate și prin 
creșterea producției cu peste 500 
tone de pește anual), în celelalte
— care se află în subordinea 
cooperativelor agricole de producție
— realizările se situează cu mult sub 
posibilități. în unele dintre aceste 
unități (Roma, Coțușca, Rădăuți- 
Prut, Vlădeni, Durnești, Avrămeni 
etc.) nu se acordă atenția cuvenită 
populării cu pește a bazinelor de apă. 
De asemenea, se întreprind prea pu
ține măsuri, și nu dintre cele mai efi
ciente, pentru decolmatarea chiuve
telor iazurilor în vederea evacuării 
resturilor vegetale ce se adună an 
de an. O altă cauză care situează 
sub posibilități producția piscicolă a 
acestor ferme o constituie slaba 
preocupare pentru asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare ex
ploatării acestor bazine, pentru pro
tejarea apelor împotriva pătrunderii 
unor substanțe chimice deversate 
prin ploi. Am amintit toate acestea 
întrucit suprafața luciului de apă din 
proprietatea cooperativelor agricole 
de producție este Ia ora actuală de 
peste 1 000 ha, fără a mai lua în 
calcul pe cea care s-ar putea adăuga 
prin amenajarea unor bălți sau he- 
leștee, desființarea unor stufări
șuri etc.

Așadar, o experiență deosebit de 
valoroasă — dezvoltarea unor pu
ternice zone piscicole, cu implicații 
dintre cele mai pozitive în aprovi
zionarea populației — are și cîteva 
„pete negre". Dar, așa cum am fost 
informați, organele locale de partid 
și de stat acționează cu toată fermi
tatea pentru ca și fermele unități
lor cooperatiste să se înscrie cu rea
lizări pe măsura posibilităților în 
acțiunea de dezvoltare a piscicul
turii județului.

Silvestri A1LENEI
Corespondentul „Scintell"
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CU RESURSE INEPUIZABILE

Șl CU CELE MAI MICI INVESTIȚII
Ce întreprind cercetarea științifică și producția 
pentru captarea și introducerea energiei solare 

in circuitul economiei naționale

Cite ore strălucește Soarele...

Cind statisticile internaționale au consemnat, 
în anul 1974, existența unei mari discrepanțe 
între nivelurile dezvoltării economice a țărilor 
lumii și resursele de petrol, pe toate meridia
nele globului s-a auzit întrebarea : care va ti 
combustibilul viitorului apropiat? Calculele au 
impus atenției o concluzie dură : dacă dezvol
tarea economico-socială va continua să se ba
zeze numai pe actualele resurse de combusti
bili și forme de energie, atingerea nivelurilor 
prevăzute va deveni in multe țări un deziderat 
irealizabil. întrucit producerea energiei din alte 
resurse decit cele clasice constituie încă o pro
blemă de perspectivă, numeroase țări au luat 
și iau măsuri de limitare drastică a consumului 
de combustibili, de impulsionare a cercetărilor 
pentru aplicarea de tehnologii care să deter- 

<*. nine micșorarea consumurilor de energie, pen
tru valorificarea maximă a oricăror resurse 
energetice.

în 1972, cu mai bine de un an înaintea de
clanșării crizei mondiale de energie, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a indicat direcțiile în care să se

acționeze în țara noastră în domeniul cerce
tării, producerii și utilizării energiei spre a se 
asigura, atît in prezent, cit și in per
spectivă, valorificarea cit mai rațională, cu efi
ciență economică maximă a resurselor naturale.

Recent, Plencra comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României a dezbătut — pe lingă Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic pină in 1990 
și orientările principale pină în anul 2 000 — 
și Programul de cercetare și dezvoltare in do
meniul energiei pină în 1990 și orientările prin
cipale pină în anul 2000. Prevederile cuprinse 
în Programul cu privire la energie asigură nu 
numai dezvoltarea resurselor energetice clasice 
ale țării, ci folosirea a noi surse de energie, 
între care și energia solară.

Potrivit acestui program coordonat de Con
siliul Național pentru Știință și Tehnologie, 
s-au efectuat studii și cercetări, au fost expe
rimentate diferite tipuri de instalații și s-a tre

cut la aplicarea lor în practică. Analizele făcute 
arată că 45—50 la sută din energia produsă 
prin utilizarea de combustibili clasici este con
sumată pentru încălzirea apei și aerului la 
temperaturi sub 100°C. Aceste temperaturi pot 
fi însă obținute valorificînd căldura primită de la 
Soare. în condițiile țării noastre energia solară 
poate înlocui 60 la sută din energia cheltuită 
pentru prepararea apei calde de consum și 40 
la sută din cea utilizată pentru încălzirea lo
cuințelor, restul asigurindu-se prin surse ter
mice auxiliare. Prin valorificarea potențialului 
energetic solar captat pe teritoriul țării pot fi 
economisite, la nivelul anului 1985, un milion 
tone combustibil convențional pe an, pe tot 
cincinalul 1981—1985 peste două milioane, iar 
în anul 2000 cinci-șase milioane tone combus
tibil.

Prezentăm, în această pagină, cîteva dintre 
obiectivele aflate în fața specialiștilor în ve
derea valorificării pe scară largă a energiei 
solare în activitatea economică și socială, por
nind de la rezultatele obținute.
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ORIENTĂRI CLARE, POSIBILITĂȚI MARI, 
...SOARELE AR TREBUI SĂ-I ÎNCĂLZEASCĂ Șl

DAR
PE SCEPTICI

...și ce economii se pot obține prin captarea energiei sale

La recenta vizită de lucru m institute de cercetări științifice și tehno
logice, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut 
tuturor specialiștilor din cercetare, proiectare și producție să acționeze 
mai hotărit pentru extinderea acelor rezultate bune, eficiente, de valorifi
care a energiei solare. Problema descoperirii și valorificării de noi surse 
de energie, inclusiv energia solară, a fost subliniată de secretarul gene
ral al partidului și în cuvintarea rostită la recenta Plenară comună a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, ceea ce învederează, o dată în plus, marea însemnătate care 
se acordă utilizării altor surse de energie decit cele clasice.

Ce s-a întreprins pină acum in țara noastră pentru folosirea unei părți 
din imensa energie a Soarelui în economie și in ce stadiu se află apli
cațiile acesteia în practică ? întrebarea o adresăm tovarășului ing. 
Valeriu CRISTESCU, director general al Institutului central de cerce
tare. proiectare și directivare in construcții, șeful colectivului pentru coor
donarea aplicării soluțiilor de utilizare a energiei solare.

Problema utilizări energiei so
lare se circumscrie in aria mai lar
gă, a orientărilor indicate de Con
gresele al X-lea și al XI-lea ale 
partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a se asigura, odată cu 
valorificarea superioară a resurselor 
naturale ale țării, trecerea la folo
sirea unor forme de energie care să 
determine reducerea consumului de 
combustibili. Cu puțini ani in urmă, 
cînd pe glob incâ nu apăruse criza 
de energie, se considera că folosirea 
câld'irii Soarelui în scopuri energe
tice constituie o problemă de per
spectivă îndepărtată. Promptitudinea 
și clarviziunea cu care secretarul 
general al partidului nostru a accen
tuat, încă din anul 1972, necesitatea 
utilizării mai intense a diferitelor 
forme de energie, inclusiv cea sola
ră, a surprins atunci pe multi spe
cialiști. întrucit resursele de petrol 
ale țării nu pot satisface nevoile de 
combustibil pentru producerea de 
energie, s-a trecut la investigarea 
unor domenii noi ale tehnicii, care 
să ofere alternative față de petrol, 
corespunzătoare posibilităților și con
dițiilor specifice țării noastre, obiec- 
t'vaiăr dezvoltării ei în perspectivă.

Calculele demonstrează că o ener
gie incidență de 1 kW pe mp poate 
ridica temperatura unui corp negru 
in aer liber la 91°C ; această tem
peratură va fi de 160°C dacă se in
troduce efectul „de seră“. Dacă efec
tele ambelor .fenomene fizice sint 
utilizate simultan in construcția cap
tatoarelor solare, un fluid (gaz sau 
lichid) poate fi încălzit cu randamen
te de 50—60 la sută, la temperaturi 
sub 100“C. Acest gen de captator so
lar, cunoscut și sub denumirea de 
convertor plan, a fost utilizat pentru 
sisteme de încălzire-climatizare și la 
prepararea apei calde sanitar-me- 
najere.

La noi în țară, cercetările în acest 
domeniu s-au dezvoltat in ultimii ani 
la Institutul național pentru creație 
științifică și tehnică (INCREST), 
Institutul de cercetări in con
strucții și economia construcțiilor 
(ÎNCERC), Institutul de cercetări și 

modernizări energetice (ICEMENERG), 
la institutele politehnice din București 
și Timișoara. Institutului central de 
cercetare, proiectare și directivare in 
construcții ii revine acum sarcina fo
losirii, dezvoltării și optimizării ori
cărei surse noi de energie ; mai mult

Wj , r "» ,S îȘȘi

Stație de preparare a apei calde, cu energie solară, la un grup de 
hoteluri din Saturn

de 75 Ia sută din activitatea labora
toarelor de la ÎNCERC este concen
trată asupra elaborării soluțiilor teh
nice pentru valorificarea imediată a 
noilor surse de energie, reducerea 
consumului și înlăturarea risipei de 
energie in ramura construcțiilor. 
Cu cit rezultatele obținute in 
laboratoare vor fi aplicate pe sca
ră mal largă, cu atit economia de 
combustibili va fi mai semnificativă. 
De aceea ne preocupă acum intens 
asigurarea cu maximă urgență, de 
către unitățile industriale specializa
te, a echipamentelor necesare noilor 
tipuri de instalații ce vor fi intro
duse în fabricația de serie, întoc
mirea unor proiecte de directivare 
în construcții, care să permită extin
derea aplicării soluțiilor tehnice a- 
doptate.

Pe baza programului de valorifi
care la care m-am referit, recent au 
fost stabilite măsuri de aplicare a 
soluțiilor privind utilizarea energiei 
solare pentru prepararea apei calde 
de consum la citeva mii de aparta
mente aflate in construcție, folosirea 
apei calde pentru procese tehnolo
gice in unități din industria alimen
tară și in ferme zootehnice, prepa
rarea aerului cald pentru uscarea 
produselor ceramice, lemnului, legu
melor și fructelor, producerea gheței, 
la o fabrică de industrializare a pro
duselor alimentare din Tulcea. în- 
cepind din anul 1980 vor intra în 
funcțiune instalații de preparare a 
apei calde de consum la grupurile 
sociale ale unor întreprinderi din 
industria ușoară și industria con
strucțiilor de mașini, la hoteluri, cam
pinguri. baze de înot etc. Prin utili
zarea energiei solare în procesele de 
uscare a ceramicii brute, în construc
ții și in procesele de tratare termică 
a prefabricatelor, prin extinderea 
acestor tehnologii în 7 fabrici de ce
ramică și în 3 unități de prefabricate, 
in cincinalul 1981—1985 se vor eco
nomisi cel puțin 5 000 tone combusti
bil convențional.

Actualele tehnologii de utilizare a 
energiei solare în tratarea termică

a prefabricatelor permit economisirea 
a 10 la sută din consumul actual, 

în domeniul cercetării s-au de
pus eforturi, s-au obținut rezultate 
bune. dar. față de potențialul exis
tent la noi în țară, privind utili
zarea energiei solare, s-a făcut prea 
puțin pină acum in ce privește ă- 
plicarea acestor rezultate. Unele ca
dre cu funcții de conducere din în
treprinderi manifestă încă rețineri 
cînd sint solicitate să întreprindă mă
suri pentru trecerea la utilizarea e- 
nergiei solare. Unii fac demersuri 
pentru suplimentarea cotei de com
bustibili. ca și cum buna gospo
dărire a resurselor de petrol 
nu i-ar privi și pe 6i. Dacă țări 
bogate, cu resurse mult mai mari 
decit ale noastre, investesc fonduri 
importante și inteligentă pentru rea
lizarea unor instalații de captare, 
conversie, stocare și utilizare a ra
diației solare spre a produce pe sca
ră largă energie calorică, electrică 
și mecanică, cu atît mai mult și' mai 
ferm trebuie să ne orientăm noi 
spre folosirea acestei resurse de e- 
nergie. Promovarea unui concept 
nou și realist in domeniul energiei 
nu este posibilă fără adoptarea unei 
atitudini intransigente față de orice 
formă prin care combustibilul e 
consumat nerațional. De aceea, este 
necesar să intecuim oriunde este 
posibil păcura, gazele naturale și alți 
combustibili, cu energie solară. în 
acest sens, ministerele au îndatori
rea de a acționa cu mai multă fer
mitate pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin privind inventarierea 
sectoarelor specifice de aplicare, de
finitivarea programelor proprii de 
trecere la utilizarea energiei sola
re. Pentru realizarea documentației 
tehnice și a construcțiilor, institutul 
nostru va asigura tuturor beneficia
rilor potențiali proiectele directoare 
și asistenta tehnică in perioada 
elaborării proiectelor de execuție și 
după intrarea in funcțiune a insta
lațiilor.

Cifrele de pe hartă indică durata (în număr de 
ore pe an) de strălucire a Soarelui pe teritoriul 
României. Actualele tehnologii românești permit ob
ținerea de la Soare a unei energii termice — la tem
peraturi sub 100°C — de 0,5 Gcal/mp/an, adică echi
valentul a 75 kg combustibil convențional pe an. Po
tențialul energetic primit anual de la Soare este insă 
de 160—180 kg combustibil convențional pe metru

pătrat, ceea ce pune în lumină importantele rezerve 
de creștere a randamentelor acestor tehnologii. Spe
cialiștii apreciază că prin valorificarea potențialului 
energetic solar amenajabil al țării se pot economisi 
10 milioane tone combustibil convențional pe an 
(luîndu-se în considerare numai zonele cu însorire 
minimă de 1 900 ore pe an)

Instalațiile solare de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești 
(sus) și casă individuală din Cimpina, cu încălzire solară

demonstrația a fost făcută: Tehnologii românești, 
cu randamente bune, așteaptă să fie mai larg utilizate

Centrale electrice solare 
in probe experimentale și pe planșete

Institutul de cercetări și moder
nizări energetice elaborează studii și 
documentații tehnice pentru reali
zarea de centrale electrice solare 
cu ciclu termic clasic de 30 kW și 
de 100 kW. în prezent se află in 
fază de experimentare (turbina și 
generatorul) CENTRALA ELEC
TRICA SOLARA DE 30 KW, REA
LIZATA PENTRU PRIMA OARA 
IN ȚARA NOASTRĂ, care va 
intra în funcțiune la sfirșitul anului 
viitor. Concomitent, PE PLANȘE
TELE PROIECTANȚILOR PRINDE

CONTUR CENTRALA ELECTRICA 
SOLARA CU CICLU TERMIC 
CLASIC DE 100 KW, CARE IN 
1 500 DE ORE DE FUNCȚIONARE 
PE AN VA ECONOMISI 115 TONE 
COMBUSTIBIL CONVENTIONAL.

Pe lingă economia de combusti
bil, noile centrale prezintă avanta
jul că pot fi folosite la întreprin
deri cu capacități mai mici, precum 
și în locurile sau în zonele greu 
accesibile, a căror alimentare cu e- 
nergie electrică de la rețeaua na
țională este costisitoare.

La întreprinderea de fri
gidere din Găești a intrat in 
producție prima linie tehnologică 
pentru producerea panourilor cap
tatoare de energie solară. Panourile 
pot capta 20—75 la sută din energia 
solară primită, în funcție de tem
peratura mediului ambiant ; pa
noul este ușor, 25—35 kg? mp, iar 
randamentul de conversie este de 
50 la sută pentru obținerea apei 
calde la 50°C. în 150 zile senine 
pot fi încălziți zilnic 40 litri apă 
pe mp de panou solar, economisin- 
du-se 75 kg combustibil convențio
nal pe mp de panou.

„întreprinderea noastră — ne 
asigură directorul unității din 
Găești, ing. Traian Novolan — va 
produce la început 50 000 mp pa
nouri solare pe an și. odată cu 
creșterea cererii viitoriloi benefi
ciari, va realiza, cu actualele dotări, 
un milion mp pe an. Actualul preț 
de livrare al panourilor este avan
tajos nu numai pentru beneficiarii 
construcțiilor industriale si clădiri
lor social-culturale, ci și pentru cei 
ce posedă locuințe proprietate per
sonală. Avantajele fiind evidente, 
un conducător de unitate realist nu 
poate să facă abstracție de faptul 
că. în actualele condiții, instalațiile 
fabricate în tară constituie un mij
loc eficace de reducere a, consumu
lui de petrol, de gaze naturale.

