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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul

Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, va efectua, îm

preună cu tovarășa Andrăe Toure, o 
vizită oficială de partid și de stat in 
Republica Socialistă România, in ul
tima parte a lunii iulie a.c.

DIN INIȚIATIVA Șl SUB PREȘEDINȚIA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Ieri a avut loc Consfătuirea de lucru
cu cadrele de bază din industria ușoară

întrebări și răspunsuri despre PROIECTUL DE DIRECTIVE

2. Obiectivele principale 
ale noii etape de dezvoltare 
economico-socială echilibrată

a tuturor județelor
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a analizat, în 
cursul zilei de marți, în stațiunea 
Neptun, în cadrul unei expoziții ur
mată de o consfătuire de lucru cu 
cadrele și specialiștii din industria 
ușoară, o serie de probleme privind 
ridicarea continuă a eficienței între
gii activități din acest sector impor
tant al economiei naționale, prin va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și reducerea costurilor de fa
bricație, îmbunătățirea calității pro
duselor și lărgirea gamei sortimen
tale de bunuri de larg consum, in 
vederea satisfacerii in condiții tot 
mai bune a cerințelor și exigențelor 
populației.

La această analiză au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Ion 
Pățan, Leonte Răutu, Vasile Patilineț.

Au luat parte conducători ai Minis
terului Industriei Ușoare, ai altor mi
nistere economice, ai centralelor in
dustriale de specialitate, ai unor in
stitute de cercetare și proiectare, 
specialiști.

Expoziția vizitată a reunit produse 
noi sau reproiectate, colecții de mos
tre din diferite sectoare ale indus
triei ușoare, realizate cu un consum 
mai mic de materiale, cu tehnologii 
mai productive, ceea ce reflectă 
preocuparea specialiștilor de a trans
pune in viață orientările și

trasote de secretarul general al 
partidului cu privire la îmbunătățirea 
generală a activității de creație și 
producție din acest domeniu, in con
cordanță cu cerințele mereu cres- 
cinde ale populației.

Secretarul general al partidului a 
examinat cu atenție exponatele pre
zentate și a recomandat să se in
tensifice preocuparea pentru îmbu
nătățirea in continuare a finisajelor 
și valorificarea superioară a mate
riilor prime — ceea ce trebuie să-și 
găsească expresia in produse mai 
ușoare și, totodată, mai durabile, de 
bună

în cadrul consfătuirii de lucru 
care
Ceaușescu a subliniat sarcinile deo
sebit de importante ce revin aces
tui sector de activitate, care va cu
noaște in viitorul cincinal o puterni
că dezvoltare.
tarul general 
că producția 
crește cu un
7,1—8 la sută, in vederea satisfa
cerii cererilor de consum ale popu
lației și extinderii exportului, produc
ția fiind orientată spre imbunătățirea 
substanțială a structurii sortimenta
le și a calității, spre valorificarea 
la un nivel superior a resurselor de 
materii prime naturale și sintetice 
din țară. O atenție 
mează să se acorde 
plicării de tehnologii 
permită utilizarea pe

calitate.

a urmat, tovarășul Nicolae

in acest cadru, secre- 
al partidului a arătat 
industriei ușoare va 
ritm mediu anual de

sarcinile

deosebită ur- 
cercetării și a- 
noi, care să 
scară mai lar-

gă a materialelor recuperabile șl re- 
folosibile. Se impune, în același timp, 
accelerarea extinderii tehnologiilor 
moderne de fabricație, în vederea 
realizării unei game variate de pro
duse ușoare și cu un grad ridicat 
de finisaj, precum și intensificarea 
activității de cercetare pentru spo
rirea ponderii fibrelor celulozice Și 
sintetice in structura consumurilor 
de materii prime. La încălțăminte, 
blănărie și marochinărie se va ur
mări valorificarea superioară a re
surselor interne.

Apreciind progresele înregistrate 
pină în prezent în îmbunătățirea ca
lității produselor și diversificarea 
gamei lor sortimentale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
există încă rezerve importante in ce 
privește sporirea indicelui de folosi
re a materiilor prime și materialelor, 
atrăgînd atenția că propunerile pre
zentate în acest sens trebuie consi
derate ca fiind minimale, că se im
pune intensificarea cercetărilor ori
entate spre realizarea acestui scop, 
pentru ca in perioada următoare sa 
se poată obține reducerea mai sub
stanțială a consumurilor, în condiți
ile îmbunătățirii continue a calității 
produselor. Totodată, secretarul ge
neral al partidului a subliniat cerința 
orientării cercetărilor privind valori
ficarea materiei prime și a materia
lelor recuperabile și refolosibile, ast
fel incit prin aplicarea de tehnologii 
corespunzătoare să se realizeze pro-

colectarea de- 
la populație.
Ceaușescu a 
necesității li-

duse cu un grad de eficiență ridicat. 
Se impune, în acest scop, ca insti
tuțiile și întreprinderile care folosesc 
produse textile, articole de pielărie 
să le predea in mod obligatoriu 
atunci cind acestea s-au uzat pentru 
ca, printr-o prelucrare corespunză
toare, ele să fie reintroduse in cir
cuitul producției; este necesar, tot
odată, să se extindă 
șeurilor provenite de

Tovarășul Nicolae 
atras atenția asupra
vrării la export a unor produse de 
înaltă calitate, competitive din toate 
punctele de vedere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța întăririi rolului 
și răspunderii consiliilor oamenilor 
muncii — ca organe ale autocondu- 
cerii și autogestiunil muncitorești — 
in indeplinirea întocmai a prevederi
lor de plan ce revin fiecărei între
prinderi din această ramură.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat, in incheiere, convinge
rea că măsurile ce vor fi adoptate 
după această consfătuire vor mobi
liza energiile șl capacitatea creatoa
re a specialiștilor, a tuturor oame
nilor muncii din acest important do
meniu in obținerea unor rezultate su
perioare de producție, în creșterea 
eficienței economice și ridicarea ca
lității produselor în vederea satisfa
cerii în tot mai bune condiții a ce
rințelor și exigențelor de bunuri de 
larg consum ale populației.

În 
vul 
partidului — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism — 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al P.C.R. pune un pu
ternic accent pe creșterea echilibrată 
a potențialului economic din toate 
județele țării. Potrivit prevederilor 
din Directive, planul cincinal 1981 — 
1985 va marca o nouă și importantă 
etapă în realizarea programului 
partidului de dezvoltare economico- 
socială echilibrată a județelor țării 
și de sistematizare a tuturor locali
tăților, îmbinîndu-se organic conside
rentele de eficiență economică cu cri
teriile sociale, legate de necesitatea 
ridicării zonelor și localităților răma
se mai in urmă.

Criteriul principal de apreciere a 
nivelului de dezvoltare economico- 
socială a fiecărui județ va fi PRO
DUCȚIA GLOBALA PE LOCUITOR
— element calitativ nou, superior 
adus în domeniul concepției și prac
ticii repartizării forțelor de producție 
pe teritoriul țării. Indicator sintetic, 
cu o sferă largă de cuprindere, pro
ducția globală pe locuitor însumează
— raportat la numărul de locuitori 
din fiecare județ — roadele muncii 
depuse in industrie, agricultură, con
strucții, transporturi, servicii și în ■ 
alte ramuri și este de natură să sti
muleze dezvoltarea, in profil terito
rial și pe ansamblul economiei na
ționale, a tuturor domeniilor de ac
tivitate. îji același timp, producția 
glbbală pe locuitor se constituie ca 
un criteriu mai exact și complex de 
stabilire a stadiului dezvoltării eco
nomico-sociale atins la un moment 
dat de un județ sau altul. Aceasta 
va determina o repartizare mai judi
cioasă a forțelor de producție și o ri
dicare generală a nivelului economic

strînsă concordanță cu obiecti- 
fundamental al Programului

și a gradului de civilizație al tuturor 
’ zonelor și județelor țării, ceea ce co

respunde pe deplin politicii sociale și 
naționale a partidului nostru, de asi
gurare a unor condiții de muncă și 
viață egale pentru toți membrii so
cietății, pentru toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate.

Care sint dimensiunile dezvoltării 
economico-sociale a județelor în cin
cinalul 1981—1985 ? Cum se îmbină in 
acest proces cerințele creșterii mai 
accentuate a eficientei economice cu 
criteriile sociale, vizînd necesitatea 
ridicării județelor mai puțin dezvol
tate, accelerării progresului lor eco
nomic și social ?

Stabilind coordonatele dezvoltării 
economico-sociale echilibrate a jude
țelor țării în perioada 1981—1985, pro
iectul de Directive prevede ca un o- 
biectiv major realizarea, in fiecare ju
deț, a unei producții globale pe lo
cuitor de cel puțin 70 000 lei anual, 
în anii cincinalului viitor, o seamă 
de județe, in care producția pe lo
cuitor este mai redusă și dispun de 
resurse de forță de muncă, continuă 
să beneficieze de ritmuri înalte de 
dezvoltare, de 1,5—2,5 ori, ritmuri su
perioare mediei pe țară. Este vorba 
de județele Ialomița, Botoșani, Vas
lui. Vilcea, Mehedinți, Teleorman 
ș.a. Pe această cale, pînă în anul 1985, 
DECALAJUL ÎNTRE JUDEȚE LA 
PRODUCȚIA PE LOCUITOR SE VA 
REDUCE SUBSTANȚIAL.

Concomitent cu sporirea rapidă a 
producției, politica partidului nostru 
de dezvoltare echilibrată a județelor 
va favoriza o serie de SCHIMBĂRI

nu- 
ju-

de

IMPORTANTE ȘI ÎN PROFILUL 
INDUSTRIAL AL JUDEȚELOR, prin 
modernizarea structurii industriei, ca 
urmare a dezvoltării prioritare a ra
murilor purtătoare de progres tehnic. 
Astfel, în anul 1985 construcțiile de 
mașini și chimia vor avea o pondere 
de peste 30 la sută în volumul total 
al producției industriale într-un 
măr de 31 de județe, fața de 24 
dețe în 1980.

Caracteristic pentru procesul
dezvoltare economică și de moderni
zare a structurii industriei în peri
oada viitorului cincinal — prin îm
bunătățirea radicală a repartizării te
ritoriale a forțelor de producție șl 
creșterea bazei tehnico-materiale în 
județele mai puțin dezvoltate — este 
tendința de creștere mai accelerată, 
in cadrul fiecărei ramuri, a subramu- 
rilor și produselor care asigură un 
grad ridicat de valorificare a resur
selor materiale, ținindu-se seama de 
componența și calificarea forței de 
muncă din fiecare județ, de necesi
tatea punerii în valoare a bogățiilor 
naturale, sporirii eficienței economi
ce și soluționării in condiții cit mai 
bune a problemelor sociale din fie
care zonă. Bunăoară, în cadrul con
strucțiilor de mașini, industria elec
tronică se va dezvolta cu precădere 
în municipiul București și județele

Ștefan BACIU
director în Comitetul de Stat 
al Planificâril

(Continuare in pag. a IlI-a)

Succesele 
din

siderurgiștilor 
Călan

Asigurind funcționarea 
la parametri- ridicați a a- 
gregatelor și instalațiilor 
de topirea metalului, fur- 
naliștii de la Călan au 
majorat la 9 000 tone pro
ducția de fontă elaborată 
peste prevederile de plan, 
in intervalul de timp care 
a trecut de la începutul 
anului și pină acum, 
deplinindu-și astfel 
gajamentul asumat in 
trecerea socialistă pe
tregul an. în același timp, 
colectivul Întreprinderii

in- 
an- 
in- 
în-

siderurgice din Călan a 
depășit prevederile pri
vind producția netă cu 
peste 4,2 milioane lei. Bi
lanțul acestei perioade 
relevă că întreprinderea 
siderurgică de la Călan a 
produs suplimentar mai 
mult de 10 000 tone semi- 
cocs și cocs fluidizat, 700 
tone mașini și utilaje 
pentru industria metalur
gică, 207 tone radiatoare 
de Încălzire centrală și 
alte bunuri materiale. 
(Agerpres).

REPORTAI DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Frumuseți noi, din frumusețea

I Scrisoare pentru
I cei de acasă

I
l

I
I
I

I

Este o bucurie să scrii citeva rinduri despre o anume 
comună : despre locul unde trăiesc și muncesc părinții, 
vecinii, colegii din clasele dinții, colegi care acum au 
neveste si copii'. și atit timp in urma lor, incit viața 
incepe să le semene cu istoria comunei. Cind scrii 
citeva rinduri despre o asemenea comună e ca și cum 
ai scrie o scrisoare familiei : asta înseamnă că întrebi 
de sănătate, pui afecțiune in cuvinte, te interesează tot 
ce se intiiiiplă acolo și vrei ca lucrurile să fie bune, tu 
însuti dai cumva socoteală de tot ce-ai făcut (dacă ai 
făcut) și spui ce vei mai face...

Comuna Roseți e o plantă irigată in fiecare dimi
neață de nul Borcea, acel frate al Dunării care a luat-o 
ușor, mai spre cîmpie in căutare de oameni vrednici, 
selo'și in timpul verii și pe drept, că i se face sete

I
I

I

Sintem la confluența 
a patru mari artere — 
Șoseaua Ștefan cel 
Mare, Șoseaua Mihai 
Bravu, Șoseaua Colen
tina și Calea Moșilor
— pe șantierul pasaju
lui Bucur-Obor.

La prima vedere, 
^spațiul pe care se des- 
’fășoara șantierul pare 
destul de restrins. 
Dacă depășește trei 
hectare. Constructorii 
au pus stăpinire pe el
— știm asta foarte 
bine după devierile 
suferite de traseele 
mijloacelor de trans
port, îndrumate tem
porar pe rute ocolitoa
re — in primăvara 
anului trecut, cind, pe 
baza propunerilor de 
sistematizare a acestei 
zone, la indicațiile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a Început 
construcția unui pasaj 
rutier, primul de acest

/ fel în Capitală, menit 
să asigure preluarea, 
în condiții optime, a 
tuturor fluxurilor de 
trafic ce traversează 
unul din cele mai im
portante puncte de in
cidență ale circulației 
urbane.

Proiectul de atunci

muncii oamenilor
Xeste acum realitate, 

așa incit cei care l-au 
conceput, arhitecta 
Ruxandra Verona și 
ing. Gheorghe Con
stantin. de la institu
tul „Proiect" Bucu
rești, au renunțat de 
mult să-l mai prezinte

Calea Moșilor, intrarea 
m pasaj, cu toate mo
dificările aduse în re
lieful zonei, se inte
grează armonios, cu 
discreție, in restul 
peisajului urban. Lun
gimea totală a pasa
jului este de 510

două stații de tramvai, 
pietonii urcă, la nivelul 
solului pe ' scări ce-i 
conduc de o parte și 
de alta a Căii Moșilor. 
Pasajul rutier este în
soțit pe ambele părți 
de galerii pietonale in 
lungime totală de cir-

Marele ansamblu de locuințe 
și pasajul Bucur-Obor din Capitală— 

remarcabile realizări edilitar-urbanistice

doar... în machetă, 
înainte de intrarea in 
intersecție, Șoseaua 
Ștefan cel Mare nu 
mai urmează linia 
plană de la sol, ci în
cepe să coboare lin 
spre tunelul de betop, 
unde se intîlnește cu 
Șoseaua Mihai Bravu, 
care ne aduce iarăși, 
încet-încet, la suprafa
ță. Platforma de beton 
care adăpostește întil- 
nirea lor subterană 
este in același timp o 
uriașă punte ce asi
gură. fără nici o stîn- 
jenire, legătura dintre 
celelalte două artere, 
Șoseaua Colentina și

m. din care partea 
centrală acoperită are 
168 m, iar lățimea ma
ximă — 43,50 m, îm
părțită în trei deschi
deri distincte — cea 
din mijloc pentru 
tramvaie și cele late
rale pentru traficul 
rutier — suprafața 
construită măsurind 
30 000 mp, iar supra
fața desfășurată — 
45 000 mp. Pentru fie
care sens de circulație 
există o linie de tram
vai. două benzi caro
sabile, plus o bandă 
de înscriere in parca
jele laterale subterane. 
De la peroanele celor

ca 165 m : una subtra- 
versează Calea Moși
lor, iar cealaltă Șo
seaua Colentina, a- 
ceasta din urmă avînd 
încă două ieșiri direc
te in refugiile celor 
două stații de tramvai 
din fața magazinului 
,.Bucur-Obor“. Totoda
tă, pasajul este inca- 
drat. pe ambele laturi, 
de cîte un parcaj, dis
pus pe două niveluri, 
cu accese spre pasajele 
de pietoni, ambele 
avind o capacitate de 
1 140 autoturisme. Atit 
pasajul, cit și parcaje
le sint prevăzute cu in
stalații de ventilație

carbon, pre- 
cu bazine de 

a apelor plu- 
sint deversa- 

ajutorul unei

care intră în funcțiune 
automat, la depășirea 
limitei admisibile de 
oxid de 
cum și 
retenție 
viale ce 
te cu 
stații de pompare in 
sistemul de canalizare 
al orașului.