Mai multă receptivitate pentru 
soluționarea problemelor legate de 
economisirea energiei cerem și din 
partea unor întreprinderi și a Mi
nisterului Aprovizionării. De pildă, 
întreprinderea de prelucrare a alu
miniului din Slatina nu ne-a livrat 
profilele pentru comenzile pe care

le avem, deși este vorba de can
tități mici de materiale. Este ne
cesar să. ne angajăm mai ferm in 
realizarea sarcinilor pe care ni 
le-am asumat în interesul econo
miei naționale".

întreprinderea „Electro- 
metal“ — Timișoara a reali' 
zat, în colaborare cu specialiști de 
la ÎNCERC, trei prototipuri de in
stalații pentru producerea apei 
calde menajere cu ajutorul ener
giei solare. Echipamentul se com
pune din trei părți : elementele de 
captare a radiației solare, rezervo
rul de stocare a apei calde și sursa 
auxiliară de incălzire.

Elementele de captare sint pa
nouri metalice, fiecare cu suprafa
ța de un mp, care captează și 
transferă apei energia solară. Re
zervorul de stocare, protejat antico- 
roziv și izolat termic, cu o capaci
tate de 100 litri, menține apa caldă 
în timpul nopții și în zilele fără 
soare. Sursa auxiliară de incălzire 
constă dintr-un încălzitor electric 
de apă. cu o capacitate de 50 litri și 
care are termostat pentru reglarea 
temperaturii apei ; servește la pre
pararea apei calde în sezonul rece, 
în timpul nopții și în zilele fără 
soare.

— Cum funcționează instalația ?
— Sub acțiunea razelor solare 

— ne spune tov. ing. Ion Staicu, 
directorul întreprinderii — apa se 
încălzește în panourile metalice și, 
odată stratificată în funcție de tem
peratură. incepe să circule spre re
zervorul de acumulare. De aici, apa 
încălzită poate fi -folosită fie direct, 
fie trecind-o prin sursa au:- iliarâ

Instalație de producere a apei 
calde menajere pentru locuințe cu 
ajutorul energiei solare, realizată 

la „Electrometal"-Timișoara

cind dorim să aibă temperatura mai 
ridicată.

Echipamentul, astfel conceput, 
asigură in timpul verii apă caldă 
âvind temperatura de 50°C și un

debit de 80 litri zilnic, suficient 
pentru o familie de 3—4 persoane.

Noile instalații sint destinate 
echipării locuințelor cu 4 niveluri, 
ori a celor individuale cu 1—2 ni
veluri. situate in mediul rural sau 
suburban, dar pot fi utilizate și 
in intreprinderile industriale, in 
unitățile agricole. în gospodăriile 
unde nu există apă curentă și in 
locuri izolate (cabane, campinguri), 
apa poate fi asigurată din fintini 
prin intermediul unui hidiofor ac
ționat de energie solară.

Utilizarea acestor echipamente 
permite nu numai economisirea de 
energie termică sau electrică, ci și 
îmbunătățirea confortului locuințe
lor. în sezonul cald; o familie poate 
economisi 75 la sută din combusti
bilul necesar preparării apei calde 
menajere. începerea fabricării noi
lor instalații in serie este prevăzută 
pentru acest an. iar din 1980 vom 
realiza mii de asemenea produse.

Pentru popularizarea tipului de 
echipament aflat in producție la 
noi. pentru a convinge noii benefi
cieri de avantajele u'ilirarii ener
giei solare. Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie a‘ finanțat 
realizarea a 40 de instalații ne care 
le-a oferit fiecărui județ. Rămine 
in sarcina consiliilor pnnulare ju
dețene să monteze instalația — cu 
ajutorul specialiștilor — în locurile 
cu aflux mare de populație, pentru 
a face demonstrațiile practice ne
cesare. Pină acum nu toate consi
liile populare iudetene s-au grăbit 
să vină în întîmpinarea acestor 
eforturi. Avem insă convingerea că 
acolo unde s-au luat măsurile ne
cesare. demonstrațiile vor avea ur
mări practice imediate

Realizări 
la... lumina 

zilei
Iată citeva soluții tehnice 

aplicate pină in prezent, ejtem- 
ple de valorificare a energiei 
solare in cadrul Programului 
de cercetare și dezvoltare in do
meniul energiei.

O Casă individuală cu încăl
zire solară sistem pasiv (panouri 
cu efect de seră), construită la 
Cimpina, cu o suprafață locui
bilă de 60 mp. Economia : 50 la 
sută din combustibilul necesar 
anual pentru incălzire.

© Casă individuală (cu supra
fața locuibilă de 180 mp, pen
tru două familii) cu incălzire 
solară sistem activ (instalații cu 
un fluid — apă sau aer — in 
mișcare). Economia de energie 
utilizată anual pentru încălzirea 
și prepararea apei calde mena
jere este de peste 50 la sută.

0 Instalații de preparare și 
stocare a apei calde menajere 
și de , incălzit. pentru două 
blocuri de locuințe cu 6 și 8 
apartamente aflate in construc
ție la Vălenii de Munte. Eco
nomia anuală estimată : 3 tone 
de combustibil conventional.

© Stație de preparare a apei 
calde pentru instalațiile sani
tare ale hotelurilor Alfa. Beta 
și Gama — cu o capacitate de 
cazare de 1 200 locuri — in sta
țiunea Saturn : se economisesc 
anual 100 tone combustibil con
vențional.
• Instalație pentru prepa

rarea apei calde la complexul 
balnear Slănic-Prahova : econo
mii de 5 tone combustibil con
vențional pe sezon.

Toate aceste clădiri, și instala
ții au fost realizate de ÎNCERC.

• Colectoare solare plane 
pentru obținerea apei calde, 
realizate de I.C.S.I.T.E.E.M.R. : 
sisteme modulare de 1 mp. 4 mp 
și de 8 mp cu performanțe si
milare cu ale captatoarelor din 
străinătate ele captează anual 
echivalentul a 75 kg combusti
bil convențional pe metru 
pătrat.
• Echipament individual pen

tru prepararea apei calde me
najere la case pentru o familie. 
Realizat de ÎNCERC și ..Elec- 
trometal" — Timișoara, asigură 
echivalentul a 200 kg combusti
bil convențional pe an.

• Stație pentru uscarea pro
duselor la întreprinderea de 
materiale ceramice din Jimbo- 
lia, realizată de Institutul poli
tehnic Timișoara și specialiști 
din această unitate. Economii : 
350 tone combuslibi, convențio
nal pe an.
• Stație de preparare a apei 

calde la complexele zootehnice 
Bărcănesti și Sâftica, realizată 
de I.C.S.I.T.E.E.M.R. Economi
sește anual 20 tone combustibil 
conventional.
• Stația de producere a aeru

lui cald pentru uscarea lemnu
lui la Combinatul de prelucrare 
a lemnului Pitești, rea'izată de 
Institutul de cercetare și proiec
tare pentru industria lemnului, 
economisește anual 20 tone com
bustibil convențional. Realizato
rul captatorului solar este 
I.C.S.I.T.E.E.M.R.

Noua soluție a fost aplicată și 
in alte întreprinderi similare, 
amena.iîndu-se uscăturii solare 
sau dotindu-se uscătoriile exis-, 
tente cu instalații de captare a 
energiei solare și de acumulare 
a căldurii.

Pagină realizată ăe
Elena MANTU
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Un bilanț al satisfacțiilor și insa
tisfacțiilor unei case producătoare 
de-a lungul cîtorva ani duce la ur
mătoarea constatare : clipele de 
bucurie se grupează cu precădere pe 
filonul filmului de evocare. N-au 
lipsit, desigur, succesele — calificate 
ca atare de public și critică — inspi
rate din zona actualității ; ca dova
dă, după primirea atît de caldă fă
cută „Cursei", un alt film de actua
litate, „Mere roșii", ciștiga premiul I 
la prima ediție a Festivalului natio
nal „Cîntarea României", distincție 
care avea să fie confirmată prin pre
miul II la Forumul filmului din ță
rile socialiste, desfășurat în Polonia. 
Dar. discutind sincer, senzația de 
„prea puțin" a însoțit, de atunci, un 
număr prea mare de titluri consa
crate zilei de azi, titluri învestite, la 
vremea lor, cu speranțe și așteptări. 
Unele au trecut foarte aproape de 
succesul deplin, avînd merite reale, 
reflectate dealtfel în interesul pu
blicului față de ele (mă gindesc de 
pildă la seria „Bobocilor" sau la „Re
găsire") ; altele n-au reușit să depă
șească stadiul bunelor intenții. Să 
fie oare această stare de lucruri spe
cifică doar uneia dintre casele de fil
me și. paradoxal, tocmai uneia din 
cele care iși propusese să facă din fil
mul de actualitate direcția principa
lă a programului estetico-politic 7 Nu 
cred. Dimpotrivă, e mult mai ușor 
de demonstrat adevărul că dintre fi
loanele importante care compun o 
cinematografie, istoria și literatura 
au furnizat în mod constant filmului 
românesc substanță pentru reușite 
certe, în timp ce actualitatea, al trei
lea filon, dar de fapt primul, esen
țial, definitoriu pentru orice școală 
națională de film, n-a fost compara
bil cu primele, nici ca pondere și nici 
ca fertilitate in plan valoric. Mai 
mult : un bilanț al dezbaterilor și 
controverselor din ultima vreme des
pre filmul nostru artistic situează în 
prim-planul motivelor de nemulțumi
re profunzimea și forța artistică a 
investigării realității.

Nu mai e un secret pentru nimeni 
că dintre toate artele, cea de-a șap
tea este cea mai sensibilă la reali
tatea inconj urătoare. Prin repetare, 
adevărurile se banalizează și incep să 
sune a gol in urechile unora, cum 
poate să sune și afirmația de mai 
sus. dar cine este interesat să Știe 
cum stau lucrurile în această privin
ță n-are decit să arunce O privire in 
perimetrul altor cinematografii. N-a 
fost nevoie să treacă prea mulți ani 
de la escaladarea spectaculoasă a 
violentei, de la recrudescenta mișcă
rilor de extremă dreaptă sau a de
gradării instituțiilor sociale in occi
dent, de pildă, pentru ca filmul să 
reacționeze prompt, asimilîndu-și a- 
ceastă problematică și propunind 
opere extrem de inegale ca valoare 
dar toate la un loc conturind proble
matica. atmosfera, anxietățile incon- 
fundabile, specifice acestor ultimi 
2—3 ani. Mă întreb : va putea cineva 
să reconstituie peste citeva decenii 
dominantele problematicii societății 
românești de azi văzînd filmele noas
tre consacrate zilei de azi 7 Ce fe
nomene și procese sociale, ce tipuri 
de conflicte intre oameni sau grupuri 
de oameni sint specifice acestor ani 7 
Ce noutăți au survenit in instituții 
sau în medii sociale cu istorie de 
zeci și sute de ani — cum sint fa
milia. școala, satul ? Nu cumva nou

tăți de acum 15—20 de ani. cum ar 
fi de pildă schimbarea statutului so
cial al unor persoane în urma prefa
cerilor revoluționare trăite de noi 
toți, au redevenit noutăți prin scara 
extraordinar de largă la care se ma
nifestă astăzi 7 Desigur, creatorul nu 
este sociolog și arta nu se planifică 
precum temele dintr-o programă 
școlară. Sistemul de „bifare" a 
unor teme realmente interesante 
dar total neasimilate artistic ne-a 
adus destule filme submediocre. Deci 
nu despre echivalarea mecanică a 
problemelor prioritare de pe .Agen
da de lucru" a societății -românești 
cu filmele artistice de lung metraj

epopee națională desfășurată sub 
ochii noștri) devine fapt de artă in 
măsura în care propune spectatorului 
destine umane, înfruntări de carac
tere.

Și pentru că a venit vorba de „în
fruntări", să ne oprim o clipă asupra 
uneia din cauzele principale ale de
bilității filmului de actualitate : con
flictul. Cineva remarca într-o cronică 
prezența în filmele noastre, ca un 
laitmotiv, a accidentului (de produc
ție, de circulație, de sănătate, de tot 
felul). In absenta conflictului real, de 
substanță, tensiunea se creează arti
ficial, abrupt, din afară, prin acci
dent. De ce e nevoie de acest sub

Citeva întrebări cărora creația 
cinematografică nu le-a dat 
incă un răspuns satisfăcător

------------------ Puncte de vedere de Ion BUCHERU-----------------—■

corespunzătoare este vorba în între
barea pe care o puneam, ci despre 
pătrunderea creatorului în intimita
tea. in esența, în sensul și mai ales 
in problematica umană a tuturor 
proceselor și fenomenelor definitorii 
pentru o etapă a dezvoltării noastre 
sociale. Atunci cind formulăm scena
riștilor — să zicem — dezideratul de 
a avea un film inspirat din noută
țile de esență existente azi in actul 
conducerii, ne gindim de fapt nu la 
reflectarea exterioară, formală, a 
funcționării organelor de conduce
re colectivă, ci la filmul sau la filmele 
omului confruntat cu exigențele ex
traordinare ale noii lui condiții so
ciale și moral-umane ; muncitorul 
care validează sau invalidează un 
bilanț anual, cel care-și reprezintă 
tovarășii intr-un organism de deci
zie poate fi competent sau incompe
tent, in cunoștință de cauză sau nu. 
ferm sau concesiv, curajos sau pindit 
de lașitate și compromis, cu alte cu
vinte poate parcurge toată gama stă
rilor omenești fundamentale care au 
interesat pe creator de cind există 
arta. E oare prea mult să cerem fil
mului dezbaterea acestor date ome
nești in contextul proceselor sociale 
specifice zilei de azi. de pe poziția 
celui care cunoaște sensul și esența 
acestor procese și cu participarea și 
curajul civic al artistului militant 7 
îmi permit să cred că nu. Dealtfel, 
dacă rememorăm citeva din titlurile 
care au impus la noi filmul de ac
tualitate (precizez că citarea nu este 
exhaustivă), vom constata că în 
„Cursa" irumpea din ecran forța 
transformatoare a căldurii sufletești, 
a încrederii, a înțelegerii si solidari
tății umane ; în „Filip cel bun" sau 
„Mere roșii" — refuzul compromisu
lui ; în „Ilustrate cu flori de cîmp", 
confruntarea dintre două lumi mora
le și prețul dezertării din singura 
lume morală compatibilă cu esența 
orînduirii noastre. Ultimul. în ordine 
cronologică, dintre titlurile citabile, 
anume „Clipa", întărește și el afir
mația că realitatea (chiar privită ca 
segment de istorie, în viziune de

terfugiu ? Pentru că o timiditate ne
justificată, o teamă fără nici o aco
perire teoretică sau principială, ne-au 
făcut să cantonăm conflictele din fil
mele noastre fie in zone neesențiale, 
nesemnificative, fie în scheme „omo
logate", deci previzibile, deci incapa
bile să mai stirnească interesul cuiva. 
Cred că aci operează incă (și o spun 
autocritic, cu adresă atit la unitatea 
de producție pe care o reprezint, cit 
și la spiritul ce prezidează fluxul 
elaborării și lansării in producție a 
unui scenariu, in toate verigile lui) 
un întreg complex de factori, de la 
necunoașterea vieții in datele ei reale 
și definitorii, comoditatea in gîndire 
sau talentul modest, pînă la prejude
căți și rețineri în a valida viziuni 
mai originale. Toate la un loc tocesc 
forța de percuție a filmului, ca
pacitatea sa de a se consti
tui intr-o atitudine față de rea
litate. puterea sa transformatoare. 
Una din consecințe este, de pildă, 
raritatea și fragilitatea comediei ci
nematografice care, uneori, se potic
nește din stadiul de idee, adică din 
clipa în care trebuie să răspundă la 
întrebarea elementară : de cine rî- 
dem 7 încă și mai mare nevoie de

clarificare se simte in ceea ce pri
vește statutul satirei cinematografice. 
Nu e însă mai puțin adevărat că pe 
terenuri de mult limpezite concep
tual. conflictul suferă de aceeași de
bilitate cronică. Nu toate filmele pot 
și trebuie să conțină conflicte de 
esență și cu reverberație socială pro
fundă ; stare conflictuală Înseamnă 
și in (run tarea dintre două caractere 
puternice, între două moduri diferite 
de a vedea sau de a soluționa o pro
blemă. Foarte ciudată mi se pare în 
această privință absența totală 
a filmului din lumea cercetării și a 
cercetătorilor științifici, unde „con
flictul" dintre ipoteze se confuhdă cu 
însuși drumul spre adevăr, fără să 
exprime neapărat lupta dintre vechi 
și nou. Dealtfel cel mai dramatic 
tip de conflict din cite există, acela 
a! omului cu sine insuși, cu ezitările, 
cu îndoielile, cu prejudecățile, cu 
slăbiciunile și limitele lui, este atit 
de rar și atit de stîngaci folosit în 
filmul nostru, incit il putem considera 
practic scos din panoplia instrumen
telor de lucru ale scenariștilor.

★
Evident, calitatea filmului de ac

tualitate comportă o analiză largă, pe 
multiple planuri. Ea nu poate ocoli 
citeva intrebări-cheie, ca de pildă : 
cine sînt autorii scenariilor de ac
tualitate sau mai precis formulat, 
ciți dintre scenariștii și scriitorii de 
primă mărime abordează actualita
tea 7 Ciți regizori de cea mai 
inaltă valoare fac film de actualita
te 7 Cum este stimulată preocuparea 
cu precădere față de această zonă 
prioritară 7 Cum depășim statutul 
nefast de „cenușăreasă" al filmului 
contemporan în ceea ce privește con
dițiile și parametrii de producție 7 
Cit de frecvente și de adinei sint dez
baterile profesionale din interiorul 
breslei cineaștilor pentru clarifica
rea — împreună cu factorii de deci
zie — a conceptelor, a problemelor 
teoretice care prezidează creația ci
nematografică 7 Și, in sfîrșit, cum 
putem sonda opinia, preferințele, 
gradul de satisfacție sau insatisfacție 
al spectatorului pentru a folosi infor
mația (obținută mai științific decit 
în momentul de față) drept corectiv 
în tot ceea ce gindim și realizăm 
ulterior 7

Seriozitatea și eficienta răspunsu
rilor la aceste întrebări condiționea
ză, cred, răspunsul filmului artistic 
românesc Ia examenul capital pe 
care trebuie să-l susțină continuu : 
confruntarea cu realitatea;

Expoziția de pictură 
Teodor Bogoi

Expoziția de Ia Ga
leriile de artă ale 
municipiului ni-1 dez
văluie odată mai mult 
pe acest artist format 
sub îndrumarea maes
trului Alexandru Ciu- 
curencu, nu numai ca 
pe un observator atent 
al naturii, ci in primul 
rînd ca pe un creator 
care respectindu-i a- 
devârul este preocupat 
să-i pună in valoare 
poezia conținută. Coa
ma molcomă a unui 
deal în soare sau un 
peisaj cu pomi înflo
riți. ulița satului sad 
un apus de soare în 
Bărăgan, casele albe 
sau primăvara, invoca
te atit de des. creează 
după legile artistului o 
lume nouă, plină de 
autenticitate. Reluat în 
mereu alte ipostaze.

dialogul pictorului cu 
peisajul (recompus 
uneori ingenios din 
datele memoriei afec
tive) evocă, in cele 
mai multe din lucră
rile prezentate în ex
poziție, cu sensibilita
te. stări sufletești de 
echilibru, de calmă 
contemplare. Freamă
tul discret al culorilor 
luminoase, îmbinate 
armonios, impresio
nează prințr-o blîndă 
muzicalitate. Interve
nind ordonator, contu
ruri negre nuanțat 
modulate (amintin- 
du-ne faptul că picto
rul a obfinut deopo
trivă rezultate remar
cabile in domeniul 
graficii) marchează 
parcă nevoia de mă
sură. de ordine. Dese
nele lui Teodor Bogoi

ne apar deopotrivă ca 
reflexe ale unei na
turi sensibile, predis
puse transformărilor 
subtile ale sentimente
lor' sau senzațiilor in 
contact cu lumea În
conjurătoare. Sint tot 
atitea momente de li
rism delicat în care 
linia capătă inflexiuni 
de o candidă gingășie, 
în care culoarea evocă 
rind pe rînd sevele 
pulsînd de viață ale 
verii, sau limpidități 
de soare bolnav, de
crepitudini autumnale 
sau luciri de arginturi 
hibernale. Realizate în 
zona Ceptura-Fintî- 
nele, ele aduc unda 
aceluiași cald lirism 
pe care-1 conține șl 
pictura.

Marina PREUTU

Desenele sculptorilor
-------------- CARNET MUZICAL ----------------

CEL MAI TINĂR COLECTIV PROFESIONIST DIN ȚARĂ 
Ansamblul de balet 

contemporan și clasic
„Fantasio //
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Invitație în Țara de Sus

Hanul llișești, din județul Suceava — o gazdd primitoare în orice sezon

Celor ce drumețesc pe meleagu
rile din nordul Moldovei, cu inte
resantele sale monumente istorice 
și de artă, unitățile turistice ale 
cooperației de consum din județul 
Suceava le oferă citeva locuri de 
popas, in orice anotimp. Astfel, pe 
drumul național 2, la 17 km de ora
șul Rădăuți, a fost dat in folosință 
Hanul Sucevita, o frumoasă con
strucție cu arhitectură bucovinea
nă. amplasată in apropierea mun
ților acoperiți cu păduri de stejari și 
brazi. Unitatea este de categoria I, 
dispunind de camere cu confort 
modern și încălzire centrală, de un 
restaurant, o terasă acoperită și 
alta descoperită, un teren pentru 
parcarea automobilelor. Alături se 
află și un camping cu căsuțe. Un 
alt loc de popas este Hanul llișești, 
ce se află situat la circa 23 km de 
Suceava, pe drumul național spre 
Vatra Dornei, la marginea unei bă-

trîne păduri de stejari. Si această 
unitate oferă găzduire in camere 
confortabile, avînd fiecare grup 
sanitar propriu, dușuri cu apă cal
dă, încălzire centrală. La restau
rantul hanului se servesc gustoase 
preparate tradiționale moldovenești. 
In apropiere se află căsuțe 
pentru două persoane. La in
trarea în județ, pe șoseaua E 20, 
la circa 52 km de Suceava, in loca
litatea Drăgușeni, a fost amenajat 
într-un vechi han de poștă din se
colul trecut Hanul Drăgușeni. Ca
zarea — în camerele din han, cu 
confort de categoria I, fie în căsu
țele din apropiere. Unitatea dis
pune și de un restaurant spa
țios. Un popas plăcut oferă și 
Cabana Vama, situată în comuna 
cu același nume de pe dealul Băr- 
bușca, de unde se poate pleca spre 
masivul Rarău. /

Un ansamblu care 
are vîrsta de... 6 luni, 
media de virstă — 20 
ani, a reușit un pro
gram de succes in 
etapa republicană a 
Festivalului național 
„Cîntarea României". 
Este inițiativa C.C.E.S., 
pusă în practică ime
diat de Teatrul de 
revistă „Fantasio" din 
Constanța... Urmărin- 
du-1. se poate vorbi 
despre tinerețea dan
sului. despre noutate, 
originalitate, fantezie, 
pentru că ceea ce pro
pune acest colectiv 
format din tineri ab
solvenți ai liceelor de 
coregrafie din Bucu
rești, Cluj-Napoca, 
unii dintre ei absol
venți ai cursurilor de 
specializare de la Mos
cova — sînt interesan
te formule scenice, un 
limbaj fluent pornit 
din școala clasică, dar 
liber de formulele ti
pice. cu o susținută 
ritmică, cu o largă 
deschidere spre expri
marea modernă, con
cisă. sugestivă. Fieca
re dansator este mem
bru al ansamblului șl 
solist, fiecare cu posi
bilitatea de a-și dez
vălui talentul, imagi
nația, de a colabora la 
plastica desenului co
regrafic.

Cel dinții care și-a 
dat concursul la a- 
ceastă notabilă îm
plinire pe tărîmul ar
tei coregrafice româ
nești, atit de nece
sară înnoirii peisaju
lui oferit pînă acum

doar de teatrele liri
ce, este uleg Dauov- 
seni. Experienței și 
pasiunii sale se dato
rează clasicele „Cno- 
piniana", „Moartea le
bedei" — o redare fi
delă a coregrafiei ce
lebrului Fokin, de a- 
semenea, compoziția 
coregrafică inspirată 
de Rapsodia I de 
George Enescu : dan
suri în caracter popu
lar românesc, rafinat 
stilizate, ca zborul de
licat al unui stol pri- 
măvăratic, o contra- 
melodie care nu urmă
rește neapărat adevă
rul fiecărui pasaj din 
rapsodie (in acest sens 
ar putea fi chiar dis
cutabilă), ci impresia 
asupra întregii des
fășurări muzicale. Iar 
in timp ce Oleg Da- 
novschi a pus în evi
dență tehnica școlii 
clasice pe care o stă- 
pinesc tinerii dansa
tori. cel de-al doilea 
colaborator permanent 
al formației. Adina 
Cezar, este realizatoa
rea unor inspirate, 
noi. originale formule 
scenice. O artistă care 
atunci cind lucrează 
un „moment". îl gîn- 
dește, il șlefuieste, de 
Ia costume la lumini, 
la sonorizare, la mi
mica dansatorului ca
re-și așteaptă clipa 
intrării in rol. Exem
ple concludente avem 
și în spectacolul com
petitiv din Festiva
lul „Cîntarea Româ
niei", pe care autorii 
l-au Întitulat semnifi-

cativ „Primăvara dan
sului". Astfel, plină de 
umor, de vervă — mi- 
crosceneta coregrafică 
„Soacra cu trei nu
rori" ; pe un sugestiv 
fundal sonor, o pagină 
pentru percuție sem
nată de Aurel Manola- 
che, se merge dincolo 
de povestea plină de 
tile, spre dezvăluirea 
felului de a gindi al 
femeii simple in dra
gostea ei pentru cei 
trei fii. pînă la exce
sul de autoritate 
(ne-am adus aminte 
de piesele lui Lorca) 
față de nurori. „In- 
vențiunile". de Bach, 
o compoziție perfectă, 
descriind desfășurarea 
unei obișnuite lecții de 
coregrafie, gindurile și 
comentariile acide ale 
fiecărui participant. în 
fine, „Ziua fără sfîr
șit", după romantica și 
melodioasa compoziție 
modernă a lui Corne- 
liu Cezar.

Un ansamblu tinăr, 
cel mai tinăr colectiv 
profesionist din țară, 
cu mart perspective, 
dacă își va cultiva în 
continuare colaborato
rii de înaltă clasă, 
dacă nu-și va risipi 
energia in formule 
prea bine știute ; un 
ansamblu care tre
buie să-și spună cu- 
vintul în privința 
spectacolului de dans 
modern.

Smaranda 
OȚEANU

Paralel cu dezvoltarea impetuoa
să pe plan economic și industrial, 
cu transformările spectaculoase ale 
întregului cadru, de vechi port la gu
rile Dunării, Galațiul și-a impus in 
ultimul timp, cu aceeași însuflețire 
și bineînțeles in strînsă legătură cu 
aceasta, o amplă preocupare de cu
prindere și promovare a sculpturii 
românești contemporane, a vectori
lor ei cei mai reprezentativi pentru 
întreaga spiritualitate ce ne confi
gurează. în acest sens, lunga fa
leză construită in ultimii ani de-a 
lungul malului dunărean, reliefea
ză astăzi într-o grandioasă și bine 
chibzuită dispunere, cele mai va
loroase lucrări ale taberei de sculp
tură in metal ce s-a instituit aici in 
anii 1976—1977, urmînd să se con
tinue anual, iar muzeul de artă al 
orașului, intitulat Muzeul de artă 
contemporană românească, atit în 
sălile sale de Ia parter și etaj, cit 
și in curtea largă din fața sa, ex
pune permanent lucrări reprezen
tative pentru pictura și sculptura 
modernă și contemporană româ
nească.

Instituție de cultură, de educație 
estetică și patriotică in același timp, 
muzeul își îndeplinește o îndatorire 
firească și de prestigiu, aceea de a 
veni in întimpinarea publicului prin 
patrimoniul său și mai ales prin 
modul in care înțelege să promove
ze arta epocii noastre socialiste. în 
cadrul muzeului s-au organizat di
ferite expoziții temporare, dintre 
care aș cita pe cea din 1976 intitula
tă „Figurativul in sculptura româ
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(Urmare din pag. I)

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Școala contemporană
16,25 Atenție la... neatenție !
16,45 Din țările socialiste : R.P. Mongo

lă — Ritmuri socialiste
17,10 Tragerea Pronoexpres
17.20 Moștenire pentru viitor
17.50 Publicitate
17,55 Almanahul pionierilor
18.20 Festivalul național „CIntarea 

României"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 La zi In Investiții
19,30 Noi. femeile !
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele

ecranului". „Ultimele zece zile". 
Premieră pe țară. Producție anglo- 
Italiană

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Teatru TV ; „Irina Iul Ion Vlahul". 
Adaptare pentru televiziune după 
piesa „Pribeagă" de Vasile Volcu- 
lescu

17,30 Permanenta redescoperire a Româ
niei (II).

18.20 Lupta antifascistă In România (I) J 
Anii marilor Încercări

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Treptele afirmării
19,55 Studio T ’79. Viitorul Ia persoana

I plural (partea I)
20.20 Muzică populară
20,45 Biblioteca pentru toți : Tudor Ar- 

ghezl (IV)
21,35 Telejurnal

textul social-politic, a tendințelor de 
sărăcire și minimalizare a operei 
dramatice. Este de datoria noastră să 
dezvoltăm in fața publicului teme 
majore, dezbateri social-politice pa
sionante. Făcindu-ne această datorie 
ne vom sustrage și efemerității, vom 
clădi opere durabile.

Pentru a fi teatru și mai ales pen
tru a rămîne mereu cu adevărat po
litic, teatrul trebuie să continue să 
se Îndrepte cu tenacitate asupra con
flictelor reale, a contradicțiilor so
cietății noastre — contradicții recu
noscute, pe care nu le ascunde ni
meni, pe care însuși secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a supus unei analize 
riguroase.

Pe mine, de pildă (dar nu sint 
singurul), m-a preocupat, printre al
tele, problema pierderii integrității

cinema
• Misiunea Capricorn unu : SALA 
PALA?LLUI - 14; 17,15; 20.15.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13,45: 16,15; 20,30. la grădină — 
21.15.
• Alibi pentru un prieten : PA
TRIA — 14; 17; 20, FEROVIAR — 
8,45; 11,15: 14: 16.45: 19.30. MELO
DIA - 9; 11,45: 14,30: 17.15; 20.
• Umbrele verii fierbinți : CEN
TRAL - 15; 17,30; 20.
• Legea e lege : VICTORIA — 15; 
17.30: 20.
« Apașii > SCALA — 15: 17,30: 20.

• Ulzana, căpetenia apașilor: 
FESTIVAL — 14; 16; 18,15; 20.30.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14: 16: 18,15;
20,30, la grădină — 21, BUCU
REȘTI — 13,30; 15,45; 18,15; 20.30. 
FAVORIT — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18: 20.15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14: 16; 18; 20. GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRĂ
DINA TITAN - 21,15.
e Prinț și cerșetor — 9.15; 11.30; 
13,45; 16, Călina roșie — 18; 20 : 
DOINA.
• Vacanță tragică : TIMPURI 
NOI - 15: 17.30; 20. PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

• întoarcerea acasă : EXCELSIOR
— 9; 11.15: 13.30: 15,45: 18 : 20.15.
• Păcală : DACIA — 9: 12: 16: 10.
• Severino : BUCEGI — 16; 18; 
20,15, la grădină — 21,15. ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. la 
grădină — 21.
• Police Python 357 : BUZEȘTI
— 14,30; 17; 19,30, la grădină — 21.
• Un om in loden : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18: 20.
• Lanțul amintirilor : LIRA — 16; 
19, la grădină — 21.
• Viridlana — 9.45, Maica Ioana
— 11.45, Vă place Brahms ? — 14,
Candidatul — 16,15, Trenuri bine 
păzite — 18,30; 20,30 ; CINEMA
TECA.