în curind, cînd, pe 
sub această broderie 
edilitară, vor avea cale 
liberă tramvaiele și 
mașinile, vom spune 
că nimic nu ni se pare 
mai firesc și mai sim
plu ca un asemenea 
ioc, monumental arc 

■ de pătrundere spre 
centrul orașului, să fie 
organizat într-un ase
menea mod. Dar fina
lizarea acestei acțiuni 
n-a fost deloc ușoară. 
Am putea aduce, spre 
argumentare, citeva 
date : construcția pa
sajului a necesitat ex- 
cavarea și dislocarea a 
270 mii 
turnarea 
betoane, 
95 mii 
confecționarea a 3 800 
tone de armături me-

Din peisajul industrial al 
socialiste a cunoscut o 

nostru de repartizare

I
I
I
I
I
I
I
I
I

multă aceluia care intoarce pămintul pc toate părțile. 
Nu degeaba oamenii de aici știu să stimeze pe cei 
care poartă numele riului : Borcea Dumbravu, Bor
cea Dima, Borcea Pescaru.

Numele i se potrivește și lui Vulpe Damian, primarul 
comunei, om așezat, bun gospodar, atent la tot ce se 
intimplă in ținut, cu gindul la cei șase mii de locuitori 
(o mie fac naveta la Călărași, minări că acel mare 
combinat siderurgic are nevoie de ei). Stai de vorbă 
cu Vulpe Damian și il vezi că pune la inimă ce se 
petrece cu fiecare palmă de pămint, că face planuri, 
că are inițiative (mi-a vorbit zilele trecute de o ambi
ție mai veche : o mică centrală termică de care să se 
folosească, in primul rină, școala și grădinița), ll cu
noști pe om după cum il frământă sau nu soarta celor
lalți. In timp ce stăm de vorbă in marginea șoselei 
(dovadă că mai avem de mers) și-mi povestește fapte 
mărunte, dar multe și semnificative, in stare să umple 
paginile de istorie ale comunei, se întrerupe cind trece 
cineva intre două treburi și-mi face o adevărată mo
nografie a familiei respectivului.

îmi place că știe să dea „bună ziua“ celor mai in 
virstă decit el. că știe să asculte opinia celorlalți in 
așa fel că fiecare rosețean ..ține la el“. Dacă Rosețiul 
este deja un centru agricol care contează in județ, dacă 
peste cîțiva ani de zile el va fi un ceptru agroindus
trial de anvergură in primul rind ialomițeană. asta 
înseamnă că printre atiția oameni de treabă din această 
comună și Vulpe Damian a avut un cuvint de spus. 
Este un cuvint firesc pe care generațiile, mai vechi și 
mai noi, au învățat să și-l (mă.

George ALBOIU

■ i .
...

județului Vilcea, județ care in anii construcției 
continuă dezvoltare, rod al politicii partidului 
teritorială judicioasă a forțelor de producție

I
I

Dumitru T1RCOB
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I
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(Continuare 
în pag. a V-

mc pămint, 
a 45 mii mc 
realizarea a 
mp cofraje,

I

Un nou abataj în valea Motrului

Pasoiul Bucur-Obor — cea mai nouă efigie urbanistică a Bucureștiului de astăzi, care intimpină cu un frumos suris tineresc a 35-a aniversare a Eliberării Foto ; Eugen Dichișeanu

în bazinul carbonifer al văii 
Motrului a intrat în funcțiune, cu 
un aq mai devreme, primul abataj 
al noii mine Horăști-Sud, obiectiv 
care, așa cum a precizat ing. Gheor- 
ghe Dobrinoiu, directorul minei, se 
înscrie în acțiunile complexe pre
văzute in programul suplimentar 
aprobat de Conferința Națională a 
P.C.R. pentru dezvoltarea extrac
ției de cărbune energetic, pentru

valorificarea superioară a resurse
lor patriei.

Abatajul este dotat cu un com
plex mecanizat de susținere, tăiere 
și transport de fabricație româ
nească. Prin intrarea mai devreme 
în funcțiune a minei Horăști-Sud, 
s-au creat condiții pentru extrage
rea în avans, pină la sfirșitul anu
lui. a peste 100 000 tone cărbune. 
(Agerpres).
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FFAPfUL!
I divers;
I „Promoția I
I Unirii" I

PROIECTUL DE DIRECTIVE
PE MASA DE LUCRU A COMUNIȘTILOR

Studierea documentelor, întreaga muncă politică din această 
perioadă - nemijlocit legate de preocupările pentru creșterea
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Un eveniment emoționant a | 
avut loc la Liceul agroindustrial | 
din orașul Blaj. Și-au dat intil- 
nire aici absolvenții promoției ■ 
de acum 60 de ani ai acestui li- I 
ceu. Absolvind in anul școlar • 
1918—1919, elevilor de-atunci li 
s-a spus „promoția Unirii". Au I 
răspuns la... catalog 11 veterani | 
octogenari, care au vizitat li
ceul, după care s-au îndreptat I 
agale către Grădina de vară I 
pentru a-și descărca sacul cu... ■
amintiri. La despărțire, au ho- . 
tărit să-și dea o nouă intilnire. I 
Le dorim să se revadă cu bucu- | 
rie și sănătate la anul și la mulți 
ani de-acum incolo... I

Noua stare 
a unei stări 
civile

I 
I

producției și perfecționarea întregii activități economice

I

Scriam in rubrica noastră din I 
17 mai despre starea neco- • 
respunzătoare a... stării Civile . 
din Galați. Receptivi la cele I 
semnalate, edilii gălățeni ne ofe- | 
ră prilejul de a reveni, consem- 
nind cu bucurie că acum clă- I 
direa e ca... nouă. La intrare s-a 1 
amenajat o florărie, iar căsăto- * 
riile se oficiază intr-un salon ■ 
mai frumos, mai spațios. Ba, I 
mai mult: nașterile nu se mai * 
înregistrează în același birou cu 
decesele — așa cum scriam in I 
urmă cu exact două luni de zile. | 
Intr-un cuvint, totul e bine cind 
se termină cu bine.

Călătorie | 
întreruptă

N. F. a plecat in drumeție I 
prin țară cu autoturismul 
1—DB—2411. Din localitate in I
localitate, din popas in popas, I 
a... poposit și la hanul „Șuria- 1 
nul" de lingă orașul Cugir. Aici ■ 
s-a simțit așa de bine, că n-a I 
mai rezistat ispitei de a bea un ■ 
pahar. Apoi două și... Deși cel 
mai bun lucru era să tragă ma- I 
șina pe dreapta și să se culce, | 
el s-a urcat la volan. Pe o șo
sea din județul Hunedoara a I 
fost stopat de un echipaj al I 
circulației, care i-a întrerupt că- • 
lătoria. La timp, pentru că altfel _ 
putea să se termine rău de tot... I

...în aceste zile, complicatele in
stalații de pe platforma Combinatu
lui petrochimic Brazi funcționează 
— după toate datele oferite de ta
blourile de comandă — normal, iar 
oamenii care dirijează aceste pro
cese trăiesc momente de intensă 
însuflețire. Este evident faptul că 
publicarea 
tive ale Congresului 
al Partidului 
privire la dezvoltarea economico-so- 
cială a României în cincinalul 
1981—1985 și orientările de perspec
tivă pînă în 1990 polarizează inte
resul întregului colectiv din această 
veche și modernă cetate a petrochi
miei românești.

încă din prima zi a publicării pro
iectului de Directive, ziarele abia so
site au fost afișate în toate secțiile ; 
au fost, apoi, extrase pasajele legate 
cel mai mult de specificul activității 
combinatului și transcrise pe panouri 
anume destinate. Concomitent, propa
gandiști experimentați au purtat pri
mele discuții in jurul unora dintre pre
vederile documentului. Schițindu-ne 
activitatea comuniștilor din aceste 
zile, ca și din perioada imediat ur
mătoare pentru popularizarea docu
mentelor aprobate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., secretarul co
mitetului de partid din combinat, 
tovarășul Mircea Isbășoiu, ne-a spus: 
„Asupra căror aspecte trebuie să 
insistăm mai mult in activitatea po
litică din această perioadă, care sint 
direcțiile principale ale dezvoltării so
cietății românești, am înțeles din stră
lucita cuvintare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ținută la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Cum e și firesc, răs- 
punzînd interesului viu manifestat 
de oameni, în primele zile am pus 
accentul pe b cit mai largă difuzare 
a textului proiectului de Directive, 
indreptindu-le atenția asupra sarci
nilor fundamentale cuprinse în acest 
document. Am folosit și folosim în

proiectului de Direc- 
al XII-lea 

Comunist Român cu

acest scop mijloacele muncii poli
tico-educative tradiționale : gazetele 
de perete, propaganda vizuală, sta
ția de radio-amplificare, munca po
litică de la om la om".

Secretarul comitetului de partid 
ne-a vorbit apoi despre preocupările 
organizației din zilele următoare. „Se 
va trece la aprofundarea pe capitole 
a proiectului de Directive și a ce
lorlalte documente strins legate de 
sarcinile care revin colectivului de 
muncă — ni s-a spus. Concluziile

tă contur o cerință majoră : aceea 
de a imprima un înalt simț de 
responsabilitate în activitatea fie
cărui comunist, 
al colectivului 
efortul unit al 
înfăptuiască cit mai devreme trans
formarea calitativă a întregii activi
tăți a colectivului — sarcină funda
mentală cuprinsă în 
Directive. Nu lipsesc 
critice, de combatere 
dini de comoditate, de

fiecărui membru 
pentru ca, prin 

tuturor, să se

proiectul de 
nici accentele 
a unor atitu- 
automulțumi-

IPARTWh la Combinatul

petrochimic Brazi

desprinse din aceste discuții, propu
nerile care vor rezulta vor fi exami
nate atent incă în 
generale de partid, 
ampla dezbatere a 
vor fi înscrise pe
Congresului al XII-lea al partidului. 
Ne vom îngriji, totodată, ca și con
siliul oamenilor muncii, organi
zațiile de masă și obștești să-și 
prevadă ca o preocupare prioritară 
însușirea conținutului documente
lor care vor fi supuse marelui for al 
comuniștilor, astfel ca fiecare mem
bru al colectivului combinatului să 
acționeze zi de zi, in deplină cunoș
tință de cauză, sub impulsul sarci
nilor noi care ne revin".

...Uzina petrochimică, unul din ma
rile compartimente ale combinatului. 
Tovarășul Nicolae Savu, secretarul 
comitetului de partid, propagandiștii 
Elena Bădoiu, Gheorghe Mușat și Ion 
Oancea poartă un viu dialog cu gru
puri de operatori chimiști. Sublinie
rile făcute pe ziare devin teme de 
dezbatere. Din aceste discuții capă-

primele adunări 
ca un prolog la 
documentelor ce 
ordinea de zi a

re. „Dacă un grup de specialiști al 
uzinei a și trecut la analiza amă
nunțită a fiecărei faze din procesul 
tehnologic pentru a descoperi noi re
zerve de sporire a calității produ
selor și de economisire a materiilor 
prime și energiei, este necesar ca a- 
ceastă acțiune să fie sprijinită con
cret de fiecare operator, ia locul lui 
de muncă" — s-a spus.

...Experiența dobindită, succesele 
obținute pînă acum au constituit 
pentru chimiștii de la rafinărie tot 
atitea argumente de a se adresa to
varășilor lor de muncă, chemîndu-i să 
caute soluții optime pentru ca pe
rioada de aprofundare a prevederi
lor proiectului de Directive să în
semne și o îmbunătățire a întregii 
activități de perfecționare a produc
ției. Dealtfel, faptul că pe primul 
semestru al acestui an indicele de 
valorificare al tonei de țiței a fost 
depășit cu 1,57 la sută, că la com
plexul de reformare catalitică se 
realizează o economie de 15 900 tone 
de combustibil convențional pe an

ilustrează posibilitățile de care dis
pune colectivul rafinăriei. Tocmai 
de aceea, comuniștii Nicolae Negu- 
lescu, Dumitru Ștefănescu, Ion Ne- 
delcu și alții au arătat tovarășilor 
lor de muncă că, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., sar
cinile din proiectul de Directive tre
buie considerate minime, urmind ca 
fiecare colectiv să analizeze cu ma
ximă exigență toate posibilitățile de 
ridicare a calității și eficientei acti
vității economice.

...Comuniștii nu fac în aceste zile 
numai lectura proiectului de Directi
ve, ci iși reevaluează propria activi
tate in spiritul orientărilor pe care 
acest document Ie cuprinde. Folo- 
sindu-se de cifre și comparații, in
ginerul Horia Mihăilescu, din secția 
termoenergetică. le vorbește convin
gător tovarășilor săi de muncă des
pre faptul că acest mare producător 
de produse petrochimice — combi
natul — este în același timp și un 
mare consumator de energie. „Prin 
urmare — spunea el — a devenit un 
imperativ economic, subliniat cu o 
deosebită pregnanță In proiectul de 
Directive, de a se folosi toate căile 
pentru a economisi, aici, Ia Brazi, cît 
mai mult cu putință din resursele 
utilizate în procesele tehnologice". 
Pe lingă această temă relevată cu 
insistență in primele discuții asupra 
proiectului de Directive, comuniștii 
combinatului au evocat și alte as
pecte ale activității economice — 
valorificarea superioară a materiilor 
prime. perfecționarea proceselor 
tehnologice, recuperarea materialelor 
secundare, recondiționarea unor pie
se, autoutilar,ea ett. — asupra că
rora vor acționa cu energie sporită. 
Experiența de pînă acum, rezultate
le bune obținute — consideră ei — 
marchează doar startul pentru alte 
rezultate mult superioare, așa cum 
sint ele prefigurate in proiectul de 
Directive.

Constantin VARVARA

Un nou edificiu destinat sânâtății oamenilor: spitalul din Moinești, județul 
Bacâu
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Serviciile publice
în satele clujene

ții unele comune vin și orășenii să-și facă 
haine, iar din altele sătenii bat drumul orașului
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Inginerul...
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ghid turistic
La 6 august 1978, inginerul 

mecanic Constantin Apolzan a 
fost repartizat la S.M.A. Grivița 
din județul Vaslui. De la 6 au
gust 1978 pină la 17 iulie 1979 a 
lucrat efectiv in unitatea amin
tită doar ...20 de zile și a pre
zentat două certificate medicale 
pentru alte 45 de zile. In total, 
65 de zile. Dar cum anul are 
365 și el a împlinit aproape anul 
de li repartiție, se pune, firesc, 
întrebarea : Ce-o fi făcut in tot 
acest timp ? In tot acest timp, 
inginerul mecanic a făcut-o 
pe ...ghidul turistic. In prezent, 
se pare că se află, tot pe post 
de ghid, la ...Mamaia.

$i aceasta, in timp ce pe 
ogoarele vasluiene, in zilele lu
nii lui Cuptor, colegii lui agro
nomi zoresc cot la cot cu coope
ratorii, iar combinele și trac
toarele au nevoie de un... ghid 
competent pentru a le face să 
meargă ca pe roate !

I

Trei si»

toti trei...»
Pe la miezul nopții, Gheorghe 

Martac și Ion Badea, paznici la 
cooperativa „Chimica", și-au 
părăsit posturile și i-au făcut o 
vizită omologului lor, loan Si- 
mion, paznic la spălătoria de 
covoare de pe strada Valea 
Lungă din București. Din vor- 
bă-n vorbă, cei doi oaspeți au 
aflat de la gazda lor (citește 
paznicul de la spălătorie) pre
cum că înăuntru s-ar afla niște 
lină adusă la vopsit. Cum omul 
gospodar iși face vara sanie și 
iarna car, s-au gindit și ei că 
nu le-ar strica niște flanele din 
lina incă nevopsită. Și, uite-așa, 
cu chei potrivite, paznicii... ne
păziți s-au furișat înăuntru, dar 
and să iasă, hop că dau ochii 
cu un echipaj al miliției de la 
circa 21. Deși a fost vorba de 
lină, nu le-a ținut de cald, paz
nicii fiind puși sub pază.
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I Groapa din I 
| mijlocul apei |
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Două fetițe, amindouă in vir- 
stă de 11 ani, din satul Necopoi 
(Satu Mare), s-au dus să se scal
de in piriul Valea Homorodului. 
Cum mergeau ținindu-se de 
mină prin apă, la un moment dat 
s-au rostogolit intr-un fel de 
groapă, formată in urma scoate
rii din locul respectiv a unor tu
buri de beton. Nici una dintre 
ele nu știa să înoate. O altă fe
tiță, rămasă pe mal, sora uneia 
dintre cele două, a inceput să 
țipe după ajutor. A sărit imediat 
in apă pioniera Daniela Mun- 
teanu, care a reușit să prindă 
pe una din ele și s-o scoată tea- 
fără la mal. Cealaltă fetiță n-a 
mai putut fi salvată.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

NOTE CETĂȚENEȘTI
....... .•..•Wgrtîl. .wUz-V..X................ ' .............. ..
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Micul „Fram“ în depozitele indiferenței
Acum, în plină 

vară, este sezonul de 
vîrf al frigiderelor. Și 
— spre satisfacția 
cumpărătorilor din 
Ploiești — in maga
zinele de specialitate 
de aici poți găsi nu
meroase tipuri de a- 
semenea aparate. Unul 
singur lipsește, deși e 
foarte mult 
mal ales de 
liștl. E vorba 
nifrigiderul 
cu capacitatea de 40 
litri. „S-au terminat 
și nu vor mai veni.

căutat, 
nefami- 
de mi- 

„Fram",

decît la anul" — ni s-a 
motivat la magazinul 
„Electrotehnica" din 
centrul orașului. A- 
ceeași explicație și la 
supermagazinul „Om- 
nia". în plus, preciza
rea : „asemenea frigi
dere nu se mai găsesc 
de mult in depozitele 
I.C.R.M.".

Dar la I.C.R.M. Plo
iești, surpriză ! „De 
mai multe luni avem 
în depozite 230 frigi
dere de tipul respec
tiv — ne spune conta- 
bilul-șef, Vasile Du

mitru. Numai că nici 
un magazin nu le so
licită".

Trebuie să spunem 
că nu e prima dată 
cind constatăm la 
Ploiești asemenea de
ficiențe în activitatea 
de aprovizionare a 
populației. Iată de ce 
este de 
Direcția 
județului 
intervină 
tru a-i 
cei care 
menea 
(Constantin Căpraru)

așteptat ca 
comercială a 

Prahova să 
energic pen- 
dezgheța pe 

fac un ase- 
„corner ț“.

Fa mai amintiți de „Panduraș“?
La 25 aprilie 1975, 

primarul orașului Tg. 
Jiu declara in ziarul 
nostru că în localita
te se va amenaja o 
foarte mare și foarte 
frumoasă bază sporti
vă și de agrement, su
gestiv denumită „Pan- 
durașul". O inițiativă 
gospodărească valoroa
să, care și-a găsit de 
la început deplinul a- 
•cord al cetățenilor. 
Reamintim și faptul 
că, incă de pe atunci, 
amplasamentul aces
tei zone a fost judicios 
stabilit in partea de 
nord-est a municipiu
lui, pe o suprafață joa
să, de circa 10 hecta
re, impracticabilă pen-

tru alte lucrări sau 
culturi agricole.

Au trecut de atunci 
mai bine de patru ani. 
Suficient timp ca „Pan- 
durașul" să capete 
contur. într-una din 
aceste zile caniculare, 
ne-am îndreptat, plini 
de speranță, spre locul 
care urma să ne ofere 
imaginea primei baze 
de agrement a Gorju- 
lui. Dar am găsit aco
lo o suprafață de te
ren aridă, bolovănoa
să și plină de buru
ieni. în stăpînirea cîr- 
durilor de rațe și gîște. 
La o privire atentă se 
disting și cîteva urme 
omenești : trei bazine 
de apă încă neamena-

jate, mai multe 
încă nefinisate, 
gropi astupate... 
urmă de terenuri 
handbal, volei, 1 
de locuri de joacă pen
tru copii...

Vara a intrat In toa
te drepturile ei. încă 
nu e prea tirziu să se 
organizeze, pe obiecti
ve, șantiere ale mun
cii voluntar-patriotice 
pentru a se grăbi — în 
sfîrșit ! — amenajarea 
acestei baze sportive și 
de agrement atît 
necesară 
de mult 
vreme 
orașului.
Prună).

Garduri de metal în loc de...
în fața centrului de 

calcul al Direcției cen
trale de statistică din 
Drumul Taberei a a- 
părut o nouă zonă de 
joacă pentru copii. Cu 
nisip, cu jocuri meca
nice, cu scrîncioburi. 
Dar organizatorii aces 
tei zone de joacă (edi
lii sectorului 7 și aso
ciațiile de locatari) au 
ținut s-o amenajeze 
cît mai... original. 
Ce credeți că au făcut? 
Au împrejmuit întrea
ga suprafață cu un 
gard de plasă de sîr- 
mă înalt de un metru 
și ceva, cu stâlpi de 
metal fixați în beton,

ca să nu-i clatine nici 
cea mai puternică fur
tună. Lăsînd 
faptul că o 
amenajare 
arată cîtuși 
a loc de joacă, ne în
trebăm : cine le-a per
mis autorilor acestei 
„inovații" să risipeas
că atîta ciment, stilpi 
de metal și plasă de 
sirmă — materiale atit 
de necesare șantie
relor de construcții 7

Nu ne-am fi oprit 
asupra acestei ultime 
„inovații" în materie 
de protejare a locuri
lor de joacă și a spa
țiilor verzi, dacă ea 
n-ar tinde să se gene-

la o parte 
asemenea 
nu mai 
de puțin

alei 
cîteva 

Nici 
i de 
tehis,

de 
și așteptată 
prea multă 

de locuitorii 
(Dumitru

garduri vii?
ralizeze in acest car
tier și in altele ale Ca
pitalei. Aproape nu 
există zonă verde mai 
importantă din jurul 
unor instituții sau uni
tăți comerciale (vezi 
pe cea din fața policli
nicii Drumul Taberei) 
sau a unor blocuri care 
să nu fie împrejmuite 
cu garduri de metal 
vopsite în toate culo
rile. Dacă ar fi des
ființate, și s-ar înlocui 
cu garduri vii, natu
rale, s-ar cîștiga nu 
numai în frumusețe, ci 
și citeva vagoane de 
fier vechi atit de ne
cesar. (C. Priescu).

in multe din stațiunile cu renume pentru efectul tămăduitor al Izvoarelor 
de apă minerală sau al nămolurilor, cit și pentru pitorescul lor, din 
fondurile cooperativelor agricole de producție ou fost construite mo
derne și confortabile complexe sanatoriale. La Olănești, Sărata Mon- 
teoru și în alfe stațiuni balneare, țăranii cooperatori au la dispoziție 
asemenea complexe, așa cum este cel din fotografie, aflat in stațiunea 

Covasna

De la o vreme încoace, gospodinele 
din comuna Gilău, județul Cluj, au 
renunțat să mai prepare cozonaci, 
cornuri cu nucă sau cu mac și alte 
dulciuri. Printr-o simplă comandă 
adresată direct brutăriei cooperativei 
de consum din localitate ele pot ob
ține orice produs pe care-1 doresc. 
Procedeu economicos, produse gus
toase. Augustin Fodorean, șeful bru
tăriei, este un bun specialist in 
astfel de produse, el ocupind locuri 
fruntașe 
mai bun

Dintre 
toare de 
tiva de consum din comuna Gilău, 
răspindite rațional in teritoriu, sint 
de reținut cele două croitorii pentru 
bărbați și femei, unde cu 13 lucră
tori calificați s-a realizat anul trecut 
un venit de peste 500 000 lei. Nu
mele maistrului croitor loan Sfîrlea 
este cunoscut nu numai în comună, 
ci chiar în Cluj-Napoca, de unde-i 
vin numeroși clienți. De la înfiin
țarea secției de zidari-zugravi, com
pusă din 8 meseriași, sub condu
cerea lui Iosif Mureșan, aceștia au 
ridicat in Gilău vreo 40 de case noi, 
la nivelul cerințelor arhitectonicii 
actuale. Vara zidesc, iarna finisează 
interioarele. în acest an, planul lor a 
fost îndeplinit și depășit în fiecare 
lună. Nu putem să nu amintim aici 
de secția de timplărie, unde se con
fecționează mobilă și binale la co
mandă, ca și de secțiile de cojocărie 
și cizmărie, de unitățile de reparat 
ceasuri, radio și televizoare.

Trebuie subliniat faptul că activi
tatea prestatoare de servicii a coope
rativei de consum din Gilău a con
stituit obiectul unui schimb de ex
periență cu meseriașii din acest sec
tor și din alte județe ale țării.

— Una din preocupările noastre 
centrale — ne spune tovarășul Vaier 
Suciu, președintele -cooperativei de 
consum— o constituie valorificarea 
superioară a tuturor resurselor de 
care dispunem, așa cum se arată și 
în proiectul de Directive ale Congre
sului al XII-lea al partidului. în 
acest an ne-am propus să diversifi
căm și mai mult serviciile pentru 
populație. în acest scop, formația de 
constructori va fi completată cu 
meșteri instalatori, mozaicari și fa- 
ianțari, pentru care avem cadre ca
lificate.

Uniunea județeană a cooperativelor 
de consum a județului Cluj dispune 
de peste 730 de unități de producție

la concursurile pentru cel 
brutar pe tară.

cele 22 de unități presta- 
servicii create de coopera

rămîi pentru totdeauna
întreprinderea textilă din Balotesti. 

județul Ilfov, este una din cele mai 
noi unităti ale industriei ușoare. 
Aproape în fiecare an i s-a mai adău
gat cîte o secție, ultima fiind țesăto- 
ria. astfel incit asa-zisele „greutăți 
inerente" ale începutului s-au perpe
tuat si ele de la un an la altul. Una 
dintre acestea o constituie fluctuația 
cadrelor. Sute si sute de oameni, ma
joritatea femei, au trecut Prin această 
întreprindere fără să prindă rădăcini. 
Au venit, s-au calificat într-o mese
rie sl. dună o vreme, au plecat. Fi
rește. In această situație, anevoie se 
încheagă acel nucleu de bază care 
asigură stabilitate si continuitate unui 
colectiv de muncă. în 1978. fată de 
1977. numărul personalului muncitor 
a sporit doar cu 84 de persoane. Dar 
pentru a se realiza acest spor 
a fost nevoie să se încadreze 850 de 
persoane, pentru că in aceeași pe
rioadă 766 au plecat. în acest an, 
fluctuația în loc să scadă a crescut.

Descifrarea cauzelor acestei fluc
tuații a forței de muncă a consti
tuit subiectul a numeroase studii și 
analize, precum și al cercetărilor în
treprinse de psihologul întreprinde
rii, George Buzamet, care ne spune:

— Motivul cel mai frecvent lntîl- 
nit In cererile de Plecare este insatis
facția unei activități spornice si. bine
înțeles. a unei retribuții oe măsură. 
Multi dintre cei care pleacă sînt oa
meni care nu-si îndeplinesc obliga
țiile Ia locurile de muncă si. în con
secință. cîstigă puțin, precum si oa
meni nou 
în termen 
colectiv.

Am stat 
absolvente 
textile din Slatina, repartizate aici, 
la Balotești, titularele unora din
tre cele mai proaspete fișe de în
cadrare. întrebarea pe care am 
adresat-o a fost aceeași : „Din ziua 
intrării în secțiile respective a venit 
cineva să se intereseze dacă aveți ne
voie de vreun sprijin ?“ 
fost unanim : „Nimeni 
trebat nimic I Am fost 
descurcăm cum putem".

Întrucît în multe întreprinderi din 
țară ființează, cu bune rezultate, 
inițiativa muncitorească „Prietenii 
noului încadrat", le-am întrebat pe

interlocutoare dacă există, dacă au 
auzit de astfel de prieteni si la Balo
tești. Răspunsul a fost negativ: „Pină 
acum, nici un asemenea prieten nu 
si-a făcut anaritla". Organizațiile 
U.T.C. s-au mulțumit doar să le ia în 
evidentă, fără să le aiute pe aceste 
tinere muncitoare să se integreze in 
muncă. în schimb, greutățile nu 
le-au ocolit.

Prima lună de muncă din viața 
acestor tinere textiliste ar fi trebuit 
să le rămînă întipărită în amintire 
în culori dintre cele mai vii, despre 
această perioadă să păstreze imagi
nea unei primiri calde, prietenoase.

Anchetă-sondaj des
pre cauzele fluctuației 
într-o tînără unitate 

textilă

veniti. care nu au reușit, 
scurt, să se integreze in

de vorbă cu 
ale școlii

mai multe 
profesionale

Răspunsul a 
nu ne-a în- 
lăsate să ne

Au venit dornice să muncească șl să 
demonstreze că nu degeaba au învă
țat trei ani în școala profesională și 
au făcut practica timp de patru luni 
chiar aici, la Balotești. Nici una din 
ele nu și-a dorit să fie întâmpinată cu 
flori, dar la atâta indiferentă nu se 
așteptau. Sînt tete de la tară și s-au 
acomodat repede cu împrejurimile, 
intrucît și întreprinderea lor se află 
într-o comună. Se împacă și cu condi
țiile de locuit din cămin. Ce doresc 
ele, de fapt ? Pretențiile lor sînt mo
deste : condiții de muncă prielnice, un 
climat cald, de întrajutorare, ca intr-o 
familie, in care să știe că. la nevoie, 
se pot bizui pe sprijinul celorlalți. 
Crearea unui asemenea climat pro
pice integrării intr-un colectiv 
muncă nu necesită nici un fel 
investiții. Pentru ca ele să nu 
simtă stinghere și să pășească 
dreptul în viață și în meserie, 
este nevoie de prea mult. După 
ele însele mărturisesc, 
de-ajuns o vorbă bună, 
de încurajare.