Simbătă, 7 iulie, la Inspecto
ratul General al Miliției s-au 
prezentat patru pionieri — T. 
Bogdan, Cristian Tenescu, Gelu 
lancu și Cristian Severin — 
care locuiesc in blocurile 
preajma Circului 
București. In timp 
in apropierea unui 
mobilă, ei au 
neu pe care 
diat ofițerului de 
portmoneu se aflau — pe nu
mărate — 7 600 lei, dar nici un 
act din care să rezulte identi
tatea celui care-i pierduse. Cu 
toate acestea, după numai o oră 
a fost găsit și păgubașul, in per
soana lui Marin Caranda, care 
le aduce și pe această cale ce
lor patru pionieri calde mulțu
miri și urarea de a-și petrece 
o vacanță cit mai plăcută.

din 
de stat din 
ce se jucau 
magazin de

găsit un portmo- 
l-au predat ime-

serviciu. In

Intervenție
"9

promptă
Intre Răstolnița și Lunca Bra

dului (județul Mureș) s-a abă
tut o ploaie torențială. „Izvo- 
riti" de pe culmile Călimani- 
lor, ploaia măturase totul in 
cale, inclusiv piatra de sub li
niile căii ferate, care rămăse
seră suspendate.

Kilometrul 210. Pericol imiS 
nent de deraiere a trenului. 
Clipe de cumpănă. Era nevoie 
de o intervenție energică rapi
dă. Intr-un timp record, s-au 
prezentat nu mai puțin de 30 
de săteni din Răstolnița in frun
te cu primarul Alexandru Mo
vilă. In luptă cu minutele și 
secundele, oamenii s-au între
cut pe ei înșiși. După care s-a 
dat „cale liberă" primului tren 
care a circulat normal. Cum 
normal, firesc, a fost și acest 
gest omenesc.

Teafăr 
și nevătămat

Rămas singur acasă, un copil 
in virstă de 8 ani, din cartierul 
Letea-Bacău, s-a urcat pe geam. 
Deodată, a făcut o mișcare gre
șită, ș-a dezechilibrat și picioa
rele i-au alunecat în gol. In ul
tima fracțiune de secundă s-a 
agățat cu miinile de pervazul 
ferestrei. Jos — distantă de două 
etajel In jur — țipenie de om. 
L-a zărit insă o vecină, care 
a început să strige după aju
tor. Secundele se scurgeau re
pede, puterile il părăseau și 
mai repede. Cind totul părea 
pierdut, ca din pămint a răsă
rit lingă bloc profesorul muzeo
graf Al. Popovici. El a reușit 
să prindă puștiul in brațe, ate- 
nuindu-i lovitura. Așa a scăpat 
teafăr și nevătămat, doar cu o 
spaimă greu de uitat.
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nească contemporană" sau pe cea in
titulată „Realitatea și formele ei de 
expresie" sau Simpozionul muzeelor 
de artă desfășurat între 23—25 iu
nie a.c. in cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României", pe tema 
„Muzeul de artă contemporană, 
criticul de artă și publicul", dar 
mai cu seamă expoziția deschisă 
zilele acestea cu titlul „Conținut- 
formă în sculptura contemporană" 
și in care sint prezentate publicului, 
alăturate, sculpturi și desene ale ce
lor mai valoroși artiști contempo
rani.

Bineînțeles, de mult, desenele, 
înseși schițele lucrărilor ulterior 
încheiate nu mai sint considerate 
doar simple adnotări de atelier, in
time, ale artiștilor, fără valoare in
trinsecă. Valoarea lor de primă im
presie, spontană, esențializată, a 
realului, a viziunii artistului, s-a 
impus cu atît mai mult cu cit chiar 
aceste trăsături ale artei — spon
taneitatea, esențialitatea au căpătat 
importanta conferită de o desăvâr
șită configurare îndelung migălită 
in toate componentele sale. Această 
expoziție constituie fără îndoială 
un document și o realizare și, in a- 
celași timp, o acțiune de educație 
plastică de valoare. E totodată ex
presia unei întregi preocupări de 
dezvoltare a simțului pentru fru
mos, pentru armonie și artă.

Nina STANCULESCU

■ ■■■■■■■■■■
personale, prin nenumărate mici 
compromisuri, și corelat cu ea, ca
pacitatea reciștigării ei, curajul de a 
privi in față adevăratul său chip și 
nu masca lui.

tn evidență contradicțiile, ci de a le 
preîntimpina, astfel incit ele — și 
prin contribuția artei — să nu riște 
a deveni antagonice.

Numai așa, spunind adevărul, In

Oamenii de artă
Cred, am mai spus-o, că într-o 

societate care vrea să-și edifice 
viitorul pe principiile eticii, echității 
și adevărului, procesul de revizuire 
a conștiințelor devine o necesitate 
obiectivă și continuă, o condiție de 
existență, sursa supremă a autoper- 
fecționării și progresului moral.

Revenind la problema conflictelor : 
efortul cel mai meritoriu al drama
turgilor ar fi nu acela de a scoate

tuind, anticipînd deveniri, prevenin- 
du-le pe cele nedorite, scriitorul și 
artistul devin din fotografi — mar
tori ai timpului lor, conștiințe an
gajate activ, energic în transfor
marea societății, a oamenilor.

— Fiindcă sintem intr-un mo
ment de bilanț, dar și de spo
rire a eforturilor creatoare — ce 
alte aspecte ar trebui să vizeze 
procesul de creștere, de perfec

ționare a dramaturgiei noastre, 
ca artă a cetății 7

Nu putem vorbi de progrese in
contestabile in domeniul dramatur
giei atîta vreme cit ea nu intră, 
mai exact nu are, în permanență 
sentimentul competiției cu valorile 
universale. Nu e vorba de virtuozi
tate profesională. Mă refer Ia ambi
ția generală (a tuturor și continuă, 
fără hiatusuri în timp) de a atinge 
mari înălțimi de gindire și expresie; 
ambiția de a ataca în profunzime Și 
de a diseca o tematică perenă, în 
esențele ei etern și general umane și 
în articulațiile și nuanțele ei con
temporane.

Desigur, în această competiție, 
dramaturgia românească trebuie să 
rămînă autentică și originală, de 
distinctă personalitate. Să aducă lu
mii ecourile lumii noastre, tabloul 
frămintărilor și vigoarea răspunsu
rilor noastre.
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• Expresul de Buftea: FEREN
TARI — 16; 18; 20.
• Un trecător in ploaie : CIU
LEȘTI — 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18; 
20.15, GRĂDINA FESTIVAL — 21.
• Moartea unui greier : COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• Brațele Afroditei : PACEA — 
16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv:
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15, MODERN — 9: 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20.15, ta grădină 
— 21.
• Nea Mărln miliardar : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Dansul tobelor: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.

• Tinărul din Istanbul : AURO
RA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, 
la grădină — 21, FLAMURA — 9; 
11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• înarmat și foarte periculos :
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45 : 20.
• Acuarele : POPULAR — 16;
18; 20.
• Ultimul cartuș î MUNCA — 16; 
18; 20.
• Frumoasa șl bestia : TOMIS —
9,15: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, 
la grădină — 21,15, GRĂDINA
PARC HOTEL — 21,15.
• Copil de duminică : COSMOS 
— 16; 18; 20.
• Ai patrulea stol : FLACĂRA — 
15,30; 17.45; 20.

• Inspectorul Harry : GRĂDINA 
FLACARA — 21.

teatre
• Teatru! de comedie (sata Ma
jestic) : Cinema — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cin- 
tați cu mine un cintec — 10,30
• Ansamblul artistic „Rșpsodla 
română" ; Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul satiric-muzlcai „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează ! — 20.
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Toporul... 
iresponsabil

In zona comunei Braniștea, 
pe șoseaua națională Galați— 
Tecuci, s-a intimplat un fapt 
inadmisibil: plopi falnici — 
unii seculari — au căzut sub 
lovituri de topor. Este adevă
rat, cîțiva arbori bătrini trebu
iau, in mod justificat, sacrifi
cați — prezentau pericol pentru 
circulația rutieră. Dar același 
topor i-a retezat, fără milă, și 
pe ceilalți confrați, perfect să
nătoși și vtguroși. Și cum astfel 
de arbori nu cresc peste noapte, 
se impun măsuri grabnice pen
tru ca asemenea întimplări să nu 
se mai repete.

într-un rond 
de noapte

In timpul obișnuitului rond 
de noapte, paznicul Gheorghe 
Barbu, de la complexul zooteh
nic Fălciu-Vaslui, a auzit, la un 
moment dat, niște zgomote ciu
date. Ciulindu-și mai bine ure
chile, a observat că zgomotele 
veneau dinspre un vagon cu fu
raje concentrate. S-a apropiat, 
tiptil, de locul cu pricina. Nu 
mică i-a fost mirarea cind a 
dat peste trei lucrători din sta
ția de cale ferată (N. Istrate, 
D. Cioroba, M. Matei) care vo
iau să-și încerce „norocul* la 
vagonul cu furaje. Tentativa lor 
a fost curmată, iar paznicul fe
licitat.

Fluieră 
a pagubă

In loc să-și îngrijească sănăta
tea, fiind pensionat din cauza 
bolii, Tudor Răducanu din 
București, strada Birlogeni nr. 
4, a dat sfoară-n țară precum că 
este instructor 
șoferi amatori, 
că prin relațiile 
el poate să facă 
așa fel, incit 
cursurile școlii de șoferi amatori 
pe cei care se grăbesc. Adică 
peste rînd. S-au găsit peste 30 
de chilipirgii, care i-au numă
rat în palmă lui T-R. pentru 
„osteneală și favoare" mii și mii 
de lei. Poate nu vă vine si 
credeți, dar cu banii astfel în
casați pe... vorbe și promisiuni 
T.R. și-ar fi putut cumpăra un 
autoturism „Dacia 1 300“ cu ga
raj cu tot și i-ar mai fi rămas 
și bani de buzunar. De la T.R-, 
cercetat in stare de reținere de 
către circumscripția 17 miliție, 
s-au recuperat peste 40 000 de 
lei. Restul s-au dus pe apa sîm- 
betei, iar credulii care l-au ,Jî~ 
nanțat" fluieră a pagubă.

la școala de 
Ba, mai mult : 
pe care le are, 
și să dreagă in 
să-i înscrie la

Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"
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Vizita secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim

Aflat !n tara noastră, la invitația 
guvernului român, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim. împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a e- 
fectuat în cursul zilei de marți o că
lătorie în nordul Moldovei. Oaspetele 
a fost însoțit în această vizită de Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Teodor Marinescu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., precum și de Abdel 
Salam Dajani, directorul Centrului 
de informare al Organizației Națiu
nilor Unite la București.

La aeroportul Salcea au venit în 
întîmpinare Traian Gârba, președin

tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Suceava, alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat.

Au fost vizitate întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Orașul Ră
dăuți, renumitele monumente istori
ce și de artă feudală românească de 
la Dragomirna, Sucevița, Moldovița 
și Voroneț.

Cu acest prilej, președintele Consi
liului popular al județului Suceava 
a oferit un dejun în onoarea secreta
rului general al Organizației Națiu
nilor Unite.

în cursul serii, oaspetele a sosit In 
Capitală.

Sosirea ministrului economiei, comerțului exterior
și cooperării economice din Egipt

Marți seara a sosit în Capitală 
Hamad el Sayeh, ministrul econo
miei, comerțului exterior și cooperă
rii economice din Republica Arabă 
Egipt, conducătorul delegației țării 
sale la cea de-a Xl-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-egiptene de cooperare economică 
și tehnică, ale cărei lucrări se vor 
desfășura la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al. guver
nului, președintele părții române în 
Comisia mixtă. Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. de alte persoane oficiale.

Âu fost prezenți Ion Iosefide, am
basadorul țării noastre la Cairo, și 
Hassan Abdel Aal Nayel, ambasado
rul R. A. Egipt la București.

întrevederi ale delegației parlamentare 
iugoslave

Delegația parlamentară iugoslavă 
condusă de tovarășul Dragoslav Mar- 
koVici, președintele Adunării Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
a avut, marți dimineața, o întreve
dere cu tovarășul Gheorghe Pana, 
primarul general al Capitalei.

Cu acest prilej au fost prezentate 
aspecte ale activității privind coordo
narea vieții economice, sociale și 
culturale a Capitalei, relevîndu-se 
succesele obținute în ultimii ani în 
dezvoltarea și modernizarea Bucu- 
reștiului, precum și preocupările de 
viitor în acest domeniu. De asemenea, 
a fost subliniată importanța contac
telor și schimburilor • de delegații, 
pentru mai buna cunoaștere recipro
că și dezvoltarea în continuare a re
lațiilor prietenești româno-iugoslave.

La întrevedere au participat mem
bri ai Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal, precum și 
Trifun Nikolici, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

Tovarășul Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, a oferit un de
jun în onoarea parlamentarilor iugo-.. 
slavi.

în aceeași zi, oaspeții au luat cu
noștință de aspecte ale integrării pro
cesului de învățămînt cu activitatea 
de cercetare științifică și de produc
ție, în timpul vizitării Institutului 
politehnic, unitate de frunte a școlii 
românești.

Seara, delegația parlamentară iugo
slavă a vizionat un spectacol folclo
ric susținut de Ansamblul „Rapsodia 
română". (Agerpres)

Convorbiri româno-senegaleze

Sărbătoarea națională 
ajioporului mongol prieten

Tovarășului JUMJAAGHIIN TEDENBAL
Prim-seeretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Plecarea delegației de
Marți a părăsit Capitala delegația 

de parlamentari, francezi, condusă de 
senatorul Lucien Andre Gautier, 
membru al grupului partidului „Adu
narea pentru republică", președintele 
Grupului de prietenie Franța-Romă- 
nia din Senat, care, la invitația 
Grupului parlamentar pentru relați
ile de prietenie România-Franța din 
Marea Adunare Națională, a făcut o 
vizită în țara noastră.

parlamentari francezi
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost salutați de Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, președintele Gru
pului parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România-Franța, de depu- 
tați ai M.A.N., alte persoane oficiale.

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

(Agerpres)

Cronica zilei

Membrii delegației parlamentare 
senegaleze conduse de Amadou Cisse 
Dia, președintele Adunării Naționale 
a Republicii Senegal, au avut în 
cursul dimineții de marți o întreve
dere cu președintele Marii Adunări 
Naționale — Nicolae Giosan.

Cu acest prilej au fost evocate bu
nele relații de prietenie și colaborare 
dintre România și Senegal, relații 
care cunosc o continuă dezvoltare pe 
baza înțelegerilor convenite cu prile
jul intîlnirilor și convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și Leo
pold Sedar Senghor. Totodată, a fost 
exprimată dorința de a se acționa 
pentru extinderea și diversificarea 
colaborării româno-senegaleze. pe 
multiple planuri. în cadrul întreve
derii a fost subliniată contribuția pe 
care parlamentele și parlamentarii 
trebuie s-o aducă la mai buna cu
noaștere și apropiere între popoare, 
la cauza păcii, destinderii și înțele
gerii internaționale.

La convorbiri au participat Ilie 
Salapa și Tudor Drăganu, președinți 
de comisii permanente ale M.A.N., 
deputați. precum și Ibrahima Boye, 
ambasadorul Senegalului la Bucu
rești.

Delegația parlamentară din Sene
gal a avut, de asemenea, o întreve
dere la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale cu Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind posibilită
țile de dezvoltare a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
româno-senegaleze în diverse dome
nii de interes comun.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România a oferit un dineu 
în onoarea delegației senegaleze.

Au luat parte Aneta Spornic și 
Virgil Teodorescu, vicepreședinți ai 
M.A.N., Ilie Șalapa, Tudor Drăganu, 
Vasile Milea, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputați.

în cursul dineului, tovarășul Nico
lae Giosan și Amadou Cisse Diâ au 
toastat în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor, pentru continua întărire a 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și senegalez.

(Agerpres)

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a victoriei Revo

luției populare mongole, vă adresăm dumneavoastră, 
Comitetului Centra] al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, po
porului mongol prieten, din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, a poporului 
român și a noastră personal, un salut tovărășesc și calde 
felicitări.

Poporul român cunoaște și apreciază succesele obținute 
de poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, in dezvoltarea economiei și cul
turii, în construirea orînduirii noi, socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ULAN BATOR
Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile de prie

tenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se 
vor lărgi și adinei continuu, pe baza egalității în drep
turi și solidarității internaționale, a respectării principi
ilor independenței și suveranității naționale, în interesul 
popoarelor român și mongol, al cauzei generale a socia
lismului. păcii și colaborării între națiuni.