— Chiar din momentul 
la noi în întreprindere - 
Mariana Lestaru. secretara comitetu
lui U.T.C. -r fetele trebuie să se 
simtă ca acasă. împreună cu comite
tul sindicatului, ne străduim să le

de 
de 
se 
cu 
nu 

cum 
esteuneori 

un zîmbet

în care vin 
- ne spune

creăm condiții cit mai bune de muncă 
și de viată...

Frumoase cuvinte 1 Numai că le 
lioseste. după cum am văzut, acope
rirea in fapte. în afara formalităților 
de luare în evidentă, organizațiile 
U.T.C. din întreprindere nu au făcut 
nici un nas in intîmoinarea noilor ve
nite. Nici comitetul sindicatului nu 
si-a propus nimic în acest sens. Atît 
secretara comitetului U.T.C.. cit si to
varășul Marin Alexandru, vicepre
ședinte al comitetului sindicatului, 
au recunoscut necesitatea unor ac
țiuni convergente si eficiente îndrep
tate sore stăvilirea plecărilor si. bine
înțeles. eliminarea cauzelor care le 
determină. Să sperăm că vor acționa 
in consecință. Cu atît mai mult, cu 
cit Comitetul iudetean de partid Ilfov 
a elaborat un program special în care 
sînt prevăzute măsuri concrete care 
să asigure întreprinderii forța de 
muncă de care are nevoie, precum și 
stabilizarea acesteia.

întreprinderea dispune de trei că
mine — unul pentru familiști si două 
pentru nefamilisti. iar un al patrulea 
se află în construcție. Cantina serveș
te trei mese pe zi. inclusiv duminica, 
iar cele două bufete oferă diferite 
gustări între mese. Dintr-o discuție 
eu directorul întreprinderii, ing. Paul 
Vasile. am desprins preocuparea pen
tru îmbunătățirea. în continuare, a 
condițiilor de muncă si viată ale celor 
ce lucrează aici, pentru organizarea 
mai multor acțiuni educative si dis
tractive. corespunzătoare dorinței tine
retului si a celorlalți oameni ai mun
cii de a-si petrece timpul liber in mod 
plăcut si instructiv. Se cere, in ace
lași timp, mai multă strădanie si din 
partea cooperației de consum, care ar 
trebui să-si reconsidere rețeaua de 
unități din Balotesti. precum si sor
timentul de mărfuri cu care acestea 
sint aprovizionate, astfel incit să poa
tă face fată unei populații muncito
rești. cu exigentele sale specifice. 
Același lucru se așteaptă si din 
partea factorilor răspunzători de or
ganizarea activității culturale. întru- 
cît in această comună există trei 
mari unităti economice, institute de 
cercetări, scoli etc. Sînt cerințe mi
nime. cărora Primăria din ' Balotești 
și organismele județene de resort tre
buie să le acorde toată atenția.

și prestatoare de servicii, în care lu
crează numeroși oameni ai muncii, 
între care și vreo 500 de femei. Vo
lumul prestărilor de servicii crește 
de la an la an. Față de 1978, in acest 
an el va spori cu 40 la sută.

— Principala noastră preocupare — 
ne spune tovarășul Alexandru Sopo- 
ran, președintele U.J.C.C. — o consti
tuie acum dezvoltarea și îmbogățirea 
bazei materiale, asigurarea unei acti
vități eficiente și îmbunătățirea con
tinuă a calității serviciilor. în comu
nele Așchileu și Mihai Viteazu, de 
exemplu, s-au construit două hale de 
producție’ pentru confecționat fețe în
călțăminte pentru combinatul „Clu
jeana". unde lucrează 350 de femei 
calificate, nemaifiind nevoie ca aces
tea să facă naveta de la zeci de kilo
metri pînă la combinat. în comuna 
montană Belisu Nou s-a organizat 
pentru femei un atelier de tricotat la 
comandă, iar în comunele Feleac și 
Călâțele s-au amenajat ateliere 
Fentru confecționat covoare manuale, 

n comunele Iara, Aghireș, Luna, 
Viișoara, Florești și altele s-au con
struit complexe de prestări servicii 
in cate' funcționează cîte 4—5 unități.

E adevărat, deși pe ansamblu re
zultatele sint bune, mai există insă 
discrepanțe mari de la comună la 
comună în ce privește organizarea 
serviciilor. In timp ce unele coope
rative dispun de toate sau aproape 
toate secțiile de prestări de servicii, 
altele se limitează la 2—3, dar și 
acestea cu slabă activitate. în co
mune mari ca Așchileu funcționează 
doar 2 unități prestatoare de servi-, 
cii, oamenii fiind nevoiți să bată 
drumuri de zeci de kilometri pină la 
Cluj-Napoca, la Turda sau alte orașe.

...în comuna Căpuș, in fața sediu
lui cooperativei de consum, pe o clă
dire scrie cu litere mari „Frizerie". 
Dar, cu surprindere, observăm că 
frizeria nu este a cooperativei, ci a 
unui particular. în sediul cooperati
vei se află o firmă pe care insă n-o 
vede nimeni de afară, pe care scrie 
„Croitorie". Două tinere muncitoare 
calificate ne spun că 
lucru. Mai există și 
alți doi meseriași, 
dispun de materiale, 
ființată o așa-zisă tinichigerie in sa
tul Dîngău, cu. un singur om. De re
ținut : comuna Căpuș are in raza sa 
9 sate, cu o populație de 5 800 locui
tori, unele în zona montană, la dis
tanțe mari unele de altele șl nu dis
pun de meseriași care să le presteze 
diferite servicii.

„Nu sînt rentabile — caută să ne 
convingă contabilul-șef Ioan Boboc. 
Anul trecut abia am realizat un vo
lum de lucrări de 140 000 lei. Pentru 
acest an am primit 
255 000 lei, dar nu-1

— Dar la vecinii 
din Gilău de ce merg

— Ei, acolo e altceva — ne-a răs
puns el — dar fără să 
înseamnă acel „altceva".

La comitetul comunal 
tovarășul Vasile Crai, 
junct, ne spune că e vorba de lipsă 
de preocupare din partea conducerii 
cooperativei. Pe raza comunei sint 
mulți zidari și zugravi particulari 
care lucrează cu autorizații emise de 
consiliul popular comunal. Ce bine 
ar fi dacă aceștia ar fi atrași în 
cooperativă 1 Și mai sint destui arti
zani, tinichigii etc. Numai preocu
pare să existe și un dram de iniția- < 
tivă, că multe s-ar putea rezolva.

De aici necesitatea ca Uniunea ju
dețeană a cooperativelor de consum, 
în colaborare cu consiliile populare 
comunale, să treacă la aplicarea pro
priilor măsuri — dealtfel judicios 
stabilite — atit pentru dezvoltarea și 
diversificarea serviciilor la sate, cît 
și pentru îmbunătățirea continuă a 
calității acestora.

nu prea au de 
o cojocărie cu 
dar aceștia nu 
A mai fost în

un pian de 
văd realizabil", 
dumneavoastră 
treburile bine T

precizeze ce

de partid, 
secretar ad-

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Pentru 
automobilist!

Administrația Asigurărilor de Stat 
recomandă fiecărui automobilist să 
contracteze „asigurarea facultativă 
de accidente a conducătorilor de au
toturisme și a altor persoane aflate 
in autoturisme".

Această asigurare acoperă, in li
mita numărului de locuri admis la 
transport, consecințele accidentelor 
intimpiate persoanelor, nenominali
zate, aflate in autoturisme.

Primele anuale de asigurare sint 
între 80 lei și 240 lei în raport cu 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putîndu-se plăti 
și in rate.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări cei 
interesați se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor de 
asigurare, filialelor A.C.R. sau, di
rect, oricărei unități ADAS.

Rodica ȘERBAN_ _ _ _ _ _ I
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Cluj, Iași, Timiș ; industria electro
tehnică — in județele Bacău. Bistri- 
ța-Năsăud, Dîmbovița, Harghita ; me
canica tină — in județul Vaslui ș.a. 
Aceste ramuri prioritare apar pentru 
prima dată in cincinalul următor in 
județele : Alba, Botoșani, Buzău, Co- 
vasna. Mehedinți, Suceava, Vrancea 
și Sălaj.

Asemenea orientări sint valabile si 
pentru celelalte ramuri ale economi
ei naționale. Se cuvine precizat insă 
că un rol deosebit de important in 
industrializarea unor orașe mai puțin 
dezvoltate și localități lipsite de in
dustrie ii va avea dezvoltarea indus
triei de prelucrare. Astfel, prin reali
zarea, în spiritul sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului nostru, a 
unor capacități mici, producția de țe
sături, confecții, tricotaje, încălțămin
te etc. va apărea pentru prima dată 
in cincinalul viitor intr-un număr de 
236 localități, ceea ce va crea condiții 
mai bune pentru ocuparea forței de 
muncă, îndeosebi a celei feminine, și 
acoperirea mai judicioasă a nevoilor 
de consum ale populației.

Corelat cu programele de dezvolta
re economico-socială a județelor, așa 
cum se desprinde din proiectul de 
Directive, pentru cincinalul 1981--—1985 
au fost prevăzute importante fonduri 
de investiții. In repartizarea investi
țiilor pe teritoriu s-a avut în vedere 
sporirea cu prioritate a producției in
dustriale și agricole pe locuitor in ju
dețele cu nivel mai redus de dezvol
tare. creșterea gradului de ocupare a 
forței de muncă și limitarea pe a- 
ceastă bază a migrației populației 
spre centrele dezvoltate economic, 
TRANSFORMAREA UNUI NUMĂR 
CÎT MAI MARE DE ORAȘE ȘI CO
MUNE ÎN UNITĂȚI ADMINTSTRA- 
TIV-TERITORIALE COMPLEXE, in 

stare să asigure locuitorilor condiții 
tot mai bune de muncă și de viață, 
posibilități superioare de a se bucura 
de binefacerile civilizației socialiste. 
După cum se precizează in proiectul 
de Directive, noile capacități de pro
ducție ce se vor construi in acest scop

Obiectivele principale 
ale noii etape de dezvoltare 
economico-socială echilibrată 

a tuturor județelor
se vor realiza în unități economice 
mici, care să ofere posibilitatea am
plasării mai judicioase a locurilor de 
muncă pe întreg teritoriul, să asigure 
valorificarea resurselor locale de ma
terii prime și materiale, folosirea mai 
bună a forței de muncă. Ținindu-se 
seama de această orientare, pentru 
cincinalul 1981—1985 s-au prevăzut 
peste 1 000 de asemenea obiective, 
din care aproape 240 în orașe mai 
puțin dezvoltate și in viitoarele cen
tre urbane. De asemenea, avindu-se 
în vedere necesitatea repartizării mai 
raționale a industriei pe teritoriul 
județelor, la amplasarea noilor obiec
tive se va urmări crearea unor uni- 
tăți-satelit în localități cu disponibi
lități de forță de muncă din apropie
rea marilor centre industriale.

Demn de remarcat este și faptul că 
în cincinalul 1981—1985 vor fi create 
platforme industriale noi, în majori
tate in localitățile mai puțin indus
trializate, iar platformele existente se 
vor îmbogăți cu un număr important 
de noi capacități de producție. în ceea 

ce privește orașele și județele cu un 
grad ridicat de industrializare, dez
voltarea producției se va asigura prin 
reutilarea și modernizarea capaci
tăților existente, avindu-se in vedere 
ca sporurile de producție să fie rea
lizate integral pe seama creșterii pro
ductivității muncii, pe baza acceleră
rii procesului de mecanizare și auto
matizare. Aplicind această orientare 
profund științifică in îmbunătățirea 
repartizării teritoriale a forțelor de 
producție, în dirijarea fondurilor- de 
investiții, pînă la sfîrșitul cincinalu
lui viitor 800 de localități vor dispune 
de unități industriale cu activitate 
permanentă ; se vor crea noi obiecti
ve ale industriei mici de stat și coo
peratiste, ajungindu-se practic ca 
toate orașele și comunele să dispună 
de unități cu activitate industrială.

îmbunătățirea repartizării terito
riale a forțelor de producție VA DE
TERMINA TRANSFORMĂRI PRO
FUNDE NU NUMAI PE PLAN ECO
NOMIC. DAR ȘI SOCIAL. înscriin- 
du-se ca un factor hotăritor al ridi
cării nivelului de trai material și spi
ritual al tuturor oamenilor muncii. 
Construirea de noi obiective indus
triale va permite atragerea în mai 
mare măsură in circuitul economic și 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale de pe intreg cuprinsul ță
rii. ridicarea economică, socială și 
culturală a tuturor zonelor și locali
tăților. Toate acestea determină mo
dificări importante în utilizarea for
ței de muncă, asigurindu-se, așa cum 
se prevede in proiectul de Directive, 
in fiecare județ, in 1985, un număr 
de cel puțin 400 persoane ocupate la 
1 008 de locuitori. De asemenea, in 
cursul cincinalului viitor se vor 
transforma in orașe agroindustriale 
încă 140 de centre comunale, ceea ce 
va conduce la creșterea ponderii 
populației din mediul urban la a- 
proape 55 la sută. Noile implantări 
industriale in județele și zonele mai 
puțin dezvoltate vor determina ridi
carea de cartiere de locuințe, școli, 
case de naștere, creșe și cămine, 
complexe comerciale, importante do
tări edilitar-gospodărești.

Ca un corolar al înfăptuirii tuturor 
acestor obiective prevăzute in proiec
tul de Directive, cincinalul 1981—1985 
va marca consolidarea și mai puter
nică a bazei ecokomice pentru mani
festarea egalității in drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei, fără deosebi
re de naționalitate, egalitate concre
tizată efectiv pe planul condițiilor 
materiale de viață, al posibilităților 
de instruire și lărgire a orizontului 
cultural, de valorificare plenară a 
capacităților creatoare și înflorire 
multilaterală a personalității umane.

BACĂU

Mașina cu 
numărul 2000

în hala de montaj a întreprin
derii de mașini-unelte din Bacău, 
muncitorii din echipa condusă de 
maistrul Vasile Haret au terminat 
de asamblat luni, 16 iulie, mașina 
cu numărul 2 000. Inginerul Vasile 
Gogu, directorul unității, ne spunea 
că în cei aproape șase ani care au 
trecut de la intrarea în funcțiune 
a întreprinderii, muncitorii și spe
cialiștii de aici au asimilat și intro
dus în fabricație 12 noi tipuri de 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor prin așchiere : mașini de 
alezat și frezat, freze cu portal etc.

Zilele acestea a început fabrica
ția primei mașini de alezat și fre
zat cu montant deplasabil, folosită 
in industria constructoare de ma
șini pentru prelucrarea pieselor 
mari de tipul carcaselor. Alte trei 
noi tipodimensiuni de mașini vor 
fi asimilate pînă la finele anului. 
De menționat că peste 30 la sută 
din numărul mașinilor realizate la 
Bacău au luat calea exportului, ele 
bucurindu-se de aprecieri elogioase 
in U.R.S.S., S.U.A., Franța, R.F.G., 
Australia și în alte 20 de țări ale 
lumii. (Gheorghe Baltă).

MIERCUREA CIUC

Biogaz din ape uzate
...sau cum se economisesc 350 tone 

combustibil
La Oradea, o stație de epurare 
se autoalimentează cu energie

Expo-Tehnica ’79
Sub acest generic a fost deschisă 

la Miercurea Ciuc expoziția jude
țeană a creației tehnice și științi
fice de masă, desfășurată în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". întrunind peste 1 800 de 
produse noi, tehnologii, invenții, 
inovații, studii tehnice și științifice 
din toate unitățile economice, pre
cum și din cîteva instituții pionie
rești și școlar^ din județul Harghi
ta, Expo-Tehnfca ’79 Încununează o 
vastă și prodigioasă activitate crea
tivă care numără aproape 12 000 de 
autori : muncitori, tehnicieni, ingi
neri, elevi și pionieri.