De ziua marii sărbători a Republicii Populare Mon
gole, vă dorim dumneavoastră și poporului mongol noi șl 
mari succese in infăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XVII-Iea al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol în opera de construire a socialismului, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului mongol.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Prihlir®. Tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit, marți dimineața, de
legația economică din Republica Al
geriană Democratică și Populară, 
condusă de Mohamed Zerguini. mi
nistrul poștelor și telecomunicațiilor, 

în timpul convorbirii, care a avut 
Ioc cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice în sectoare de interes co
mun, extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și Algeria.

PrOtOCOl La București a fost 
semnat, la 10 iulie, Protocolul 
de colaborare bilaterală intre Con
siliul ziariștilor din Republica So
cialistă România și Uniunea redac
torilor din Cipru. Documentul a fost 
semnat din partea română de De-

zideriu Szilagyi, vicepreședinte al 
Consiliului ziariștilor, iar din partea 
cipriotă de Christakis Katsambas, 
vicepreședinte al Uniunii redactori
lor din Cipru.

Expoziție. L,a Muzeul de artă
al Republicii Socialiste România s-a
deschis, marți, expoziția de artă 
plastică „Pace pentru toți copiii lu
mii", organizată de Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, Co
mitetul Național Român pentru 
UNICEF și Muzeul de artă. Ex
poziția reunește lucrări ale pionie
rilor și școlarilor, precum și creații 
ale pictorilor moderni din patrimo
niul național, reprezentînd portrete 
de copii.

Concursul de admitere
La 15 iulie începe ediția 1979 a 

concursului de admitere în învăță- 
mîntul superior, de zi, seral și fără 
frecventă.

Concursul din acest an prezintă și 
unele elemente noi față de edițiile 
sale precedente. Potrivit prevederilor 
Legii educației și învățămîntului, 
pentru asigurarea accesului mai larg 
la studii superioare a persoanelor 
care lucrează nemijlocit în produc
ție, se organizează admiterea și șco
larizarea in invățămintul seral tehnic 
și la specialități inginerești.

Pentru a veni în sprijinul candida- 
ților a fost editată broșura „Admite
rea în învățămîntul superior — 1979",

în învățămîntul superior
care prezintă rețeaua instituțiilor de 
învățămînt superior, condițiile de în
scriere la concurs, modul de organi
zare și desfășurare a acestuia, obiec
tele la care vor fi examinați. Editu
rile didactică și pedagogică, tehnică 
și științifică au tipărit culegeri de 
probleme în domeniul fizicii, chimiei, 
matematicii, dicționare și vocabulare 
pentru limbile moderne de largă cir
culație, precum și alte lucrări.

Ca și în anii precedenți, candidații 
au beneficiat de îndrumări și con
sultații, de cursuri de pregătire — 
fără plată — asigurate de cadrele di
dactice universitare.

(Agerpres)

A apărut MAGAZIN ISTORIC
nr. 7/1979

Succese ale elevilor la olimpiadele 
internaționale de chimie și fizica

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 iulie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse locale de

ploaie, m'ai frecvente in .jumătatea de 
est a țării. în rest, averse izolate. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar valo
rile maxime între 18 și 28 de grade, 
local mai ridicate. în București : Vre
me în curs de încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil aversei 
de ploaie, după-amiaza. Vînt moderat. 
Temperatura în creștere ușoară.

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitala, sosind din U.R.S.S., lotul 
olimpic de elevi care a reprezentat 
culorile patriei la ediția 1979 a olim
piadelor internaționale de chimie și 
fizică desfășurate la Leningrad și, 
respectiv. Moscova, intre 1—10 iulie.

La aceste întilniri științifice ale 
tineretului școlar, care au reunit 
participanți din mai multe țări ale 
Europei, școala românească a înre-
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Sportivi români la Universiada ’79
La sediul Uniunii Asociațiilor Stu

denților Comuniști din România a 
avut ioc marți o conferință de presă 
în legătură cu participarea sportivi
lor români la Universiada ’79.. com
petiție ce va avea loc, intre 2' și 13 
septembrie, la Ciudad de Mexico. (Ar 
fi posibil ca la fotbal să se desfă
șoare intreceri preliminare începînd 
din 25 august).

Studenții sportivi din România vor 
participa la 8 discipline, din cele 10 
înscrise în programul Jocurilor mon
el de universitare — atletism, gim- 
'astică, înot, polo pe apă, tenis, scri

mă, fotbal și baschet (fete). Din lot 
fac parte atletele Natalia Mărășescu, 
Fița Lovin, Eva Zorgo-Raduly, Doina 
Anton, atleții Paul Copu, Dan Betini 
și Horia Toboc, gimnastele Teodora 
Ungureanu, Anca Grigoraș, Gabriela 
Trușcă, Marilena Neacșu, Cristina 
Itu, gimnaștii Ion Checicheș, Nicolae 
Oprescu, Sorin Cepoi, scrimerii Pe
tru Kuki și loan Popa. înotătoarele 
Carmen Bunaciu și Mariana Paras- 
chiv, precum și fotbaliștii Bucu, 
Munteanu II, Bbloni, Cămătaru, Cer- 
nescu și alții.

Programul echipelor noastre in Cupele europene la fotbal
Ieri, la Zurich, au fost trase la sorți meciurile din primul tur

Marți a fost efectuată la ZUrich 
tragerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al ediției 1979—1980 a cu
pelor europene de fotbal. Campioana 
României, F.C. Argeș, participantă la 
„Cupa campionilor europeni", va e- 
volua în primul tur în compania e- 
chipei A.E.K. Atena, primul joc ur- 
mind a se disputa pe terenul for
mației piteștene.

In „Cupa cupelor", echipa Steaua 
va întilni (primul joc în deplasare) 
formația elvețiană Young Boys 
Berna.

Cele două reprezentante ale țării 
noastre în „Cupa U.E.F.A." — Di
namo București și Universitatea Cra
iova — vor avea ca adversare for
mațiile Aliki Larnaka (Cipru) și, 
respectiv, Wiener Sport Club (Aus
tria). Dinamoviștii vor disputa pri
ma partidă pe teren propriu, în timp 
ce studenții craioveni vor juca în 
primul meci în deplasare.

Alte meciuri mai importante din 
cupele continentale : „C.C.E." : F.C.

Porto — A.C. Milan ; Ujpest Dozsa — 
Dukla Praga : Dynamo Berlin — 
Ruch Chorzow ; Levski Spartak So
fia — Real Madrid ; Liverpool — 
Dinamo Tbilisi. „CUPA CUPELOR" : 
Juventus Torino — Raba Eto Gyor 
(Ungaria) ; Cliftonville (Irlanda de 
Nord) — Nantes ; Wrexham (Țara 
Galilor) — F.C. Magdeburg ; Arsenal 
Londra — Fenerbahce Istanbul. 
„CUPA U.E.F.A." : Steaua roșie Bel
grad — Galatasaray Istanbul7; Rapid 
Viena — Diosgyor : Bohemians Pra
ga — Bayern Mtinchen ; San Se
bastian — Internazionale Milano ; 
Dinamo Kiev — T.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia ; Sahtior Do- 
nețk — A.S. Monaco : Lokomotiv So
fia — Ferencvaros Budapesta ; Na
poli — Olympiakos Pireu ; Ever
ton — Feyenoord Rotterdam ; Cari 
Zeiss Jena W.B. Albion; Lodz — 
Saint Etienne : Dundee United — 
Anderlecht ; Aberdeen — Eintracht 
Frankfurt pe Main ; Kaiserslautern — 
F.C. ZUrich.

A

In cîteva rînduri
0 Astăzi, pe stadionul Republicii 

din Capitală, incep campionatele de 
atletism ale României, întreceri ce 
se vor desfășura pînă vineri, reunind 
la start cei mai buni atleți și atlete, 
între care Natalia Mărășescu, Ileana 
Silai, Maricica Puică, Eva Zorgo-Ra
duly, Horia Toboc, Ilie Floroiu, 
Adrian Preoteasa și Carol Corbu.

0 La finalele Spartachiadei popoa
relor din U.R.S.S., marea compe
tiție polisportivă care îmbracă anul 
acesta și un caracter internațional, 
constituind o repetiție în vederea 
Olimpiadei de vară de anul viitor de 
la Moscova, organizatorii au invitat 
să participe și sportivi fruntași 
din România, la atletism, box, 
caiac-canoe, canotaj academic, gim
nastică, judo. înot, lupte, polo pe 
apă, scrimă, pentatlon modern și tir.

Delegația sportivilor români la 
Spartachiada din U.R.S.S. va fi 
alcătuită din peste 70 persoane, 
jncluzînd numeroși sportivi de va
loare, între care atleții Ilie Flo
roiu și Paul Copu, canoiștii Toma 
și Gheorghe Simionov, țintașii Ma
rin Stan și Ilie Codreanu. boxerii 
Simion Cuțov și Ion Boboc, înotă
toarele Carmen Bunaciu și Irinel 
Pănulescu.

© După prima zi a meciului de te
nis pe care echipele masculine de 
tineret ale României și Austriei și-l 
dispută la Brașov în cadrul „Cupei 
Galea", scorul este de 2—1 în fa
voarea jucătorilor români. întrecerile 
continuă astăzi, formația ciștigătoare 
urmînd a se califica pentru turneul 
final.

Alte rezultate înregistrate în cadrul 
aceleiași competiții: Sarrebruck: R. F. 
Germania — Maroc 5—0 ; Nor
vegia — Pakistan 5—0 : Salonic : 
Grecia — Danemarca 1—4 ; Israel — 
Polonia 5—0 ; Spa (Belgia) : Elve
ția — Japonia 4—1 : Belgia — Fin
landa 4—1. I

gistrat un frumos sticCes, obținînd 
8 premii și o mențiune. La chimie 
au fost distinși cu premiul II 
Adriana Ionescu, de Ia liceul „Gheor
ghe Șincai" din Baia Mare, Lucia 
Gavrilă, de la Liceul din Făgăraș, 
Liviu Bîrzan, de la Liceul de știin
țele naturii nr, 1 din București, iar 
cu pfemiul III, Dorin Toader, de la 
Liceul de științele naturii din Ga
lați. Tot pe locul II. la fizică, s-a si
tuat Ion Costin, de la liceul „Andrei 
Mureșan" din Dej, iar pe locul III, 
Flaviu Pop, de la liceul „C. D. Loga" 
din Timișoara, Emil Lambrache, de 
la liceul de matematică-fizică „Ni
colae Bălcescu", și Cecil Folescu. de 
la liceul de matematică-fizică „I. L. 
Caragiale" din București. O men
țiune a fost acordată lui Tiberiu Mo- 
canu, de la liceul de matematică-fi
zică „George Bacovia" din Bacău.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 58-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, tovarășii Nicolae Gio
san. președintele Marii Adunări Na
ționale, și Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, au trimis omolo
gilor lor telegrame de felicitare.

Cu aceeași ocazie, Frontul Unită
ții Socialiste, Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România, Uniunea 
Tineretului Comunist, Consiliul Na
țional al Femeilor, alte instituții și 
organizații centrale au adresat tele-

-----  ORAȘELE
Un punct minuscul, inclus de 

cartografi în 1974 pe harta econo
mică a Mongoliei populare, a mar
cat locul de geneză al noului centru 
industrial Erdenet. Constructorii ve- 
niți aci să-i așeze temelii in stepa 
dintre rîurile Selenga și Orhon au 
găsit printre pășuni doar galeriile 
de extracție săpate de înaintașii 
lor. geologii, spre inima de cupru 
și molibden a masivului Erdene- 
tiin-ovo (în traducere „Muntele co
morilor"). După doi ani de pros
pecțiuni detaliate, a fost realizată 
radiografia zăcămîntului : filonul 
metalifer, lung de 25 km și lat de 
1—3,5 m, poate fi exploatat direct, 
în carieră „la zi", dar sondele de 
foraj au scos minereu chiar și de 
Ia adîncimi de 500 m, fără să fi 
atins 'limita inferioară a stratului.

în timp ce minerii decapitau co
coașa tectonică de steril, pentru a 
deschide viitoarea exploatare, con
structorii înălțau în apropiere zidu
rile unui combinat de înnobilare a 

. minereului și. ceva mai departe, 
primele clădiri ale „orașului mine
rilor".

Aici se întinde cel mai mare 
șantier din întreaga istorie a Mon
goliei. Destul să spunem că el 
a concentrat la Erdenet peste 
12 000 de constructori, că și-a pre
lungit ramificațiile infrastructurii la 
zeci și sute de kilometri depărtare : 
șoseaua asfaltată vine de lă Dar- 
han ; calea ferată face legătura 
cu magistrala de otel transmon- 
golă, aflată la o distantă de 
168 km : rețeaua electrică de înal
tă tensiune, prima construită în 
Mongolia, pornește tocmai de la 
400 km depărtare, iar apa. can
titatea imensă de apă pompată de 
rîul Selenga in artera largă a con
ductei betonate, străbate 64 de. km 
înainte de a pătrunde în venele 
complexului minier și în rețeaua 
de distribuție a Orașului.

Fie că alege drumul rutier, cel 
de fier sau calea aeriană pentru a 
veni la Erdenet, vizitatorul odată

grame de felicitare instituțiilor și or
ganizațiilor similare din Republica 
Populară Mongolă.

★
Cu prilejul celei de-a 58-a ani

versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno- 
mongolă au organizat, marți, o sea
ră culturală. A vorbit Ilie Olteanu, 
redactor la revista „Lumea", care a

impărtăsit impresii de călătorie din 
R.P. Mongolă.

La manifestare au participat mem
bri gi conducerii I.R.R.C.S., Asocia
ției de prietenie româno-mongole și 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Agvaandorgiin 
Tolmon, insărcinatui cu afaceri a.i. 
al R.P. Mongole la București, Si 
membri ai ambasadei.

MINERILOR DIN STEPĂ
descins în localitate zărește mai 
întîi „Muntele comorilor", teșit și 
încorsetat între corpurile paraleli
pipedice ale edificiilor industriale. 
Mașini grele de transport își des
carcă poverile aduse din cariera 
apropiată. Blocurile de rocă trec 
prin faze succesive de zdrobire, 
printre sferele de oțel ale morilor, 
redueîndu-și treptat dimensiunile 
pînă la starea de pulbere. Urmea
ză apoi procedeul flotației, filtrării 
și uscării, minereul devenind in 
cele din urmă concentrat de cupru 
și molibden. Iată-1 in bunchere, aș- 
teptind să fie încărcat în containe
re și purtat de vagoanele de cale 
ferată. Cel de cupru are cu
loarea cenușie, cel de molibden 
este de un albastru închis, așa cum 
apare cîteodată cerul peste ste
pa răvășită de vînt. Dar și unul și 
celălalt sînt la fel de prețuite pen
tru că au o mare concentrație de 
metal : 35 și, respectiv, 38 la sută. 
Tocmai calitatea lor și bogăția de
pozitului subteran, care va asigura 
o exploatare neîntreruptă timp de 
40 de ani. explică uriașul efort con
structiv făcut de Mongolia popu
lară pentru valorificarea acestei 
importante bogății naturale.

Astăzi, noul centru economic Er
denet cuprinde, pe lingă exploata
rea minieră propriu-zisă și baza sa 
de prelucrare, numeroase obiective 
auxiliare, cum sint întreprinderea 
de materiale de construcții, uzina 
de reparații a utilajului minier și, 
desigur, însuși „Orașul minerilor".

Casele cu un singur cat. cenușii 
și verzi, reprezintă vechiul Erde
net. Mai departe însă se des
fășoară microraioanele moderne, 
construite pe verticală, cu insti
tuții social-culturale și blocuri 
de locuit, cu școli, magazine, clu
buri și tot ceea ce conferă unei 
așezări atributele urbanizării. Noul 
și vechiul Erdenet sînt de fapt di
feritele etape ale devenirii orașu
lui, care are o biografie de numai 
șase ani. în acest răstimp s-au

mutat aici peste 30 000 de lo
cuitori. cifră considerabilă dacă o 
comparăm cu populația întregii 
țări, de 1,5 milioane de locuitori, 
dispersați pe un imens teritoriu. 
La cele patru microraioane ale 
orașului, existente in prezent, se 
vor adăuga incă opt. iar baza 
sa productivă se lărgește prin 
construirea celei de-a doua e- 
tape a combinatului de îmbogăți
re a minereului, a turnătoriei, a 
fabricilor de covoare, de prelucrare 
a lemnului și de produse alimen
tare,

Tot acest angrenaj a fost pus in 
mișcare de foștii ciobani și de ti
neret — „forța de șoc" a Erdene- 
tului. Cei mai mulți, sosiți direct 
de pe băncile școlilor și pregătiți 
la cursuri intensive pentru diverse 
meserii, cresc odată cu orașul, 
iși întemeiază aci familii, adap- 
ttndu-se vieții industriale, mun
cii cu agregatele mecanizate și 
automatizate. Alții au făcut doar 
un popas la Erdenet, și-au insușit 
o profesie sau chiar două-trei, au 
plecat mai departe, la următorul 
șantier național, Baganur, unde se 
construiește cel mai mare centru 
energetic al țării pentru valorifica
rea huilei și. desigur, un alt „oraș 
al minerilor".

Erdenet. cu întreprinderea sa 
pilot, rămîne insă prin proporții și 
pondere in economia națională cel 
mai mare centru industrial al țării. 
Valoarea producției sale industria
le reprezintă jumătate din valoarea 
producției globale realizate de în
treaga Mongolie în 1975. iar expor
tul de concentrat de cupru și mo
libden va duce la dublarea caoaci- 
tății actuale de export a republicii, 
în același timp, Erdenetul va for
ma cadre pentru întreaga indus
trie minieră mongolă, care a do- 
bîndtt în ultimii ani mari perspec
tive de dezvoltare.

Gabriela BONDOC

(Urmare din pag. I)

în atelierele prelucrătoare. Există o 
evidență clară a sarcinilor pe care 
le are fiecare de realizat. Oamenii smt 
obișnuiți să nu mai vegeteze în birou, 
își semnează adresele, dau telefoa
nele de rigoare, își încheie situațiile 
și gata. Se duc apoi în ateliere, la ce
lelalte activități. „Eu sînt inginer 
mecanic, cu experiență în producție, 
am fost mulți ani mecanic-șef — ne 
spune inginerul Vasile Ene, șeful 
serviciului programare, pregătire și 
urmărire a producției. Patru ore îmi 
sînt suficiente pentru rezolvarea co
respondentei și coordonarea operativă 
a muncii celor 15 oameni subordo
nați. Plec apoi în secții, fac un con
trol la fața locului, apoi trec in 
sectorul repartizat mie. unde se rea
lizează instalațiile de preparare și 
circulație a noroiului. Aceste utilaje 
le făcea pină acum întreprinderea 
„1 Mai“-Ploiești. Le-am preluat noi. 
Beneficiarii solicită perfecționări, și 
noi. de comun acord cu proiectantul, 
le realizăm. Eu am sarcina aceasta, 
adică introducerea în fabricație a 
modificărilor din documentație, găsi
rea soluțiilor tehnologice. Sarcină 
grea, dar o fac cu pasiune, spriiinit 
de întregul colectiv al atelierului. 
Eficiența : o calitate superioară a uti
lajului, o producție ritmică, cu ran
damente înalte la mașini".

Se întîmplă să fiți criticați de 
centrala de resort sau de minister 
pentru că nu prea vă găsesc tovară
șii în birou ? Să zicem că-i o ches
tiune de maximă urgentă...

— Se mai supără cite unul, dar îi 
trece. Lipsa din birou. în scopurile 
de care vorbim, e un fel de doc
torie pentru vindecarea birocratis
mului. De ce să n-o spun, la facerea

multor hîrtii ne împing și unii to
varăși de la forurile superioare care, 
pe lingă strictul necesar, cer șl si
tuații, date și explicații inutile. Dacă 
nu ne găsesc in birou se descurcă 
singuri.

La serviciul plan întîlnim pe ingi
nerul Emilian Negoiescu. Se ocupă cu 
Compartimentul de investiții. Totoda
tă, împreună cu alti colegi, lucrează 
la proiectul pentru extinderea otelă-

rile de gîndire și de proiectare 
și-au adus efectiv contribuția in
ginerii Nicolae Niță, de la ser
viciul organizarea producției, și Luca 
Zamfir, de la serviciul mecano- 
energetic. Este și meritul lor că în
treaga documentație a fost terminată 
cu șase luni mai devreme. Utilajul a 
fost introdus în fabricație de serie și 
pină acum s-au realizat 10 bucăți. Ur
mează ca pînă la finele anului să se

Pasionantele ore de producție 
ale „inginerului de birou"

riei întreprinderii. Mai precis reali
zează documentația privitoare la utili
tățile acestui obiectiv. De remarcat 
sint și realizările inginerului Constan
tin Bălan. împreună cu conducerea 
turnătoriei de oțel, el a elaborat un 
nou flux și o nouă tehnologie de fa
bricație. Ca rezultat, s-au redus mult 
rebuturile, a crescut productivitatea 
muncii, obținîndu-se în cinci luni din 
acest an 65 tone de piese turnate in 
plus.

Edificator este și alt exemplu. 
La instalația pentru frezat dopuri de 
ciment cu acționare .hidrostatică — 
utilaj preluat în fabricație de la în
treprinderea de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște — colectivul de proiectare al 
unității i-a adus substanțiale îmbu
nătățiri tehnico-funcționale. care au 
fost avizate de Institutul de proiec
tări și inginerie tehnologică pentru 
utilaj petrolier Ploiești. La efortu-

mai producă alte 20. Instalația îmbu
nătățită are o fiabilitate mai mare in 
exploatare, gabarit mai mic. econo- 
misindu-se două tone de metal la 
fiecare bucată.

Ne-am notat și alte nume de „oa
meni de birou", care insă, puși fată-n 
față cu responsabilitatea lor .de spe
cialiști. au trecut la profesarea mese
riei. adueîndu-și contribuția directă 
la soluționarea unor probleme teh
nice și economice concrete ale între
prinderii. Si rezultatele sint. după 
cum s-a văzut, mai mult decît con
cludente. Pentru unitate și pentru ei 
ca atare.

— Participarea specialiștilor din 
serviciile funcționale la activitatea de 
cercetare, proiectare și producție este 
coordonată sistematic de conducerea 
întreprinderii — a ținut să ne soună 
tovarășul Marin Florea. secretarul 
comitetului de partid și președintele

consiliului oamenilor muncii. Avem 
un program precis pe oameni, cu ter
mene și obiective precise, a cărui în
făptuire o urmărim cu toată stă
ruința. în fiecare lună are loc o in- 
tilnire a conducerii unității cu acești 
specialiști, in cadrul căreia se 
analizează stadiul de realizare a 
obiectivelor stabilite. Cu acest prilej 
are loc un larg schimb de păreri, 
se stabilesc noi măsuri pentru valo
rificarea și mai bună a cunoștințelor, 
aptitudinilor și capacității lor de 
muncă. în consens cu sarcinile noi ce 
le avem de realizat. Se urmărește, 
totodată, ca activitatea cadrelor teh
nice din serviciile funcționale să nu 
se suprapună cu cea a șefilor de 
secții, maiștrilor etc. și, în același 
timp, să nu se neglijeze cumva sar
cinile care cad în atribuțiile acestor 
cadre. Noi am ajuns la concluzia că 
inginerii, subinginerii și tehnicienii 
noștri din serviciile funcționale, puși 
la treabă în meseria lor. au căpătat 
mai mult prestigiu, mai multă auto
ritate in fața muncitorilor. Aceștia 
nu mai spun : „Ce. dă numai ordi
ne! Să-i vedem noi și lâ treabă cum 
rezolvă problema !“. Acum îi văd. 
Nu mal vorbesc de satisfacția ne care 
o încearcă aceste cadre fructificîn- 
du-și in interesul producției, al creș
terii. eficientei ei. cunoștințele lor de 
specialitate. îmbogătindu-le în con
fruntarea cu problemele mereu mai 
comolexe ale tehnicii, ale producției 
de zi cu Zi. Poate acesta este cel mai 
mat;e cistig. Este CistieuJ concretizat 
în creșterea încrederii în forțele si 
capacitatea lor. în responsabilitatea 
cu care ei se implică în efortul în
tregului colectiv pentru ca sarcinile 
de plan să fie îndeplinite în cele 
mai bune condiții, la toti indicatorii 
cantitativi și de eficientă.

• ATENȚIE LA PO
LUAREA OCEANELOR! 
Cercetătorii sovietici care au lu
crat pe navele științifice „Pas
sat" și „Ernst Krenkel" în zona 
de nord-est a Oceanului Atlan
tic au conchis că substanțele po
luante ajunse in apele mărilor 
nu se difuzează uniform în toate 
straturile apei, ci se adună în 
cel de la suprafață. Infirmînd 
unele teorii care au existat cu 
privire la poluarea totală a apei, 
cercetătorii atrag atenția asupra 
faptului că descoperirea lor a- 
testă existența unui pericol și 
mai mare pentru echilibrul eco
logic al mărilor, întrucît, pe de 
o parte, acumularea de substan
țe poluante intr-un strat sub
țire, la suprafață, are ca urmare 
perturbarea schimbului de căl

dură ocean-atmosferă, iar. pe de 
altă parte, tocmai in stratul su
perior al apelor mării se for
mează planctonul — veriga de 
bază a productivității biologice 
a mărilor.

• SIMILITUDINI. ° 
cercetătoare de la universitatea 
americană Stanford. Suzanne 
Chevalier Skolnikoff, a făcut 
cunoscute recent rezultatele 
unor îndelungi observații asu
pra maimuțelor. Principala con
cluzie : similitudinea comporta
mentului. în primii doi ani de 
viață, intre om și maimuță. Ast
fel, puii de maimuță (cimpan
zeu, urangutan) trec prin ace
leași șase stadii de dezvol
tare ca și copiii, conform 
unui model al creșterii conceput 
de psihologul elvețian Jean Pia

get : stadiul reflexelor (pină la 
o lună) — se agață spontan de 
orice există în preajmă ; auto- 
investigare (pînă la 4 luni) — 
suptul degetelor, strîngerea mi
nutelor ; cercetare în exterior 
(pină la 8 luni) — interes pen
tru tot ce îi înconjoară ; com
binare plus coordonare (pină la 
un an) — efortul de armonizare 
a mișcărilor trupului, in funcție 
de anumite intenții ; experimen
tare (pînă la 18 luni) — de pil
dă, jocul cu mingea ; acțiune pe 
cont propriu (pină la 2 ani) — 
folosirea unui bețigaș pentru a 
da jos un obiect mai greu acce
sibil. Cercetătoarea a relevat si 
elementul fundamental de dife
rențiere: emisia vocală. La om 
se trece pe rînd de la țipetele 
inițiale Ia gîngurit, la combi
nare de sunete, cuvinte despe
recheate, la exclamații de două

cuvinte. La maimuță nu se de
pășește stadiul sunetelor dezar
ticulate. aceasta nedispunind 
de acele conexiuni ale creieru
lui care să-i permită vorbirea 
propriu-zisă.

• FĂRĂ PISTOALE 
Șl MITRALIERE... începînd 
cu 1 decembrie 1979. părinții 
suedezi nu vor mai putea cum
păra pentru copiii lor jucării cu 
caracter militar. După îndelungi 
controverse, fabricanții de jucă
rii din această țară au fost ne- 
voiți să renunțe la producția 
de... tancuri, tunuri, mitraliere,

pistoale, iar guvernul a adoptat 
hotărirea de a interzice impor
tul unor asemenea articole des
tinate jocurilor de copii. Aceste 
măsuri se înscriu în cadrul cam
paniei ce se desfășoară în dife
rite țări ale lumii in Anul in
ternațional al copilului în vede
rea eliminării tuturor factorilor 
care au o influentă nocivă asu
pra educației copiilor.

• CERCETĂRI PE „A- 
LEEA AISBERGURILOR", 
îp Canada, ținta unor explorări 
asidue pentru identificarea unor 
noi surse energetice o reprezin

tă platforma continentală din 
preajma peninsulei Labrador, 
unde se presupune că ar exista 
rezerve însemnate de gaze na
turale și petrol. Operațiunile 
sînt din cele mai dificile, mai 
cu seamă că aici se află așa-nu
mita „aleea aisbergurilor". Des- 
prinzîndu-se de la nord, din Arc
tica, imensele blocuri de gheață 
străbat această zonă în di-umul 
lor spre sud, punînd în primej
die lucrările de explorare: o so
luție avansată, in acest caz cu 
totul deosebit, este adăpostirea 
instalațiilor de pompare în gropi 
săpate pe fundul oceanului.

• BRIGADA NAZALĂ
— așa se numește grupul celor 
85 de persoane recrutate la 
Mannheim (R.F.G.) pentru deo

sebitul lor simț olfactiv, in sco
pul de a ajuta ia detectarea gra
dului de poluare a aerului. în 
Mannheim și împrejurimile sale 
se află circa 300 întreprinderi 
chimice. Pe baza evaluării, zi 
de zi, a stării aerului de către 
voluntarii acestei echipe specia
le. se preconizează elaborarea 
unei imagini de ansamblu, un 
fel de hartă a poluării orașului. 
Un astfel de material documen
tar îi va servi municipalității din 
Mannheim la deciziile in ce pri
vește viitoarele planuri de dez
voltare urbană.

® PATINAJUL PE RO
TILE. După „jogging", cum i 
s-a spus alergării In aer liber 
ca mijloc de menținere a sănă

tății, practică devenită extrem 
de populară în ultimul an în 
S.U.A., o nouă modă este a- 
cum... patinajul pe rotile. în 
marile orașe, trotuarele și par
curile sint la anumite ore in
vadate de grupuri de patinatori 
pe rotile, de cele mai diferite 
virate. Redescoperit, ca și mer
sul pe bicicletă. în actualul con
text al crizei de carburanți, pa
tinajul pe rotile la acum propor
țiile unui veritabil sport de 
masă : potrivit statisticilor, 28 
de milioane de persoane au de
venit în lunile din urmă adențli 
acestui gen de cultură fizică.' 
De notat că, spre deosebire de: 
patinele de odinioară, actualul 
tip are rotilele confecționate 
dintr-un material ușor, care le 
conferă silențiozitate.
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Sint necesare măsuri ferme pentru 
instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale
Intervenția șefului delegației române la sesiunea 

Consiliului Economic și Social al O.N.U. ,
GENEVA 10 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor sesiunii Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., care 
se desfășoară Ia Geneva, au loc dez
bateri generale privind politicile 
economice și sociale în lume, axate 
în acest an pe problematica lichidă
rii subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice internaționale.

Luind cuvîntul, șeful delegației 
țării noastre, ambasadorul Constan
tin Ene, a arătat că România consi
deră că o acțiune internațională fer
mă, pe măsura gravității situației 
actuale, trebuie să aibă la bază ne
cesitatea unor schimbări in struc
tura și mecanismul relațiilor econo
mice internaționale, fără de care nu 
se pot obține rezultate de fond, ac
ceptarea riguroasă, în practică, de 
către toate statele, a principiului in
terdependenței care leagă economiile 
naționale, recunoașterea locului cen
tral ce trebuie să revină probleme
lor țârilor in curs de dezvoltare. 
Momentul actual cere să se dea un 
nou și puternic impuls cooperării 
economice internaționale pe baze 
noi, mobilizării . voinței politice a 
tuturor statelor. O.N.U. și celelalte 
organizații internaționale trebuie să 
se afirme în acest domeniu ca foruri 
de consultări și negocieri în care in
teresele legitime ale tuturor țărilor 
trebuie să fie luate în considerare in 
condiții de deplină egalitate in 
drepturi.

Scoțînd în evidență semnificațiile 
ideilor și propunerilor conținute în

Măsuri de reducere a
WASHINGTON. — Președintele 

S.U.A., Jimmy Carter, a continuat 
marți, la reședința sa de la Camp 
David, consultările in legătură cu 
modalitățile de depășire a dificul
tăților economice, in special in do
meniul energetic, cu care sint con
fruntate Statele Unite în etapa 
actuală. Potrivit unOr surse ofi
ciale americane, aceste consultări, 
care durează de o săptămînă, vi
zează definitivarea unui program pe 
termen lung în vederea soluționării 
problemelor energetice și comba
terii inflației.

în cadrul consultărilor de la 
Camp David, președintele Carter a 
examinat o serie de opțiuni pregă
tite de grupul de lucru special al 
Casei Albe privind măsurile în ve
derea încurajării economisirii pro
duselor petroliere, diminuării de
pendenței S.U.A. de importurile de 
petrol, precum și eliminării aglo
merației la stațiile de distribuire a 
benzinei.