în cadrul etapei de masă au fost 
organizate 29 de expoziții uzinale 
și au fost soluționate și aplicate 
aproape 4 000 de studii tehnico-eco
nomice, invenții și inovații a căror 
eficiență calculată in spor de pro
ducție se ridică la 52 milioane lei. 
(I.D. Kiss).

GOVORA

Livrări 
suplimentare 

la export
— închipuiți-vă o garnitură de 

tren care însumează aproape 200 de 
vagoane. Aceasta a fost capacita
tea necesară, in cursul unei sin
gure zile, pentru transportul celor 
aproape 2 000 tone de sodă calcina
tă, cite au fost expediate la export.

— E mult, e puțin ?
— Nu poate fi puțin, dacă avem 

în vedere că programul zilnic de 
livrare este de 900 tone — ne-a 
spus tovarășul Nicolae Didoiu, di
rectorul comercial al Combinatului 
de produse sodice Govora.

Am mai reținut faptul că, de la 
începutul anului și pină la 17 iulie, 
chrmiștîi vîlceni au livrat par
tenerilor externi din peste 30 de 
țări însemnate cantități suplimen
tare de produse, depășindu-și sar
cinile la export cu. 4,3 milioane lei 
valută. (Ion Stanciu).

La stația de epurare 
a apelor uzate din 
municipiul Oradea se 
obține, de cîtiva ani, 
gaz combustibil rezul
tat din procesul epu
rării, printr-o tehnolo
gie concepută de spe
cialiștii unității. Cum 
anume ? în esență, 
prin fermentarea nă
molurilor rezultate din 
diferitele faze ale epu
rării, ne explică ing. 
Veronica Gitye. Aceas
tă operație are loc în 
bazine închise ermetic, 
așa-numitele metan- 
tancuri, unde, sub ac
țiunea diferitelor bac
terii anaerobe, rezultă, 
în final, pe lingă un 
îngrășămînt valoros, 
biogazul cu un bogat 
conținut de metan 
(60—65 la sută), avind 
o putere calorică me
die de 5 500 Kcal la 
metrul cub.

Nu Intrăm in amă
nunte tehnice, cei in
teresați le pot găsi 
direct la sursă. De re
ținut este valoarea 
economică a ideii apli
cate. Biogazul obținut,

poate acoperi întreaga 
cantitate de energie 
necesară activității 
unei statii de epurare 
ca aceea din cazul de 
față. Unitatea din Ora
dea are două metan- 
tancuri a cite 3 000 mc. 
Apa caldă obținută 
aici este utilizată atit 
pentru încălzirea opti
mă a nămolului în fer
mentare, cît și a tu
turor încăperilor. Pen
tru valorificarea opti
mă a biogazului obți
nut au fost necesare Re
glarea programată a 
alimentării șl evacuă
rii metan-tancurilor, 
analize de laborator 
continue, asigurîndu-se 
condițiile pentru opti
mizarea procesului de 
fermentare. Experien
ța dobîndită și efortu
rile constante ale spe
cialiștilor pentru apli
carea ei au făcut po
sibil ca, în anul 1978, 
stația orădeană să 
producă 612 000 mc 
biogaz, prin a cărui 
utilizare s-au econo
misit 350 tone combus
tibil lichid convențio
nal. Să înmulțim aces

te cifre cu numărul 
total al stațiilor de 
epurare din țară !

Specialiștii orădeni 
acționează acum pen
tru obținerea unor de
bite mărite de biogaz 
prin îmbunătățirea 
izolației termice a me
tan-tancurilor, auto
matizarea procesului 
de fermentare, măsuri 
de asigurare a unei 
preepurări corespun
zătoare la nivelul în
treprinderilor indus
triale, printr-un ran
dament sporit al arză
torului și cazanului 
din centrala termică a 
stației.

Experiența orădeni- 
lor a fost larg împăr
tășită în cadrul unui 
recent simpozion orga
nizat la Oradea. Inte
resul manifestat a- 
tunci de specialiști 
trebuie concretizat prin 
acțiuni corespunză
toare la stațiile simi
lare de pe intreg cu
prinsul țării.

AI. PETI
, corespondentul 

„Scînteii"

Cupru din zgură
La Zlatna, din haldele de zgură 

recuperează anual 350-400 tone cupruse
La întreprinderea 

metalurgică de metale 
neferoase Zlatna, în 
urma procesului de 
producție rezultă can
tități mari de zgură. 
Acest reziduu era de
pozitat in halde uriașe, 
adevărați munți de 
culoare neagră. Oare 
această zgură, răcită 
lent, care creează atî- 
tea inconveniente in 
manipulare și depozi
tare, este inutilizabilă?

Această întrebai e 
și-au pus-o specialiș
tii din întreprindere, 
împreună cu cei de la 
exploatarea minieră 
din localitate. Anali
zele de laborator au 
demonstrat ceea ce se 
presupunea : că zgura 
conține elemente care 
trebuie valorificate. Cu 
eforturi comune, cele 
două unități, colabora
toare apropiate prin 
specificul producției 
lor, au început pri
mele încercări. Valo
rificarea zgurelor s-a

dovedit pe deplin efi
cientă.

Zgura răcită lent, 
care mai păstrează in 
conținut diferite can
tități de metale ne
feroase, este preluată 
de exploatarea minie
ră, la uzina de prepa
rare. Aici se macină 
și se flotează, pînă se 
obțin concentrate de 
minereu, în special 
concentrate cuproase. 
Sub această formă, 
zgura se livrează în
treprinderii metalur
gice de metale ne
feroase, unde intră în 
fluxul obișnuit de pro
ducție. Care este rezul
tatul ?

Iată ce ne-a relatat 
Mircea Roman, ingi- 
nerul-șef al întreprin
derii :

— Anual valdrificăm 
40 000 tone de zgură 
răcită lent. Reintrodu
cerea acesteia în cir
cuitul productiv nu a 
determinat schimbări 
de tehnologii sau reor
ganizări de planuri.

Baza acțiunii o con
stituie o bună organi
zare a cooperării in
tre unitățile noastre. 
După cum se constată, 
haldele de zgură de pe 
malul riului Ampoi 
s-au redus simțitor.

— Ce valori se ob
țin din zgură ?

— Valoarea produc
ției anuale obținute pc 
această cale depășește 
15 milioane lei. Din 
zgură extragem 350-400 
tone de cupru pe an. 
Această experiență 
ne-a determinat să 
căutăm și în alte părți 
asemenea resurse. Prin 
valorificarea prafuri
lor volatile captate ia 
electrofiltre și prelu
crate la Copșa Mică, de 
exemplu, s-au obținut 
anul trecut produse în 
valoare de peste 10 mi
lioane lei/ '

Ștefan DIN1CA 
corespondentul 
„Scînteii"

DIN 1976 A FOST AMÎNATĂ DE MAI MULTE ORI

DATA PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A UNUI OBIECTIV■ 

CARE SE CONSTRUIEȘTE LA CRISTIAN-BRASOV• *"

„Jar la scadență se mai ține o ședință 
pentru reprogramarea termenelor

TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA GRÎULUI 
impun mai multă ordine în activitatea bazelor de recepție

Pină ieri, 17 iulie, griul a fost strins 
de pe 1 185 800 hectare — adică de pe 
57 la sută din suprafața cultivată in 
acest an in unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. Au anunțat incheie- 
rea recoltării griului județele Brăila, 
Buzău, Tulcea și Ialomița, iar in ju
dețele Constanța și Vrancea această 
lucrare se execută pe ultimele supra
fețe. Acum, griul se recoltează in
tens și in județele situate in jumă
tatea de nord a țării. Cum se desfă
șoară transportul și preluarea pro
duselor la 'bazele de recepție ?

în județul Vaslui, bunăoară, dato
rită ploilor abundente din această pe
rioadă, a fost necesar un efort in plus 
pentru a se transporta la ba
zele de recepție griul cu un 
anumit procent de umiditate pen
tru a se evita degradarea pro
duselor în timpul păstrării. Ingine
rul T. Mihalache, directorul adjunct 
al întreprinderii pentru valorificarea 
cerealelor Vaslui, ne-a spus: „Pri
mim griul in condițiile in care se 
poate recolta din lan". De aceea, ac
tivitatea se desfășoară fără întreru
pere intre orele 5—22. Funcționea
ză și uscătoarele. dar se foloseș
te și uscarea naturală pe plat
forme. Pină acum, vreo 5 000 de tone 
au fost condiționate prin lopătare în 
vint și soare. în funcție de starea 
timpului din ziua in care se recol
tează. mijloacele de transport sint 
dirijate la bazele de recepție ținind 
seama de capacitățile de preluare.

Dar nu peste tot se acționează cu 
suficientă răspundere la transportul 
și preluarea griului la bazele de re
cepție, în județul Arad, de exemplu, 
odată cu imbunătătirea timpului, 
toate combinele au fost concentrate 
in lanuri. Ca urmare, pină ieri, 
in unitătiie agricole de stat și 
cooperatiste din acest județ, griul 
a fost recoltat de pe jumătate din 
cele 77 700 hectare cultivate. Am ur
mărit drumul griului spre două din 
bazele de recepție. Și iată ce am 
constatat. Lă baza unde livrează pro
dusele unitățile agricole din Nădlao 

și Șeitin, la ora 16,15 se formase o 
mare coloană de mașini și tractoare 
cu remorci pline de griu. De ce? 
Aici funcționau doar trei guri de 
descărcare. Tractorul cu nr. 41-AR- 
3895 (ca să dăm doar un exemplu) 
intrase in bază la ora 13. Deși ieșea 
pe poartă la ora 16,15, pe bonul de 
lucru magazinerul trecuse ora 14,20. 
O situație asemănătoare și la baza 
la care transportă griul unitățile 
agricole din Pecica. La ora 17,15 aș
teptau la descărcat peste 40 de ma
șini și tractoare cu remorci. Din cele 
13 puncte de descărcare pregătite, 
funcționau doar 4.

Și in județul Bacău s-au luat și 
se întreprind m continuare măsuri 
hotărîte in vederea strîngerii la timp 
și depozitării in condiții bune a re
coltei. Este meritoriu că, in decurs 
de o săptămină, timp in care seceri
șul a fost întrerupt des de ploi, in 
cooperativele agricole recolta a fost 
strinsă de pe 16 000 hectare — 33 la 
sută din suprafața cultivată. Numai 
că, în vreme ce mecanizatorii șl coo

Se acționează intens la recoltarea griului și strîngerea paielor în lanurile C.A.P. Gottlob, județul Timiș Foto : N. Buică

peratorii au făcut și continuă,să facă 
eforturi pentru a stringe recolta la 
timp și fără pierderi, bazele de re
cepție nu au fost pregătite pentru a 
prelua și depozita produsele in con
dițiile determinate de ploi. Ingine- 
rul-șef al consiliului unic agro
industrial Hemeiuși, tovarășul Pe
tre Petrescu, iși exprima nemul
țumirea pentru faptul că unitățile 
ce aparțin acestui consiliu au in- 
timpinat greutăți la predarea griu
lui in baze. S-a invocat motivul că 
produsele ar avea o umiditate ridica
tă. Lucru explicabil, dacă ținem sea
ma de ploile abundente din ultima 
vreme. Umiditatea ar putea fi e- 
liminată cu ușurință dacă in
stalațiile din cadrul bazei ar 'func
ționa perfect.

Situațiile intîlnite in județele amin
tite, ca și in altele, impun măsuri 
pentru mai buna organizare a trans
portului și întărirea ordinii la bazele 
de recepție. De la centrala de spe
cialitate am fost informați că au 
fost stabilite măsuri ca programul 

bazelor de recepție să se desfășoare 
neîntrerupt, ziua și noaptea. Prelua
rea griului se va face la umiditatea 
cu care este adus din lan, uscarea 
lui urmind să se realizeze cu ajuto
rul instalațiilor de condiționare de 
care dispun silozurile, inclusiv uscă
toarele. Cantitățile de griu cu umidi
tate mai mare vor fi depozitate in 
straturi subțiri, pentru a putea fi ae
rate, astfel îneît să se realizeze us
carea naturală. în acest scop, insta
lațiile de condiționare trebuie să func
ționeze neîntrerupt.

în această perioadă de vîrf a mun
cilor agricole, cea mai importantă 
sarcină a organelor și organizațiilor 
de partid, a direcțiilor agricole și 
consiliilor unice agroindustriale este 
de a asigura folosirea la întreaga ca
pacitate a combinelor și mijloacelor 
de transport, astfel îneît odată cu 
grăbirea recoltatului să se asigure 
depozitarea în cele mai bune condiții 
a produselor. (Const. Simion. Crăciun 
Lăiuci, Gh. Baltă).

în 1975, la Cristian-Brașov au în
ceput lucrările de investiții ale unui 
complex de depozite. Conform pre
vederilor, acest obiectiv de investiții 
urma să fie pus în funcțiune in de
cembrie 1976. Spunem „urma", 
deoarece nici astăzi, după aproape 
patru ani de la începerea lucră
rilor și trei ani de cînd trebuia 
predat beneficiarului, lucrările de 
construcții nu sint finalizate, con
structorul — T.C.M.R.I.C. București — 
realizind în acest caz un record nedo
rit sub aspectul duratei de execuție. 
Numeroasele termene reprogramate 
nu s-au respectat, in ciuda angaja
mentelor și asigurărilor date de con
ducerea trustului, cu ocazia nume
roaselor ședințe de comandament or
ganizate in acest răstimp, deoarece 
— așa cum aprecia cineva — la aces
te ședințe trustul nu-și propunea de 
fapt luarea unor măsuri hotărite in 
vederea impulsionării lucrărilor pe 
șantier, ci în primul rind să obțină 
o nouă reprogramare a termenului 
scadent.

Pentru a pătrunde în labirintul cau
zelor care au generat această stare 
de lucruri de neinvidiat, ne-am de
plasat pe șantierul de la Cristian. 
Dat fiind faptul că pină la data de 
31 iulie, noul termen scadent, au mai 
rămas puține zile, ne așteptam ca 
pe șantier să întilnim — așa cum ar 
fi fost normal — o activitate intensă 
și, bineințeles, un număr corespunză
tor de constructori și utilaje. Cei 70 

de oameni, pe care șeful lotului 
pretindea că-i are pe șantier, 
nu se prea vedeau, numărul lor re
dus contrastind izbitor cu volumul 
mare și complex de lucrări care au 
mai rămas de executat. Am aflat cu 
acest prilej că in dimineața zilei pre
cedente sosiseră cîteva zeci de mun
citori, trimiși de grupul de șantiere 
de la Ploiești. Noi nu i-am mai prins 
însă pe șantier. îl părăsiseră după 
mai puțin de 24 de ore.

Discuția avută la fața locului cu 
Gh. Stoica, șeful lotului, și cu ing. 
Nicolae Mărginean și loan Lircă, re
prezentanții beneficiarului, ne-a aju
tat să descifrăm mai bine situația 
care s-a creat pe acest șantier.

— Cauza cauzelor, recunoaște 
Gh. Stoica, șeful lotului, a con- 
stituit-o slaba organizare a șan
tierului, încă de la început. La 
aceasta s-a adăugat instabilitatea, 
fluctuația mare atit a cadrelor tri
mise să conducă șantierul, cit și a 
muncitorilor. Vreau să arăt că in 
acest interval la conducerea lotului 
s-au perindat șapte oameni. Pe de 
altă parte, nu s-au asigurat cadrele 
de specialitate de care șantierul avea 
strictă nevoie, chiar în perioadele 
hotărîtoare. Mă refer în special la 
constructori : zidari, betoniști, dul
gheri, de care se simțea mare nevoie 
încă în faza de început a lucrărilor.

— Este un lucru îndeobște cunos
cut, a ținut să precizeze ing. N. Măr
ginean, inginerul-șef al întreprinderii 
beneficiare, că orice lucrare de in
vestiții, in mod normal, trebuie să 
înceapă cu lucrările de organizare de 
șantier. Or, aici, pe șantierul de la 
Cristian, asemenea lucrări elementa
re au fost în bună măsură nesocotite. 
Așa se face că, nefiind executate ia 
timp, nu s-au putut ataca obiective
le de bază, deoarece din lipsa ame
najării drumurilor de acces, mijloa
cele de transport și utilajele n-au 
putut ajunge la aceste obiective. Lu
crările nu s-au putut desfășura în- 
tr-o succesiune și ordine firească, pe 
baza unei concepții unitare, ci in mod 
haotic. S-a lucrat la voia intimplării, 
la ceea ce era mai ușor și mai la 
indemînă.

După opinia Iui loan Lircă, diri
gintele de șantier, la această situație 
a contribuit nu numai instabilitatea, 
dar și incompetența unora din cadre
le cărora li s-a incredințat conduce
rea lotului. Pe de altă parte, lipsa 
specialiștilor în construcții de pe șan

tier in unele perioade a creat o si
tuație paradoxală. Zile întregi mon
turii stăteau degeaba, deoarece nu 
aveau asigurat front de lucru. Din 
această cauză, ca și datorită lipsei u- 
nei discipline ferme, multi, dintre cei 
sosiți pe șantier l-au părăsit in scurtă 
vreme, iar cei care făceau la sfîrșit 
de săptămină naveta la Ploiești, prac
tic simbăta și lunea nu mai lucrau. In
capacitatea și lipsa <Je interes a uno
ra dintre conducătorii lotului au creat 
nu o dată situații incredibile ; bună
oară, deși la un moment dat pe 
șantier se găseau betoniere ce puteau 
asigura cel puțin parțial și periodic 
betoanele de care șantierul ducea lip
să, acestea nu au 1'ost puse in func
țiune. pierzindu-se timp prețios cu 
așteptarea betonului preparat la di
verse unități din Brașov. Neajunsuri
le de la Cristian au fost amplificate 
și datorită lipsei unor utilaje — ex
cavatoare, buldozere — ca și de 
proasta întreținere și funcționare 
a celor existente pe șantier.

După toate acestea, o întrebare se 
impune : este posibil ca acest obiec
tiv să fie predat la 31 iulie 1979 ?

Ing. Aurel Florea, activist al Con
siliului județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale, ne asigură că această posibili
tate există. Cu o condiție : măcar 
acum, trustul să trateze cu răspun
dere această problemă.

— Practic, ni se spune, măsurile 
care se impun a fi luate sînt puține, 
dar hotăritoare. Este vorba de deta
șarea neîntirziată pe șantierul de la 
Cristian a circa 250 de muncitori și 
asigurarea condițiilor pentru cazarea 
și servirea mesei pentru aceștia, do
tarea șantierului cu citeva utilaje și 
autobasculante, asigurarea a cel pu
țin 100 mc betoane zilnic. în plus, 
pentru ca aceste măsuri să-și dove
dească eficiența, se impune ca pe 
șantier să fie detașate in această pe
rioadă cadre competente din condu
cerea trustului, care să coordoneze 
lucrările și să-și asume responsabi
litatea finalizării lor în condiții op
time.

Sint, după opinia noastră, măsuri 
raționale, absolut necesare, care pot 
și trebuie să asigure în sfîrșit res
pectarea acestui ultim termen.

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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„Libertatea cineastului înseamnă
înțelegerea operei ecranizate, 
fidelitatea față de spiritul ei“

— Cinematografia noastră a 
încercat . in mai multe rinduri 
să ecranizeze opere de seamă 
ale literaturii române. Dar, așa 
cum cu mai bine de un secol 
in urmă se spunea că „tradu
cerile nu fac o literatură", 
acum, referitor la film, s-a spus 
că „ecranizările nu fac o cine
matografie". Dumneavoastră ce 
credeți in această privință ? Ce 
rol poate juca, astăzi, in cul
tură, in educarea oamenilor, 
ecranizarea marilor opere li
terare ?

— Cred că întrebarea nu este pusă 
In termeni de dilemă : ori-ori. Dacă 
vom considera cit de cit obiectiv ro
lul imens ai filmului în lumea con
temporană (cu toată contradicția lui 
internă și anume scurta lui prezență) 
e limpede că prezența în circuitul 
spiritual al filmului a operelor de 
bază ale unei literaturi nu poate avea 
decît un efect benefic. Cu acțiune 
reciprocă. Sint destule cazuri cind 
cinematografia a readus în conul de 
lumină opere literare majore, depo
zitate în zona academică a „respec
tului cultural", sau mai rău. depre
ciate prin insistență abuzivă asupra 
lor, la un moment dat. Pe de altă 
parte, există momente cind filmul 
trece printr-o „criză" (sper să nu 
sperie acest cuvint : ca orice struc
tură vie, supusă căutărilor și schim
bărilor, epuizării unor forme și ne- 
apariției la timp a altora, superioare, 
oboselii sau rutinei mediocre, și ci
nematografia poate cunoaște aseme
nea momente : după părerea mea, a 
noastră. în momentul de față le cu
noaște din plin). Apariția unui film 
izbutit, bazat pe o operă strălucită 
a culturii naționale, poate fi un fac
tor important de emulație. Ca în 
orice domeniu, și aici exclusivismul 
e păgubitor.

— Avem ecranizări izbutite 
dar sint și destule altele, ra
tate. Problema este dacă o ecra
nizare ratată poate compromite 
opera de la care a plecat : ce 
condiții trebuie respectate pen
tru ca opera literară să se „re
cunoască" in film?

— Orice „rateu" îl compromite 
doar pe autorul său. Dar in cinema
tografie, și mai ales în epoca noas
tră, a economiilor necesare, întreba
rea se pune altfel : cînd se va re
face un alt film după ce s-au chel
tuit milioane... Cind vom vedea 
„Frații Jderi", această operă de un 
atît de modern romantism, de-o 
subtilitate fermecătoare, de o ge
nială intuiție a unei epoci istorice ? 
Nerespectarea spiritului operei nu e 
numai o dovadă de diletantism (pe 
care nici un domeniu al vieții pu
blice nu-1 mai suportă), ci un act 
acultural. Iar acest respect creator, 
care nu-și poate îngădui să vadă 
într-o operă de bază a literaturii na
ționale doar un simplu pretext, 
presupune pe lingă talent, vocație de 
cercetător literar, de filozof al cul

turii și istoriei... Desigur, intr-o ci
nematografie ca a noastră, care be
neficiază de interesul de atîtea ori 
manifestat al partidului, ecranizarea 
operelor naționale ar trebui să fie 
obligatoriu rodul unei pline de răs
pundere munci colective : de la spe
cialiști ai istoriei literaturii la pro
fesori de liceu (cei ce nu odată se 
plîng că sint tulburați în opera lor 
didactică de apariția unor filme care 
contrazic, neagă sau deformează 
imaginea pe care ei sint datori s-o 
transmită elevilor), la iubitori ai 
operei respective... Iată un colectiv 
ideal, alături de realizatori, pentru 
etapa premergătoare fatidicei intrări 
in producție...

real pe care-1 plimbă pe ecran, reali
zatori în pană de inspirație sau de 
curaj găsesc un drum mai comod cu 
pavăza unui clasic în față. Cei- ce 
aprobă asemenea inițiative se ba
zează probabil pe nădejdea că ge
niul autorului clasic se va revărsa 
în film, ca într-un vas comunicant, 
pe urmă intervine rutina producției 
și la urmă există și o consolare : 
opera rămîne oricum în fondul de 
aur al culturii...

— Actualitatea clasicilor este 
înțeleasă uneori ca „actuali
zare". Unii cineaști pretind că 
..actualizează" opera clasică pe 
care o ecranizează. Ce poate în-

ginalului, cum se „transcrie" durata 
romanului duratei fatidice de maxi
mum 2 ore și jumătate, cum se 
qbiectivează viața și mișcările inte
rioare de zeci de pagini, într-un gest, 
o replică sau o tăcere... iată doar 
citeva din gravele probleme ce ar 
trebui să se pună, în mod spontan, 
celui ce se încumetă să intre in lu
mea unui mare autor.

— In ce măsură și în ce con
diții poate fi ecranizarea un 
teren al experimentului cinema
tografic ?

DE LA OPERA LITERARĂ
LA ECRANUL CINEMATOGRAFIC

Convorbire cu Titus POPOVICI

— în ce mă privește, cred că 
dreptul de-a experimenta îl ai nu
mai cu ceea ce iți aparține.

— Cum priviți tendința de a 
ecraniza, să spunem așa, „mo
nografic", autori intregi și nu 
operele lor ?

— Am citit într-o profesiune 
de credință semnată de un ci
neast că principalul nu este 
opera sau autorul ecranizat 
— oricît de mare ar fi — ci 
afirmarea propriei personalități 
și viziuni cinematografice. Sin- 
teți de acord sau nu cu această 
relație ?

— Nu știu cine este autorul pro
fesiunii de credință. Se poate să 
aibă dreptate. Dar, sincer vor
bind, există o personalitate atit 
de puternică, atît de afirmată în ci
nematografia română, creatoare de 
stil și de școală, putem vorbi de vi
ziune personală, unică, inconfunda- 
bilă? (Ar fi putut să fie, în mod 
sigur, Liviu Ciulei, dar...). Iar în ca
zul in care ar exista, fie și în ger
men, calea cea mai proprie și mai 
naturală o constituie impunerea vi
ziunii despre lume in opera origi
nală. de autor chiar, și nu luarea li
teraturii ca simplu pretext.

— „A șaptea artă" este, totuși, 
o artă autonomă, cu propriile ei 
legi. Ca scriitor, ce libertăți 
acordați filmului — respectiv, 
cineastului, regizorului — in 
raport cu opera literară atunci 
cind vorbim despre „ecrani
zare ?“.

— Dacă în ordinea filozofică. li
bertatea înseamnă înțelegerea nece
sității (evident nu în sensul fatalis
mului orb și laș) — în domeniul mult 
mal restrîns de care discutăm liber
tatea cineastului ar însemna înțele
gerea spiritului operei „ecranizate"... 
De ce să nu mergem pină la ca
păt ? Așa cum autorul unui film is
toric neizbutit (și am avut profunda 
neplăcere să vedem și acest domeniu 
asaltat de mediocri-veleitari) . se 
„acoperă" cu aură eroului istoric

semna acest lucru ? Are nevoie 
o mare operă de alte haine spre 
a fi mai gustată ? A pretinde 
păstrarea intactă a spiritului 
marilor opere inseamnă a fi 
conservator ?

— Probabil e vorba de „actuali
zări" formale. Din teatru moda pare 
a trece în film. în filmul nostru, 
pentru că cineastul francez care ar 
îmbrăca-o pe Ioana d’Arc în mini
jupă ar fi linșat moral. Gen popular 
prin excelență, filmul asimilează 
greu căutări formale „în sine". Nu 
întimplător, acele popoare care au 
dat lumii o mare operă realistă 
fac și filmele cele mai universal ce
lebre. De referință. în cazul nostru 
problema are și un alt aspect, din 
păcate neglijat. Din cauze istorice 
mult prea complexe pentru a le 
schița măcar, aici, literatura noastră 
clasică e, totuși, puțin cunoscută în 
lume la adevărata ei valoare. Mai 
precis, n-a fost cunoscută Ia timp, 
deoarece nimeni nu s-a preocupat 
de așa ceva. Un succes răsunător ci
nematografic ar fi în mod sigur o 
cale, pentru a stimula interesul, alt
fel decit platonic, pentru că filmul 
(e bine ? e rău ? nu știu) este încă 
in lume și o mare afacere.

— Punctul nevralgic al filmu
lui românesc rămîne scenariul. 
In cazul ecranizărilor se poate 
spune același lucru ?

— Poate mai mult decît în cazul 
altor filme. Dacă admitem că o tra
ducere, făcută cu respect, cu talent 
și cu sacrificiu capătă valențele 
creației originale, mutatis mutandis, 
același lucru se poate spune și des
pre scenariul după o operă clasică, 
în ce măsură există afinități pro
funde. în ce măsură s-a realizat o 
nouă structură, fidelă in spirit ori-

— Nu se poate nici aici absolu
tiza. Văd cu multă dificultate o 
monografie cinematografică Mihail 
Sebastian, în schimb una Cara- 
giale, da. Dar asta ar presupune un 
cineast complet, care „să scrie cu 
aparatul" (nu surogatele de regizori- 
scenariști, care vor să-și rotunjească 
bugetul) și care să-și consacre o 
bună parte a vieții acestei lucrări.

— Vom vedea filmul „Ion", al 
cărui scenariu îl semnați : este 
o ecranizare a romanului scris 
de Liviu Rebreanu ? Ce idei 
v-au călăuzit in această dificilă 
întreprindere ?

Sînt puține situații cînd 
titlul unui volum de poe
zie spune ceva cititoru
lui. De altfel, chiar folo
sirea acestuia ca expresie 
aforistică a substanței 
poeziei face parte din 
procesul creației și indi
că, în forme lapidare, ca
pacitatea sintetică a auto
rului de a se autodefini 
in citeva cuvinte sau doar 
în unui singur. Virgil 
Teodorescu este unul 
dintre acei ce-și „botea
ză" cărțile cu deosebită 
precizie. îmi amintesc 
sunetul straniu al unui 
volum apărut în urmă cu 
mai mulți ani, „Blănurile 
oceanelor", și am fost 
tentat mult timp Înainte 
de a încheia lectura să 
cred că titlul cărții avea 
în el o mare doză de in
timplare. Dar după ulti
ma filă parcursă' am sim
țit că acesta era singurul 
posibil, deoarece tran
scria cu fidelitate atmo
sfera dominantă, perma
nenta din adine a întregii 
poezii.

Faptul acesta devine cu 
adevărat relevant urmă
rind lirica poetului scrisă 
de-a lungul unei jumătăți 
de veac, și nu se desmin- 
te nici în recentul volum 
„Legea gravitației", apă
rut la editura „Junimea", 
care marchează momen
tul trecerii poetului în cel 
de-al optulea deceniu de 
viață. Carte de jubileu 
pentru cititorii săi, dar 
mai ales carte de medita
ție, de profundă medita
ție, cind dulce, cind amară, 
a poetului in fața vieții 
și a propriei creații.

Și ca întotdeauna exact 
și sugestiv în titlurile

cărților sale, „Legea gra
vitației", lege obiectivă 
și universală a materiei, 
sugerează o perpetuă, 
aproape nemiloasă în
toarcere spre pămint, 
fiindcă aceasta este cea 
care ne leagă de pămint 
și oricît au încercat oa-

din acest volum stă sub 
semnul interogației și al 
îndoielii exprimate filo
zofic in fața trecerii ne
îndurătoare a timpului. 
Este o așteptare și o 
a m î n a r e deopotrivă ; 
„Stăpînă a odihnei să-ți 
spunem : pe curînd, /

Virgil TEODORESCU:

„Legea 
gravitației"
menii s-o sfideze, tnvâ- 
țînd zborul păsărilor, 
vine un timp cînd acțiu
nea ei implacabilă te a- 
duce iarăși la modul pro
priu pe pămint. Acesta 
este și sensul cărții : re
venirea pe pămint, pe 
acel pămint de care fan
teziile, forța și visele ti
nereții păreau să te des
prindă sfidînd gravitația.