Referindu-se la noul program 
energetic pregătit de președintele 
Carter, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a arătat că acesta „va 
avea un efect profund asupra ca
racterului societății americane" în 
anii care vin.

DELHI. — După cum a declarat 
Mohan Dharia, ministrul aprovizio
nării civile și al cooperației din In-

Sesiunea Consiliului Ministerial al 0. U. A.
MONROVIA 10 — Trimisul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmite : La 
Monrovia a continuat marți, cu ușile 
închise, sesiunea Consiliului Ministe
rial al Organizației Unității Africane.

Peter Onu. secretar general adjunct 
al O.U.A. pentru problemele politice 
și de decolonizare, a informat presa că 
plenara a abordat capitolul privind 
chestiunile decolonizării continentu
lui. Dezbaterile au ca puncte de re
ferință rapoartele secretarului ge
neral al O.U.A. privind decoloni
zarea, măsura in care sint transpuse 
în viață hotărîrile referitoare la a- 
plicarea de sancțiuni regimurilor mi
noritare din Africa de Sud și Rho

Preocupări
Presa din țările de la sud de Rio- 

Grande comentează pe larg raportul 
anual al C.E.P.A.L. (Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru America La
tină), în care sînt relevate princi
palele caracteristici ale dezvoltării 
statelor de pe continent in 1978 și 
tendințele actuale ale evoluției lor. 
Una din aceste tendințe — care se 
manifestă, evident. în forme distincte, 
determinate de condițiile specifice 
și de orientările politice din fiecare 
țară — o reprezintă preocuparea 
pentru lărgirea și modernizarea ca
pacităților industriale, o atenție deo
sebită fiind acordată dezvoltării in
dustriei grele.

In urmă cu un deceniu și jumă
tate, pe harta economică a Americii 
Latine, întreprinderile producătoare 
de oțel erau doar niște „puncte" 
răzlețe. Sporirea considerabilă — în 
ultimii ani — a obiectivelor siderur
gice și locul important pe care-1 
ocupă industria grea în programele 
economice pe 1979 și in cele de per
spectivă constituie unul din indiciile 
de mare semnificație ale schimbă
rilor intervenite in conceptele de 
politică economică ale multor țări la- 
tino-americane. Ce a determinat aces
te schimbări și in ce constă esența 
lor ? în primul rind trebuie avut în 
vedere că într-o anumită perioadă, 
cînd o serie de produse primare 
latino-americane (petrol, minereu 
de fier și de cupru, carne, cereale) 
s-au bucurat de o conjunctură favo
rabilă pe piața internațională, in 
multe țări de pe continent precum
pănea, in diverse variante, conceptul
— care s-a dovedit ulterior greșit
— că. în condițiile obținerii unor 
venituri importante de pe urma ex
portului acestor produse, nu ar mai 
fi necesară crearea unor noi ramuri 
de producție. Industriile existente e- 
rau. așadar, limitate mai ales la cea 
extractivă și la întreprinderi furni
zoare de bunuri de consum. In ra
port cu dimensiunea continentului și 
cu populația lui, industria producă
toare de bunuri capitale, de echipa
ment industrial era abia în germene; 
ca atare, lipsea și impulsul pentru 

mesajul adresat UNCTAD-V de 
președintele României, Nicolae 
Ceaușeseu, reprezentantul român a 
arătat că țara noastră acordă o im
portanță deosebită elaborării strate
giei internaționale pentru deceniul 
1981—1990, care trebuie să cuprindă 
un ansamblu coerent de măsuri me
nite să conducă la schimbări de 
structură in sistemul relațiilor econo
mice și mecanismelor de cooperare 
intre state, să conțină angajamente 
ferme pentru toate statele de a con
tribui la lichidarea decalajelor eco
nomice. Alături de efortul național, 
ca factor primordial în mobilizarea 
resurselor naturale și umane ale fie
cărei țări, trebuie să se acorde aten
ție întăririi colaborării și întrajutoră
rii între țările în curs de dezvoltare, 
sporirii sprijinului financiar și teh
nic acordat de țările dezvoltate, pre
cum și examinării posibilităților de 
finanțare a dezvoltării prin reducerea 
cheltuielilor militare mondiale.

în acest sens, în vederea pregăti
rii și adoptării unor programe con
crete, pe termen lung, o importanță 
specială revine pregătirii temeinice 
a sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1980, consa
crată noii ordini economice interna
ționale, precum și încheierii cu re
zultate rodnice a unor importante 
reuniuni internaționale, care se vor 
ține sub egida O.N.U., in domeniile 
agriculturii, științei și tehnicii.

consumului de petrol
dia, guvernul său intenționează. să 
adopte măsuri drastice împotriva 
marilor comercianți care umflă pre
turile la țiței, benzină, petrol lam- 
pant și alte produse petroliere. Pen
tru a combate creșterea necontrola
tă a prețurilor la produsele petro
liere, întregul import in acest do
meniu a fost trecut în miinile sta
tului.

NICOSIA. — După cum informea
ză agenția cipriotă de știri „C.N.A.", 
guvernul acestei țări a hotărît să 
reducă nivelul vitezei maxime ad
mise pe arterele de circulație din 
Cipru la 80 de kilometri pe oră. In- 
cepind de la 1 septembrie, va fi 
restrins, de asemenea, traficul la 
sfîrșit de săptămînă prin autorizarea 
alternativă a autoturismelor, pe baza 
ultimei cifre a numărului de înma
triculare. Măsurile se înscriu în ca
drul eforturilor acestei țări de a di
minua consumul de combustibil.

TEL AVIV. — în cadrul unor mă
suri de economisire a energiei, Israe
lul a hotărît să instituie o zi pe 
săptămînă în. care circulația autotu
rismelor este interzisă. De aseme
nea, vor fi majorate impozitele la 
mașinile cu consum mare de com
bustibil. în noile clădiri de locuințe 
vor fi instalate baterii solare pentru 
încălzirea apei.

desia, activitățile Comitetului ge
neral al O.U.A. in acest domeniu.

In raportul secretarului general al 
O.U.A. in problema sancțiunilor apli
cate regimurilor minoritare din Afri
ca australă — a precizat Peter Onu — 
se subliniază că sancțiunile econo
mice, împreună cu lupta armată a 
mișcărilor de eliberare națională, au 
avut efectele scontate asupra econo
miilor Rhodesiei și Africii de Sud. 
Reprezentanții țărilor membre ale 
O.U.A. care au luat cuvîntul la dez
bateri. au condamnat incălcarea de 
către unele state occidentale a sanc
țiunilor adoptate de O.N.U. contra 
regimurilor rasiste.

PROCESE ÎNNOITOARE ÎN AMERICA LATINĂ

actuale in politica de industrializare
fabricarea de oțel, fontă și laminate. 
Dar caracterul efemer al conjunc
turii din perioadei imediat postbelică 
— pus in evidență de deteriorarea 
preturilor la multe materii prime 
exportate, concomitent cu creșterea 
costului mărfurilor industriale im
portate — „a risipit iluzia prosperi
tății, in cadrul unor economii cu" 
profiluri unilaterale", după cum se 
arată intr-un raport al C.E.P.A.L.

Degradarea principalelor surse ale 
venitului național — datorată, in 
special, ariei lor restrinse — a accen

• „Descoperirea" siderurgiei — expresie semnificativă a 
tendințelor spre transformări structurale • Eforturi susți
nute pentru modernizarea capacităților de producție

• Oțelul — emblemă a independenței economice

tuat vulnerabilitatea unor economii 
slab dezvoltate, dependente, prin 
inseși structurile lor, de bursa pre
țurilor la materiile prime, manevra
te, in mare măsură, de societăți 
transnaționale care controlau atît 
exploatarea, cit și comercializarea 
majorității resurselor naturale ale 
țărilor latino-americane. Consecin
țele ' social-politice grave ale unor 
economii dependente au precipitat 
corectarea conceptelor de politi
că economică. S-a ajuns astfel 
la concluzia — cristalizată treptat 
în programe guvernamentale — că 
numai prin înlăturarea factorilor 
dependenței și prin multiplicarea și 
modernizarea efortului productiv se 
va putea asigura o prosperitate 
reală. Aceasta este, in linii mari, 
esența unor noi orientări, care au 
condus, într-uh mare număr de țări 
latino-americane, la recuperarea re
surselor naturale și la inițierea unor 
programe de diversificare a industrii
lor. în cadrul acestor măsuri, crește
rea producției de oțel a devenit un o- 
biectiv strategic al dezvoltării inde-

NICARAGUA

Ofensivă generală a insurgenților 
asupra capitalei

• Forțele sandiniste înaintează pe toate fronturile • Atmos
feră de derută în cercurile somoziste • Parlamentul costari- 
can nu autorizează staționarea unor efective militare străine 

pe teritoriul țării
Insurgenții Frontului Sandinist 

de Eliberare Națională (F.S.L.N.) 
din Nicaragua au început luni un 
marș asupra capitalei țării. Mana
gua, inaintind dinspre nord, din di
recția orașului Leon. și dinspre sud, 
dinspre orașele Diriamba și Jino- 
tepe — a anunțat postul „Radio 
Sandino", precizind, totodată, că în 
cadrul acestei ofensive forțele san
diniste au angajat lupte violente 
împotriva trupelor Gărzii Naționa
le somoziste.

La Bogota s-a anunțat că trei ofi
țeri ai Gărzii Naționale' a lui So- 
moza, între care doi comandanți de 
garnizoană, au dezertat și s-au 
refugiat la ambasada Columbiei din 
Managua.

Corespondentul agenției France 
Presse transmite din Managua că 
în cercurile somoziste domnește o 
stare de derută, care s-a accentuat 
după interviul acordat de Somoza 
ziarului „Washington Post", în care 
acesta vorbește deschis despre po
sibilitatea demisiei. Un expert mi
litar, scrie corespondentul, a carac
terizat situația militară din Nicara
gua ca foarte nefavorabilă Gărzii 
Naționale somoziste. Conform aces
tuia, trupele rămase încă fidele dic
tatorului sînt pe cale de a pierde 
bătălia și rezervele lor de muniții 
ar ajunge pentru maximum trei 
săptămîni, în caz că confruntarea 
finală nu s-ar produce mai devre
me.

Viitoarele 24 de ore vor fi cru
ciale, . a declarat un membru al 
ambasadei americane din Costa 
Rica. Circulă versiuni că alți ofi
țeri superiori din trupele somoziste 
și-ar fi procurat vize la diverse 
ambasade și, dacă nu intervine 
vreun reviriment — foarte impro

ITALIA

Consultări pentru soluționarea crizei
guvernamentale

ROMA 10 (Agerpres). — însărcinat 
de președintele Alessandro Pertini 
cu misiunea de a forma noul guvern 
al Italiei, Bettino Craxi, secretar ge
neral al Partidului Socialist Italian, 
a declarat, după convorbirile de la 
Palatul Quirinale, că speră „să poată 
obține consensul necesar și colabora
rea unui vast ansamblu de forțe po
litice și democratice", pentru a re
zolva problemele „esențiale și vitale 
ale țării".

Democrația-creștină, care s-a în
trunit imediat după anunțarea hotă- 
ririi șefului statului, nu a exclus po

Audieri in vederea ratificării acordului 
„SALT-2" in Senatul S.U.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
în cadrul audierilor din Comisia pen
tru relații externe a Senatului ame
rican in vederea ratificării acordului 
„SALT-2" dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind limitarea armamentelor stra
tegice ofensive, secretarul de stat a- 
merican, Cyrus Vance, a avertizat că 
orice încercare de a impune amen
damente la acest acord ar putea pe
riclita o serie de elemente din con
ținutul său.

Referindu-se la procesul de ratifi
care, început luni prin audierile din 
Comisia senatorială pentru relații ex
terne, șeful diplomației americane a 
spus : „Astăzi, inițiem cea de-a doua 
etapă, în cadrul unei responsabili
tăți comune. Prima etapă — negocie

pendente, asigurată, cu precădere, prin 
forțe proprii. Așa a avut loc „desco
perirea" siderurgiei in America Lati
nă,. Adică, a importanței sale deose
bite pentru intregul proces al dezvol
tării. Față de 1970. in 1977 producția 
de' otel brut a Braziliei s-a dublat, iar 
a Perului era de patru ori mai mare. 
Tot în această perioadă, creșterile 
înregistrate de Mexic și Argentina 
au fost de 50 la sută. Cu toate aces- 
tea' datorită decalajului enorm față 
de țările industrializate, producția 
de oțel a țărilor latino-americane 

reprezenta în 1977 doar 3,26 la sută 
din cea mondială. De aceea, chiar in 
condițiile dificultăților financiare a- 
cute cu care sint confruntate nume
roase state de pe continent in urma 
fenomenelor de criză din economia 
mondială — și care au obligat la re
vizuiri ale unor investiții — au fost 
menținute și chiar suplimentate fon
durile necesare consolidării sectoru
lui siderurgic. Aceasta, pe conside
rentul foarte realist că tonificarea 
întregului organism economic și, 
implicit. creșterea capacității sale 
de rezistență în fața oscilațiilor 
conjuncturale de pe piața interna
țională depind în mod hotăritor de 
forțele industriale proprii : iar in 
crearea acestora, producția națională 
de oțel, fontă și laminate dobîndește 
importanță deosebită, fiind apreciată 
ca o forță vitală, indispensabilă pen
tru consolidarea „coloanei vertebra
le" a dezvoltării suverane. Pe baza 
programelor naționale cu privire la 
expansiunea industriei grele pe o 
perioadă mai îndelungată, I.L.A.F.A. 
(Institutul Latino-american al Fie

babil — în situația militară, ei vor 
părăsi țara foarte curind.

★
întrunită în sesiune extraordinară 

pentru a dezbate prezența pe aero
portul localității Liberia a unor 
avioane și efective militare ale 
S.U.A., Adunarea Legislativă din 
Costa Rica a hotărît să nu autori
zeze staționarea unor efective mi
litare străine pe teritoriul tării. 
Parlamentul costarican a calificat 
prezența militarilor americani în 
localitatea Liberia drept o „inter
venție străină împotriva Republicii 
Costa Rica și Republicii Nicaragua" 
— informează agenția Prensa La
tina. în cadrul dezbaterilor, nu
meroși deputați au relevat că prin 
această acțiune S.U.A. urmăresc 
transformarea Costa Ricăi într-un 
cap de pod pentru o intervenție 
militară împotriva iminentei vic
torii a Frontului Sandinist de Eli
berare Națională și a activității 
inițiate de guvernul de reconstruc
ție națională din Nicaragua.

Reprezentanți ai S.U.A. au de
clarat presei că efectivele amintite, 
dislocate în Costa Rica. ar urma 
„să asigure retragerea personalului 
ambasadei nord-americane din Ni
caragua în cazul în care acest lu
cru s-ar imnune cu stringență", 
precizează Prensa Latina.

într-un comunicat al Frontului 
Sandinist de Eliberare din Nica
ragua se arată că detașamente de 
pușcași marini ai S.U.A., care au 
debarcat pe teritoriul costarican, 
împiedică trecerea proviziilor spre 
Nicaragua. Totodată, se spune in 
comunicat, S.U.A. au pus in prac
tică un plan menit să-1 înlăture pe 
dictatorul Anastasio Somoza și 
să-l înlocuiască cu o juntă de mi
litari și civili somoziști.

sibilitatea de a accepta un prim- 
ministru nedemocrat-creștin. Dar, 
pentru aceasta, scrie agenția A.N.S.A., 
Partidul Democrat-Creștin a pus con
diția ca primul ministru „să fie ca
pabil să formeze un guvern stabil, 
avînd un program bine definit". Pe 
de altă parte, ziarul „II Popolo", or
ganul democrației-creștine, scrie 
marți că „P.D.C. se va opune orică
rei încercări de formare a unui gu
vern întemeiat pe. un «front popu
lar» — referire, subliniază agenția' 
Reuter, la o eventuală alianță intre 
socialiști și comuniști".

rea și semnarea tratatului — s-a în
cheiat, bucurindu-se de o cooperare 
fără precedent din partea Congresu
lui". Subliniind importanța acordului 
„SALT-2" și echilibrul de obligații 
ale părților stabilit de acest acord, 
Cyrus Vance a declarat : „Nu ne pu
tem aștepta, în mod realist, să încli
năm acum balanța in favoarea noas
tră. printr-un proces de amenda
mente și rezerve. Chiar dacă ar fi 
posibilă o reluare a negocierilor, 
acestea vor fi, bineînțeles, deschise 
pentru ambele părți. Aceasta ar pu
tea duce la o repunere în discuție a 
unor puncte care, in prezent, sint 
soluționate in mod favorabil pentru 
interesele noastre1} — a conchis se
cretarul de stat american.

rului și Oțelului) a calculat că, în 
1980, volumul de oțel realizat de 
țările continentului va fi de 40 mili
oane de tone, iar în 1985 — 75 de 
milioane tone. în această perspec
tivă, cota parte latino-americană in 
producția mondială de oțel va putea 
fi, in 1985. de 8,5 la sută.