Exceptind un grup re- 
strins de poezii scrise 
sub impresia unor pei
saje mexicane sau sud- 
americane („Erau copii 
giganții", „Meduzele de 
sepii prinse-n larg", 
„Grota" și alte citeva) 
văzute „într-un mortal 
voiaj extravagant", lirica

stăpînă peste veghea 
noastră, / stăpînă peste 
liniște și gînd, — / sâ-ți 
spunem 1 pe curind". In
terogația cunoaște o gamă 
largă de expresie, de la 
tonul grav pină la umo
rul negru sau tonica 
autoironie. Oricum, poetul 
nu vede in jurul său pră- 
văliri și flăcări mistui
toare. Am putea spune, 
dimpotrivă, de-abia acum 
descoperă cu acuitate mai 
ales eternitatea vieții, 
prezenta ei pretutindeni. 
Pentru poet, iradiația 
panteistă descătușează 
noi energii, îl introduce 
într-un templu cu puteri 
miraculoase : ...,,c î n d
cimpul îl contemplu / și

cînd pătrund In uriașu-1 
templu / și îngenunchi în 
fața puternicelor plante / 
și-a boabelor ca niște 
sublime diamante / în
fipte in cocean. — / sint 
purtătorul tainic al Ma
relui Colan / pe care mi 
l-a prins la gît tot șesul, / 
eu, pină una alta, sint 
alesul / țarinei care urcă 
albastră in tulpine, / sînt 
chiar țărina caldă ce de 
departe vine / în lungi 
călești de aur și lectici 
de atlas, / și după lungă 
cale / lipsită de odihnă 
și popas, / se-așează să 
se culce-n crivatul de 
cereale". („Sînt chiar ța
rină").

Predominant rămîne 
însă spațiul marin. Fiu 
al Dobrogei de lingă 
mare, unduirea continuă, 
bizara faună de sub ape 
incintă și acum, ca și în 
primii ani ai experiențe
lor suprarealiste, simțirea 
poetului. Mai mult, ca un 
semn de continuitate, 
stăruie și în volumul de 
față materia amar-acidu- 
lată extrasă din contac
tul nemijlocit cu unele 
aspecte dezagreabile ale 
realului. „Narațiune" sau 
„O trenă de amprente" 
sînt din acele poezii in 
care umorul negru sau ri
diculizarea locului comun 
diversifică paleta stilisti
că a poetului.

„Legea gravitației" ne 
descoperă din nou — a 
cita oară ? — resursele 
unui puternic și original 
lirism, ne călăuzește spre 
poezia văzută .și simțită 
ca stare permanentă a 
umanității.

Emil VASILESCU

CRONICA TEATRALĂ 1

Casa de lemn, ca și piesa 
lui Fănuș Neagu. este o 
miraculoasă „scoică" în 
care, mai mult decit în- 
tîmplări verosimile și dia
loguri cotidiene, firești, se 
aud „sunete" pe care le 
poate prinde doar sufletul 
și conștiința. „Scoica de 
lemn" de la malul mării 
nu captează vuietul va
lurilor care bat, undeva, 
în preajmă, și nici agi
tația exterioară, ci tu
multul interior al eroilor, 
care se zbat minați de ne
liniști, agitați de impulsuri 
contradictorii. „Scoica de 
lemn" reverberează și am
plifică cu deosebire voci 
interioare, trăiri, căutări 
subiective.

Paralel cu memoria care 
reactualizează și relatează 
situații reale, imaginația 
eroilor creează și înscenea
ză altele — pentru a con
duce gîndul spre o certitu
dine și poate, cîndva, spre 
o decizie care să destrame 
starea de ambiguitate, su
ferința și neliniștea ce-i 
sint asociate.

Personajele plutesc între 
real și imaginar. în drama 
poetică a lui Fănuș Neagu, 
poveștile și intimplările 
rodite de visare, inventate 
(întîlniri, explicații, dedu
blări) au funcția simula
crelor din mentalitatea mi
tică. Trăirea lor influențea
ză realitatea, statutul fiin
ței în plan real : resuscită, 
stimulează energii interioa
re, are virtuți clarificatoare.

Plauzibilă, verosimilă, în
treaga piesă pare totuși 
mai mult o psihodramă sau 
emanația unei meditații 
profund subiective, care se 
revarsă generos în profilul, 
subiectivității noastre.

Pentru a ne face acest 
dar, Fănuș Neagu a dat, ca 
deobicei, frîu liber fante
ziei sale debordante, virtu
ților sale ieșite din comun 
de a crea — fără a obosi 
vreodată și fără a se gindi 
că ne poate obosi sau 
„năuci" — imagini. O pleto
ră — fulgurații, jerbe, trom
be de imagini, în vecinătă
țile și îngemănările cele 
mai neașteptate. Risipă 
imagistică, ce ne face 
totuși să simțim și să 
salutăm în teatru conci
zia și forța de sugestie 
a poeziei. Căci nu o dală 
și cea mai mică unitate le
xicală este la Fănuș Neagu

o metaforă incitantă. Un 
cuvint, citeva, o replică 
sint suficiente pentru a da 
naștere unei situații, unui 
personaj, pentru a evoca o 
intimplare și mai ales 
nuanța culorii prin care s-a 
răsfrînt ea în sufletul omu
lui. Dialogul insuși este 
unul al metaforelor.

Reale, puternice, tulbură
toare — în această piesă 
prin care prozatorul de fac-

nescența emoționantă și 
contagioasă a luminii lor.

Surpriza cea mai mare a 
constituit-o neașteptata sen
zație (excepție făcind fi
nalul) de coerență și or- 
ganicitate pe care ne-a lă- 
sat-o atît de originalul 
text in spectacolul de la 
sala Studio a Teatrului „C.I. 
Nottara". Dar aici, in spa
tele lui Fănuș Neagu s-a 
aflat un adevărat maestru

„SCOICA 
DE LEMN" 

de Fănuș NEAGU 
la Teatrul „C. I. NOTTARA77

tură specială care este Fă
nuș Neagu aduce în teatrul 
românesc o adiere de aer 
proaspăt, odată cu unda de 
eter a poeziei — sint senti
mentele. Și nu sentimente 
in forme iremediabil con
stituite, ci in pendularea 
lor infinită în nuanțe, înțe
lesuri și subînțelesuri ; in 
neliniștea lor explozivă, în 
mișcarea lor neobosită (de 
la realitate la dorință, aspi
rație și iluzie), în fixațiile 
lor dureroase sau’ în meta
morfozele lor neașteptate ; 
în pulsațiile lor cind con
tinue, cînd intermitente ; in 
curgerea lor egală și in 
străfulgerările lor; In eva

de ceremonie teatrală și 
poetică : Dan Nasta. Po- 
tențînd verosimilitatea, pla
uzibilitatea realităților u- 
mane concrete și mai ales 
ridicînd la orizontală, dind 
formă, relief și chiar o 
anumită carnalitate, făcind 
o montare scenică fascinan
tă și emoționantă dintr-un 
spectacol interior, Dan Nas
ta a realizat nu numai cea 
mai bună regie pe care i-o 
cunosc, ci și un gen de tea
tru pe cit de rar la noi, pe 
atit de necesar in atingerea 
idealului de diversitate a 
artei scenice.

Rafinată și inspirată plas
tic (mă gîndesc la decorul

lui George Doroșenco, dar 
și la șocul intrărilor in sce
nă și mișcările ori pozi
țiile insolite ale personaje
lor), „Scoica de lemn" in
cintă prin efectele de mu
zicalitate. Frumusețea me
taforelor sculpteazg tăcerea. 
Dialogurile au o mare dis
creție — incit nu știi pre
cis dacă-s reale, visate 
sau imaginate. Monologu- 
rile au tensiunea drama
tică a luptei dintre ideile, 
înclinațiile unor oameni di
feriți, exprimind dialogul 
dintre tendințe diferite ale 
aceluiași individ.

întreaga desfășurare spec
taculară este condusă a- 
tent, cu migală — de sim
țul măsurii, bun gust, pre
zidată de necesara distan
țare spirituală, de o fină 
undă de ironie, bineveni
tă in orice joc, oricît de 
grav și cuceritor. Florian 
Pittiș, Emilia Dobrin-Be- 
soiu, Ștefan Radof, Catri- 
nel Paraschivescu, Liliana 
Tomescu, Ion Popa fac din 
actul scenic o operație 
comparabilă cu cea practi
cată de eroii lui Fănuș Nea
gu (spectacolul începe cu 
un ceremonial al intrării 
în roluri și adoptării măș
tii). Prezența lor în specta
col are cind o maximă con
cretețe, cind ciudată imate
rialitate. Absolut toți ac
torii impun prin adecvarea 
la stilul dificil al montă
rii și prin virtuozitățile in
dividuale, hrănite deopotri
vă de inteligență și sensi
bilitate.

O impresie de neuitat 
lasă aerul tragic, debusolat, 
sugestia adincurilor neli
niștite și a luptei cu echi
vocul moral, în numele 
idealului, aspirației spre 
absolut, și subtila autoiro
nie — pe care Florian Pittiș 
le dă lui Mihai Palela ; în
fățișarea de floare exotică 
ireală misterioasă, puritatea 
rostirii și concentrarea in
terioară a Emiliei Dobrin- 
Besoiu (Iris David) ; fires
cul și subtila îmbinare de 
lirism și umor prin care 
Ștefan Radof îl portreti
zează pe Radu Palela.

Promovind pe scena sa 
poezia dramatică a unui 
prozator binecunoscut, ar
tiștii de la „Nottara" au 
făcut un excelent serviciu 
teatrului.

Natalia STANCU

— Fidelitatea absolută față de spi
ritul romanului. Considerat prin anii 
șociologismului-vulgar și dogmatis
mului ca o apologie a „chiaburimii", 
romanului i s-a „reproșat" că auto
rul „n-a știut sau n-a vrut să vadă" 
care e calea pe care trebuie să pă
șească țărănimea săracă... etc. etc. 
Nici nu m-aș osteni să reamintesc 
asemenea aberații dacă, din păcate, 
urme ale unei asemenea gindiri des
pre artă n-ar mai persista, vag dar 
tenace, în unele minți. Și dacă putem 
spune că literatura. în linii mari, s-a 
eliberat și este liberă de asemenea 
„judecăți", în film lucrurile n-au 
ajuns încă la acest nivel : ceea ce de 
mult s-a spus în proza noastră con
temporană, in film mai intîmpină 
greutăți... Dar ne depărtăm de „Ion". 
Acestui roman i se poate aplica ceea 
ce a spus Engels despre Balzac și 
anume că a învățat din opera lui mai 
mult decit din zeci, de tomuri ale 
economiștilor și sociologilor vremii... 
Ion trăiește cea mai cumplită alie
nare, aceea produsă de necesitatea 
de a poseda într-o lume în care uni
ca măsură de valoare este posesiu- 
nea. Nu cunosc act de acuzare (dar 
cu mijloacele artei, nu ale propagan
dei !) mai cumplit Ia adresa unei so
cietăți decit procesul' de dezumani
zare al eroului pe care Rebreanu l-a 
vrut „simbol".

în al doilea rînd am subliniat (și 
nu numai pentru valoarea de docu
ment istoric) incongruitatea istorică 
a Imperiului artificial multinațional 
austriac, care la Rebreanu apare în 
lumina rece, nepătimașă, dar cu atit 
mai virulentă a obiectivitătii rea
liste...

Iar cel mai dificil lucru a fost re
darea acelei curgeri de fluviu pe 
care o intuia Călinescu... (Toate 
astea din punct de vedere al scena
ristului... Pentru rest — adică pen
tru ceea ce e mai important — ar 
trebui să vă adresați regizorului).

— Ați vrea să numiți operele 
„clasice" ale literaturii româ
nești pe care le-ați dori ecra
nizat^ ?

— „Ciocoii vechi și noi" a lui Fili- 
mon. Multe din romanele lui Cezar 
Petrescu. Oricum, repet și închei, 
procesul acesta al ecranizărilor n-ar 
trebui lăsat la voia intimplării și a 
intereselor mai mult sau mai puțin 
„artistice" ale unor cineaști in criză 
de raport firesc cu contemporaneita-

C. STANESCU

IAȘI Tabără națională 
de creație

în organizarea Ministerului Edu
cației și învățămîntului și a Inspec
toratului școlar județean, la Iași 
s-a deschis, pentru două săp- 
tămîni, o tabără națională de 
creație. Participă pionieri și șco
lari deținători ai unor premii 
naționale și internaționale in do
meniul artelor plastice. în total, 
peste 100 de copii din numeroase 
județe ale țării. în programul ta
berei figurează ca obiectiv central 
decorarea spațiilor interioare ale 
clinicii stomatologice de copii, o 
impunătoare construcție ridicată în 
zona centrală a Iașiului, care ur
mează să fie dată curînd in folo
sință.

In afară de activitățile de crea
ție, programul micilor artiști plas
tici mai prevede întîlniri cu perso
nalități ale vieții culturale și artis
tice, vizite la monumentele istorice 
și de artă, precum și in unitățile 
industriale ieșene. (Manole Corcaci)

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Învățăm în România
16,25 Forum cetățenesc
16,45 Tragerea Pronoexpres
16,55 Un pictor al omului t Comeliu 

Baba
17,35 Din muzica și dansurile popoare-

lor. Cintece și dansuri populare din 
Filipine

17.50 Corespondenții județeni transmit
18,10 Festivalul național „Cîntarea 

României". Aspecte din finala pe 
țară — Centrul Deva

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 In dezbaterea țării — Proiectul 

de Directive ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Astăzi, despre po
litica dezvoltării : investițiile, creș
terea eficienței economice

19,30 Noi, femeile !
20,00 Teleclnemateca. Ciclul „Mari regi

cinema
• Ultimul vals : SALA PALATU
LUI — 17,15: 20.
• Retrospectivă „John Wayne". 
„50 000 dolari recompensă" : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18.
• Misiunea Capricorn unu: SCA
LA — 14,15; 17; 19.45, BUCUREȘTI 
— 14; 16,45; 19,30; FAVORIT — 8,45; 
11,15; 14; 16,45; 19,30.
• în ritmul muzicii ; LUCEAFĂ

RUL — 13,45; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 21,15, FESTIVAL — 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Gala filmului egiptean „Mu
mia" : CINEMA STUDIO — 19,30.
• Inspectorul Harry : CINEMA 
STUDIO — 10; 12,15.
• Șatra : PATRIA — 14; 16; 18,15; 
20.30.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13,45; 16; 18,15; 20,36, la grădină
— 21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Nick Carter superdetectiv : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20, ARTA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.

• Nea Mărln miliardar : CEN
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Antichități : TIMPURI NOI — 
14; 1.6; 18: 20.
• Prietenii copilăriei mele — 9,15; 
11,15; 13,15; 15,15; 17,15, Cenușa — 
19,15 : DOINA.
• Hercule cucerește Atlantida :
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GRADINA BUZEȘTI — 21,15.
• Brațele Afroditei : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
• Alibi pentru un prieten : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 17,15;

20, MODERN — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30, la grădină — 21.
• Ultimul cartuș : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Umbrele verii fierbinți : BU- 
CEGI — 16; 18; 20,30.
• Marele Gatsby (ambele serii) — 
9,45; Ghepardul (ambele serii) — 
14: Veninul — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA.
• Tînărul din Istanbul : GRIVITA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21,15.
• Severino : LIRA — 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 21.

• O dramă la vînătoare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Moartea unui greier : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• înarmat și foarte periculos :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Legea e lege ; COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Copil de duminică : PACEA — 
16; 18; 20.
• Apașii : FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Frumoasa și bestia : VOLGA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 21.
• Vacanță tragică : VIITORUL —

Pianele înainte 
de concert...