în ridicarea „armăturilor de oțel" 
ale progresului — alegorie a unui 
ziar din Caracas — un rol tot mai 
important le revine intreprinderilor 
de stat și celor controlate de stat. 
Iată citeva fapte semnificative : in 
vederea asigurării necesarului de 
oțel din producția internă, întreprin
derea de stat „Siderperu" (Peru) a 
fost autorizată să realizeze un pro
iect de extindere și de modernizare 
a capacităților acestei industrii, pen
tru a se ajunge la o producție de 
4 milioane de torte, față de 500 000 
de tone în prezent ; în Venezuela, o 
mare întreprindere de stat, „Side
rurgica del Orinoco", va asigura, in 
decurs de un deceniu, o producție 
anuală de 15 milioane tone de oțel 
(față de . 820 000 în 1977) ; anul aces
ta, Ecuadorul pune bazele industriei 
sale siderurgice prin construirea 
combinatului siderurgic „Ecuasider".

Eforturile constante pentru stimu
larea — cu oțel de fabricație proprie 
— a ramurilor de producție netra
diționale. a transformărilor structu
rale în economie sînt încă o dovadă 
elocventă a preocupării acestor state 
pentru accelerarea dezvoltării, pen
tru dobîndirea unor noi și impor
tante poziții ale suveranității eco
nomice.

Astfel, în contextul general al 
eforturilor pentru asigurarea unei 
dezvoltări mai accelerate, bazată în 
primul rînd pe potențialele proprii 
ale progresului, impulsionarea in
dustriei grele dobindește o profundă 
semnificație politică, fiind una din 
expresiile principale ale luptei po
poarelor de pe continent pentru 
apărarea și consolidarea indepen
denței naționale.

Eugen POP

ORIENTUL MIJLOCIU
• Răspunsul guvernului aus-
triac la un protest al Israe
lului • Incursiuni ale avia
ției israellene în sudul 

Libanului
VIENA. — însărcinatul cu afa

ceri al Republicii Austria în Israel 
a respins un protest formulat de Mi
nisterul de Externe israelian în le
gătură cu întilnirea care a avut loc 
la Viena între președintele și vice
președintele Internaționalei Socia
liste — Willy Brandt și, respectiv, 
Bruno Kreisky — și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat. El a declarat că „protestul 
israelian reprezintă o încercare 
de amestec în treburile interne ale 
Austriei". „Israelul nu are nici un 
drept să decidă dacă președintele și 
vicepreședintele Internaționalei So
cialiste se pot întilni sau nu in 
Austria cu președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.". se arată intr-un 
comunicat al Ministerului de Ex
terne austriac.

BEIRUT. — Avioane militare israe- 
liene au survolat marți, la joasă al
titudine, tabăra de refugiați palesti
nieni de la Ain Heloue, situată la 
45 kilometri sud de Beirut și orașul- 
port Tyr, informează agenția France 
Presse. citind corespondenți de presă 
aflați în regiune. Forțele palestinia- 
no-progresiste libaneze au ripostat 
deschizînd foc de artilerie.

Ministrul libanez al apărării. Vic
tor Khouri, a conferit marți cu ge
neralul Emmanuel Erskine, coman
dantul Forței interimare a Națiuni
lor Unite in Liban (U.N.I.F.I.L.). 
Convorbirile s-au referit la situația 
din sudul Libanului.

Noi acte agresive ale rasiștilor 
sud-africani împotriva Angolei

LUANDA 10 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului Apărării din 
Republica Populară Angola anunță 
că, în urma unor raiduri întreprin
se de aviația regimului rasist de la 
Pretoria asupra localității N’Giva — 
capitala provinciei Cunene — au fost

■ ■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■
agențiile de presă transmit:

Ședința comisiei C.A.E.R. 
pentru agricultură. La Sofia 
au avut loc lucrările ședinței a 50-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură. Au participat de
legațiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație a R.S.F. Iugo
slavia. Comisia a examinat sarcinile 
ce-i revin din hotărîrile recentei Se
siuni de la Moscova a C.A.E.R. și a 
adoptat proiectele unor convenții de 
colaborare în domeniul zootehniei. 
De asemenea, a fost examinat rapor
tul privind activitatea Comisiei in 
anul 1978 și s-a efectuat un util 
schimb reciproc de informații și ex
periență cu privire la sistemul de 
organizare și conducere a agricultu
rii țărilor membre ale C.A.E.R.

Distincție. Dupâ cum infor‘ 
mează agenția A.D.N., cu prilejul îm
plinirii virstei de 65 de ani, preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane. Willi Stoph, i-a fost 
conferit titlul de „Erou al muncii", 
in semn de apreciere a Înaltelor sale 
merite în opera de construire a so
cietății socialiste dezvoltate in 
R.D.G.

Vizită la Beijing. Primul 
ministru al Birmaniei, U Maung 
Maung Kha. a avut marți la Beijing 
convorbiri cu Deng Xiaoping și Geng 
Biao, vicepremieri ai Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, informează 
agenția China Nouă.

întrevederi la Atena.Ozde’ 
mir Yigit. secretar general in Mi
nisterul de Externe al Turciei, care 
conduce delegația acestei țări la con
vorbirile greco-turce privind deli
mitarea și utilizarea platoului conti
nental și spațiului aerian al Mării 
Egee, a fost primit, marți, de primul 
ministru. Constantin Caramanlis, și de 
ministrul de externe grec, Gheorghios 
Rallis. Cu acest prilej, diplomatul 
turc a inminat șefului guvernului 
elen un mesaj din partea primului 
ministru turc, Biilent Ecevit.

In cadrul Comitetului 
pentru dezarmare de la

W. Brandt despre 
necesitatea stăvilirii 
cursei înarmărilor

VIENA 10 (Agerpres). — La înche
ierea recentei sale reuniuni de la 
Viena, „Comisia independentă pen
tru problemele dezvoltării interna
ționale" a adoptat un document în 
care subliniază prioritatea absolută 
a problemelor dezvoltării asupra 
înarmărilor, precum și actualitatea 
stringentă pe care o prezintă aspec
tele legate de energie și materiile 
prime, ca și lupta împotriva foametei 
și protecționismului. Raportul urmea
ză să fie supus Organizației Națiuni
lor Unite, înainte de a fi dat publi
cității.

într-o conferință de presă organi
zată după reuniune, Willy Brandt, 
președintele comisiei, apreciind că 
„omenirea este in pericol să producă 
armament pînă se va autodistruge", 
s-a pronunțat pentru stăvilirea neîn- 
tirziată a cursei înarmărilor. El a re
levat, totodată, necesitatea soluționă
rii unor probleme ca foamea și criza 
energiei, „deoarece acest lucru este 
cerut de echilibrul dintre țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare". In context, vorbitorul a che
mat țările industrializate „să reflec
teze mai profund la modalitățile de 
acordare a asistenței economice des
tinate țărilor in curs de dezvoltare".

Referindu-se la viitoarea reuniune 
de la Madrid privind securitatea și 
cooperarea în Europa, Willy Brandt 
a opinat : „Avem nevoie de mai pu
ține polemici și de mai multe rezul
tate concrete".

„Problemele reunificării Coreei trebuie să fie rezolvate 
între Nord si Sud“

I

Declarația unui purtător de cuvînt al M.A.E. al R.P.D. Coreene
PHENIAN 10 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene — informează agenția A.C.T.C. 
— a dat publicității o declarație in 
care este respinsă „propunerea co
mună" privind ținerea unei așa-nu- 
mite „întîlniri a principalilor repre
zentanți oficiali", la care să participe 
Coreea de nord, Statele Unite și 
Coreea de sud. propunere făcută de 
S.U.A. și autoritățile sud-coreene la 
încheierea vizitei președintelui Car
ter la Seul.

Așa cum se știe, a spus purtătorul 
de cuvînt. pentru rezolvarea proble
mei coreene există aspecte specifice 
care trebuie să fie rezolvate între 
Coreea de nord și Coreea de sud. 
„Americanii nu au nimic de-a face 
cu această problemă. Amestecul ame
rican în această chestiune ar consti
tui o imixtiune în problemele noas-

Adunare festiva 
la Ulan Bator

ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 
Marți, la Ulan Bator a avut loc o 
adunare festivă dedicată celei de-a 
58-a aniversări a victoriei Revolu
ției populare mongole. Au luat parte 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M.. președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, alți conducători de 
partid și de stat mongoli.

însemnătatea evenimentului a fost 
evocată într-un raport prezentat de 
P. Damdin, secretar al C.C. al 
P.P.R.M.

ucise 11 persoane și au fost înregis
trate importante pagube materiale. 
Comunicatul precizează că forțele 
antiaeriene angoleze au doboriț un 
avion militar sud-african în timpul 
unui atac asupra localității Onupanda 
din sudul Angolei.

GdlOVa U.R.S.S. și S.U.A. au pre
zentat la 10 iulie o propunere co
mună in vederea interzicerii armei 
radiologice, anunță agenția T.A.S.S.

0 hotălîie Privind creșterea 
nivelului de pregătire a oamenilor 
muncii a fost adoptată de Con
siliul de Miniștri al R.D.G. și Con
siliul Central al Uniunii Sindicate
lor Libere Germane. în document se 
subliniază necesitatea creșterii nive
lului pregătirii generale și profesiona
le în vederea creării condițiilor nece
sare pentru perfecționarea conducerii 
economiei socialiste. Hotărirea subli
niază, de asemenea, necesitatea creș
terii nivelului de pregătire al celor ce 
lucrează în domeniile științei și cul
turii. O atenție deosebită se acordă 
calificării profesionale a oamenilor 
muncii.

Anchetarea exploziilor de 
la Abadan. Conducerea rafinăriei 
din orașul iranian Abadan a însărci
nat o comisie de experți să inițieze 
o anchetă în legătură cu cauzele ex
ploziilor care au afectat o conductă 
de petrol și una de gaze — infor
mează postul de radio Teheran, citat 
de agenția France Presse. Referin
du-se la aceste explozii, viceguver
natorul Kuzistanului a declarat agen
ției France Presse că ele au fost, 
foarte probabil, accidentale. De ase
menea, agenția iraniană de presă 
Pars a anunțat că avariile vor fi 
reparate în decurs de trei zile, pre
cizind că după producerea explozii
lor producția zilnică a rafinăriei este 
de 100 000 barili de petrol, față de 
aproape 500 000 barili, cit se realiza, 
în medie, anterior.

Proiecte respinse de sin
dicatele britanice. Guvernul 
condus de premierul Margaret That
cher a înaintat Camerei Comunelor 
o serie de proiecte menite să modi
fice legislația muncii in sensul re
ducerii și limitării prerogativelor 
uniunilor sindicale britanice. „Docu
mentele de lucru" — cum le-a numit 
ministrul muncii, James Prior, vor 
constitui baza consultărilor ce vor 
avea loc în următoarele 2—3 luni cu 
lideri ai T.U.C. (Congresul sindica
telor britanice) și ai C.B.I. (Confede
rația industriilor britanice), repre- 
zentînd patronatul, pînă la finaliza
rea legislației. Propunerile conserva
torilor urmăresc apărarea intereselor 
patronatului în cazul revendicărilor 
sindicale. Reacția sindicatelor, atît a 
uniunilor afiliate la T.U.C., cit și a 
confederației în sine și a Partidului 
Laburist, de opoziție, a fost aceea de 
respingere totală și unanimă a aces
tor proiecte de reformă. 

Demonstrație la New York împotriva cursei înarmărilor, pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară

tre interne". „Dacă S.U.A. și autori
tățile sud-coreene — se arată în 
continuare în declarație — doresc să 
negocieze cu noi, atunci trebuie să 
renunțe la poziția greșită de a diviza 
țara in «două Corei» și să adopte 
o poziție corectă privind reunificarea 
Coreei".

„Pentru a realiza reunificarea in
dependentă și pașnică a țării sintem 
gata să inițiem o amplă acțiune de 
negociere și dialog între autoritățile 
și reprezentanții partidelor politice 
și organizațiilor publice din Nord 
și Sud și ai organizațiilor compatrio- 
ților de peste mări. Invităm, de ase
menea. la convorbiri separate Sta
tele Unite, în legătură cu problema 
retragerii trupelor americane din Co
reea și cu înlocuirea acordului de 
armistițiu printr-un acord de pace", 
se mai arată în declarația transmisă 
de A.C.T.C.

Convorbiri bulgaro-turce
ANKARA 10 (Agerpres). — La An

talya au inceput convorbirile între 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, aflat în
tr-o vizită în Turcia, și Biilent Ece- 
vit, primul ministru turc. A avut loc 
un schimb de opinii privind posibi
litățile de lărgire și adîncire în con
tinuare a colaborării în domeniul 
transporturilor rutiere, feroviare șl 
maritime, de extindere a relațiilor în 
domeniul comunicațiilor.

Examinînd situația internațională, 
s-a constatat, după cum relatează 
agenția B.T.A., că în principalele 
probleme internaționale pozițiile ce
lor două țări sînt apropiate sau 
coincid. Părțile au subliniat că vor 
acționa in continuare pentru întări
rea și adîncirea procesului de destin
dere.

Todor Jivkov și Biilent Ecevit au 
examinat, de asemenea, situația din 
Balcani, subliniind că vor continua 
să depună eforturi pentru dezvolta
rea bunei vecinătăți și a colaborării 
în peninsulă, menționează B.T.A.

La Conferința privind 
transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii,ale 
cărei lucrări continuă la sediul 
O.N.U. din New York, reprezentan
tul permanent al Iugoslaviei la 
O.N.U., M. Komatina, a declarat că 
„transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii vizează extin
derea permanentă a regiunilor de 
unde să fie eliminate rivalitățile de 
bloc și prezența militară care peri
clitează dezvoltarea liberă a popoa
relor și statelor prin amenințarea cu 
forța sau utilizarea forței. pre
siuni, intervenții și alte metode da 
încălcare a independentei lor".

După vizita premierului 
francez la Bagdad. Intr-°de- 
clarație făcută agenției irakiene de 
presă I.N.A.. primul ministru al 
Franței, Raymond Barre, a arătat că 
discuțiile sale cu oficialitățile ira
kiene au fost fructuoase, ele concen- 
trindu-se asupra unor probleme pri
vind creșterea preturilor la petrol, 
relațiile bilaterale, precum și asupra 
altor probleme de interes comun. în 
1980,. Franța va importa peste 27 mi
lioane tone de petrol irakian, repre- 
zentind circa o treime din importu
rile franceze de petrol.

Demisii. Din Delhi, agențiile 
de presă relatează că 27 de deputați, 
membri ai partidului de guvernămînt 
Janata, și-au prezentat demisia. In 
Camera Deputaților a Indiei, Janata 
mai dispune de o majoritate de 7 
mandate. Pe de altă parte, președin
tele parlamentului indian a făcut cu
noscut că liderul Partidului Congre
sul Național Indian, de opoziție, a 
depus o moțiune de neîncredere îm
potriva guvernului. Votul asupra mo
țiunii urmează să intervină miercbN

Guvern de coaliție în Lu • 
XembUtg. Luxemburg, partide
le creștin-social și democratic (libe
ral) au ajuns, luni, Ia o înțelegere în 
vederea formării unui guvern de 
coaliție., informează agenția Associa
ted Press. In felul acesta, Partidul 
socialist, care s-a aflat la putere, dar 
a pierdut la ultimele alegeri trei 
mandate în noul parlament, trece in 
opoziție.

La San Jose a avut loc 0 adu* 
nare generală a Partidului de Elibe
rare Națională (P.L.N.). principala 
forță de opoziție din Costa Rica. 
Participanții au aprobat noile statute 
ale organizației și au ratificat de
semnarea lui Jose Figueres Ferrer, 
fost șef al statului, in funcția de pre
ședinte al P.L.N. De asemenea, 
deputatul Oscar Arias Sanchez a fost 
ales secretar general al partidului.
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