Pe strada Cazărmii la 
nr. 87 există o firmă, nu 
prea la vedere, pe care 
scrie mărunt : Secția de 
instrumente muzicale 
„Doina" — „Arta mobilei". 
Poți trece prin fața ei zil
nic fără să o observi... O 
firmă mică, o poartă înal
tă, simplă, comună, care 
nu atrage cu nimic aten
ția. Dincolo de poartă 
însă, de acea „Artă a 
mobilei" se-ntîmplă un 
„spectacol" cu totul Ieșit 
din comun față de o fa
brică obișnuită ; timpul se 
măsoară în : finisarea, 
acordarea unui corp sonor, 
montatul corzilor... în con
struirea unui pian ! Da, 
aici în București, pe str. 
Cazărmii se află unica fa
brică de piane din țară. 
De aici pleacă aceste mi
nunate instrumente spre 
magazinele noastre și spre 
marile centre muzicale ale 
lumii, spre Roma, spre 
Amsterdam, Haga, Miin- 
chen, Atena, Helsinki, Ge
neva... Este familia pia
nelor românești care se 
numesc „Doina", „Carai- 
man", „Lipatti"... In fai
ma lor își spune cuvîntul 
iscusința meșterilor ro
mâni. Și aceasta începe 
cu acel muncitor fores
tier care știe să aleagă 
cheresteaua de paltin, de 
fag, de carpen, de tei, 
dar mai ales cheresteaua 
de rezonanță — o esență 
specială de molid, de brad. 
Apoi urmează cei care cu
nosc tehnica „uscătoriei" 
— umiditate minimă, un 
anume timp pentru fie
care esență, specialiști in 
?relucrarea lemnului brut, 
n timpul „trei" al pro

cesului intervin timplarii 
— muncitori cu înaltă pre
gătire. Odată vopsit, a- 
samblat, pianul pare a fi 
gata... Abia de-acum însă 
începe munca de mare 
finețe, de mare pricepere. 
Echipa de constructori- 
specialiști montează cla
viatura, mecanica, reglea
ză, verifică, finisează...

Sînt în această fabrică 
de piane 110 muncitori, 
tehnicieni, (timplari, tim- 
plari-mecanici, construc
tori) de înaltă calificare. 
110 meșteri neîntrecuți, 
pasionați pentru munca 
lor. Care au deprins meș
teșugul în fabrică și nu 
într-o lună-două, ci in 
doi-trei ani. „Vedeți — 
spunea șeful atelierului, 
inginerul electronist Petru 
Greavu — aceste meserii 
nu se pot învăța de
cît aici, în fabrică. 
Spre exemplu „acorda
jul", „montajul". Chiar 
și un tîmplar de mese
rie pentru a lucra la sec
ția „piane" trebuie să 
cunoască mai întîi specifi
cul procesului de produc

ție al instrumentului. Și 
mai este ceva : trebuiș 
să-ți iubești meseria. Sub 
ochii noștri, de la o secție 
la alta, vedem cum se 
naște pianul. Simțim bucu
ria că din miinile noastre 
iese un instrument muzi
cal care va aduce cu si
guranță bucurie oameni
lor, pe care poate va în
văța un copil talentat sau 
va concerta un pianist ce
lebru... Avem în fabrică 
un excelent colectiv de 
specialiști. Trebuie amin
tiți Ion Stănescu — spe
cialist constructor. Con
stantin Neagu — specia
list in prelucrarea mate
rialului lemnos. Petre 
Anghel — constructor 
specialist In claviaturi, 
Gheorghe Petcu — con
structor specialist în re
glaje ; și, neapărat, acor- 
dorii Iosif Grigore si Dan 
Săvescu".

110 muncitori, tehnicieni, 
care au reușit ca pianele 
și pianinele românești să 
fie comparate, la marile 
expoziții internaționale, cu 
celebrele „Yamaha" (Japo
nia), „Petrof" (R.S. Ceho
slovacă), „Forster", „Hof
fman", „Ibach Sohn", 
„Nordiska" (R.F. Germa
nia)... Și, nu întimplător : 
pentru calitatea sunetului, 
pentru finețea acordajului, 
pentru rezistență, pentru 
aspectul modern. în ulti
mii 5—6 ani, colectivul a 
realizat pe plan intern 32 
de semifabricate (din 42 
cite se importau). S-a 
lărgit gama de tipuri, 
s-a modernizat desig- 
nul. Cînd se va depăși 
cifra de 800, astfel incit 
magazinele noastre să 
aibă, fără pauze de luni 
de zile (cum se întîmplă 
acum), pianinele „Doina", » 
„Lipatti" ? „Cu siguranță 
— ne-a spus ing. Petru 
Greavu, cînd va fi gata 
noul nostru local care 
acum se construiește pe 
platforma Militari".

O fabrică, o firmă, meș
teri cu mîini de aur 
care aleargă pe „cla
viatura" complexă a unei 
meserii de înaltă califi
care, de fapt, ea însăși o 
veritabilă artă. De aceea, 
cind ascultați marile ca
podopere muzicale în in
terpretarea pianiștilor ce
lebri, admirația și valul 
de aplauze stîrnite de 
puritatea, claritatea su
netului, constituie, impli
cit, și un omagiu adus 
acestor meșteri mari. Un 
omagiu pe deplin meritat, 
adresat virtuozității cu 
care ei, acești muncitori 
de înaltă calificare, trans
formă lemnul de paltin 
în cutie de rezonanță 
pentru cele mai înalte va
lori muzicale.
Smaranda OTEANU

zori". „Pretendentul". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor ame- 

. ricane. Cu : Red Skelton, Eleanor
Powell, Lena Home. Regia : Vin
cente Minnelli

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 1

16,00 Teatru TV : „Aștepttnd In prag" 
de Mircea Enescu,

17,25 Muzică șl publicitate
17.35 Permanenta redescoperire a Româ

15.30; 17,45; 20, POPULAR — 16;
18; 20.
• întoarcerea acasă : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, la grădină — 21.
• Lanțul amintirilor : MUNCA —
— 14; 17; 20.
• Păcală : FLACARA — 15; 17,30; 
20.
• Police Python 357 î COSMOS — 
14,30; 17; 19,30.
• în ochii tăi e Întreaga lume :
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Rodeo : GRADINA BUCEGI — 
21.

niei (IU). „Aventura cea mal fru
moasă"

18.20 Lupta antifascistă In România (II). 
„Avertismentul"

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Treptele afirmării
19,55 Studio T ’79. Față-n față cu... omul 

viitorului (partea a doua)
20.20 De pretutindeni. Mările șl ocea

nele lumii
20,45 Biblioteca pentru toți. Mlhall Sa- 

doveanu (I)
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• Omul cu masca de fier : GRA
DINA FLACARA — 21,15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRADINA PARC HOTEL 
— 21,15.
• Un trecător în ploaie : GRADI
NA TITAN — 21,15.

teatre
• Teatrul Mic (La Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol

de sunet șl lumină „Culorile iubi
rii" — 21,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Majestic) : Interviu 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Pe un picior de plai 
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 176, str. Lunca Cemel 3, 
Drumul Taberei) : Pescarul și no
rocul — 19,30.
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CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-BRAZILIENE
La București au început. marți 

dimineață, convorbiri intre o delega
ție economică, condusă de Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și delegația economică 
Brazilia, condusă de Cesar 
nistrul energiei și minelor, 
o vizită in țara noastră.

în cadrul convorbirilor 
abordate probleme privind 
tățile dezvoltării în 
schimburilor comerciale, a 
rării și cooperării economice 
Brazilia și România în domenii de 
interes comun.

Au luat parte Nicolae Ghenea, 
ambasadorul- țării noastre în Bra
zilia, și Carlos dos Santos Veras,

Cais, 
care

din 
mi- 
face
fostau 

posibili- 
continuare a 

colabo- 
dintre

ambasadorul Republicii Federative 
a Braziliei la București.

★
în aceeași zi, oaspeții au avut o 

întrevedere cu Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, in 
cursul căreia au fost discutate aspec
te ale colaborării româno-braziliene 
în diferite sectoare industriale.

Delegația braziliană a vizitat între
prinderea de utilaj petrolier „1 Mai11 
din Ploiești și întreprinderea de ma
șini grele București. Cu acest prilej 
au fost prezentate o serie de reali
zări ale industriei noastre construc
toare de mașini — instalații și agre
gate destinate extracției țițeiului și 
producției de energie electrică.

(Agerpres)

Vizita delegației guvernamentale a Provinciei 
Socialiste Autonome Voivodina (R. S. F. Iugoslavia)

Delegația guvernamentală a Pro
vinciei Socialiste Autonome Voivo- 
dina (R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
tovarășul Nikola Kmezici, președin
tele Consiliului Executiv al Adunării 
Provinciei, însoțită de tovarășul Vir
gil Trofin, viceprim-ministru al gu
vernului, de alte persoane oficiale 
române, a avut, marți dimineața, o 
întrevedere, la sediul Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., cu 
tovarășul Nicolae Bușui, prim-secre
tar al comitetului județean de partid. 
Oaspeții au vizitat, de asemenea. In

treprinderea constructoare de mașini 
din Reșița.

în aceeași zi, delegația a vizitat 
cooperativa agricolă de producție 
Diniaș, județul Timiș, unde a fost 
intimpinată de tovarășul Petre Dă- 
nică, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R.

★
Cu prilejul vizitei, ambasadorul 

R.S.F. Iugoslavia în România, Trifun 
Nikolici, a oferit un dineu.

(Agerpres)

Primire la C.C. al P.C.R Cronica zilei

Mafii dimineața, delegația Adu
nării orașului Belgrad, condusă de 
Jivorad Kovacevici, președintele 
adunării, a făcut o vizită la Consi
liul popular al municipiului Bucu
rești, unde a avut o întrevedere cu 
tovarășul Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, cu alți membri 
ai Comitetului Executiv al consi- 
i.. lui popular municipal.

în timpul întilnirii au fost subli
niate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între România 
și Iugoslavia, relevîndu-se rolul ho- 
tăfitor al întilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito in amplificarea 
continuă a acestor relații.

în continuare s-a făcut un schimb

de informații privind activitatea des
fășurată de cele două municipalități. 
A fost relevată, totodată, importanța 
vizitelor reciproce de delegații, pen
tru mai buna cunoaștere și întărirea 
legăturilor de prietenie dintre locui
torii celor două capitale, dintre po
porul român și popoarele iugoslave.

La întrevedere au luat parte re
prezentanți ai Ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la București.

★
în aceeași zi, delegația Adunării 

orașului Belgrad a vizitat 
prinderea de mașini grele 
rești, Institutul de proiectare 
iect“-București, precum și 
prinderea „Tricodava11.

(Agerpres)

între- 
Bucu- 
„Pro- 
între-

Plecarea ministrului economiei, comerțului exterior 
și cooperării economice din R. A. Egipt

Marți dimineața a părăsit Capi
tala Hamad El Sayeh, ministrul eco
nomiei. comerțului exterior și coope
rării' economice din Republica Arabă 
Egipt, care, in fruntea unei delegații, 
a participat la lucrările celei de-a 
Xl-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-egiptene de coo
perare economică și tehnică.

aeroportul Otopeni, oaspetele a 
condus de tovarășul Cornel

Pe
fost __
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul R. A. Egipt ia 
București, alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatele naționale de box

ASTĂZI, PRIMELE GALE
De astăzi și pină sîmbătă. 28 iu

lie. se desfășoară in Capitală Cam
pionatele republicane de box. la care 
participă peste 200 de sportivi din 
50 de asociații și cluburi din Întrea
ga țară. Actuala ediție se anunță 
foarte puternică, atît prin numărul 
mare de participanți, cit și datori
tă prezentei tuturor pugiliștilor frun
tași. intre care si campionii de anul 
trecut : Alexandru Turei. Gheorghe 
Govici. Teodor Dinu. Ilie Dragomir, 
Ion Budușan, Nicolae Chioveanu, 
Georgică Donici și Ion Cernat.

Astăzi, de la ora 10,00. au loc vi
zita medicală, cintarul oficial și tra
gerea la sorti, iar de la orele 15.00 
și 19,00 — primele două reuniuni pre
liminare, ce vor fi găzduite de are
na „Progresul11 din str. dr. Staico- 
vici. unde se vor disputa toate ga
lele preliminare, în fiecare zi cite 
două, la aceleași ore 
lie. Semifinalele (25 
reuniunea finală (28 
vea loc la Palatul 
culturii, de la ora 18.30.

pină la 24 iu- 
și 26 iulie) 
iulie) vor 
sporturilor

și 
a- 
și

Programul campionatelor mondiale 
de gimnastică

liber alese ; vineri 7 : concursul ge
neral pentru titlul la individual com
pus, masculin ; sîmbătă 8 : concursul 
general pentru titlul la individual 
compus, feminin ; duminică 9 : fina
lele pe aparate, masculin și feminin.

PARIS 17 (Agerpres). — De la Se
cretariatul Federației internaționale 
de gimnastică se anunță că anul 
acesta campionatele mondiale de 
gimnastică se vor desfășura in 
S.U.A., in localitatea Fort Worth (in 
apropiere de Dallas), între 2 și 9 
decembrie, după următorul program: 
duminică 2 decembrie : festivitatea 
de deschidere ; luni 3 : conctțrsul 
masculin pe echipe, exerciții im
puse ; marți 4 : concursul feminin 
ne echipe, exerciții impuse ; miercuri 

concursul masculin pe echipe, 
exerciții liber alese ; Joi 6 : con
cursul feminin pe echipe, exerciții

(Urmare din pag. I)

În cîteva rînduri
• Un număr de 15 țări, intre care 

Mexic, România, R. P. Mongolă, 
U.R.S.S., Maroc, Finlanda. Irlanda, 
Iugoslavia, Polonia, India, au refuzat 
să participe la campionatele mon
diale de tir cu arcul din Berlinul oc
cidental, in semn de protest față de 
hotărirea Federației internaționale de 
tir cu arcul (F.I.T.A.) de a menține 
in rindurile sale federațiile_din Re
publica Sud-Africană 
țări unde 
apartheid 
sport.

O La 
slovacia), 
competiției de tenis pentru' 
dotată cu „Cupa Galea11 
meciul _
ciei și României. în prima __
cehoslovacul Miroslav Lacek conduce 
cu 6—3, 1—0 (meciul s-a întrerupt 
din cauza ploii) in fața lui Florin 
Segărceanu. în cea de-a doua intil- 
nire, echipa Australiei conduce cu 
1—0, în fata Braziliei.

Alte 
aceeași 
Italia — Iugoslavia 3—0 ; Chile — 
Suedia 1—1 ; Arcachon : Franța — 
Belgia 3—0 ; Argentina — U.R.S.S. 
3-0.

și Rhodesia, 
se practică politica de 

și discriminarea rasială in
Marianske Lazne (Ceho- 
în cadrul zonei semifinale a 

tineret 
a Început 

dintre echipele Cehoslova- 
partidă,

rezultate contînd pentru 
competiție ; Montecatini :

talice. Am putea adăuga 
apoi faptul că, din cele 15 
luni de la. deschiderea șan
tierului, 4 au durat numai 
lucrările de eliberare a 
amplasamentului și de exe
cuție a devierilor și noilor 
galerii pentru echipamen
tele edilitare, ceea ce În
seamnă că, practic, execuția 
propriu-zisă a pasajului s-a 
încadrat in- numai 11 luni, 
termenul prevăzut 
fiind scurtat cu circa 
și jumătate.

Nu e greu să ne 
seama, din ceea ce pot su
gera aceste date, în ce ritm 
s-a muncit pe șantier, cit 
de aspră a fost aici lupta 
cu timpul. Performanta 
care încununează acum toa
te aceste eforturi — dedu
cem din ceea ce se petrece 
in jurul nostru, din ceea 
ce ne spun constructorii cu 
care putem schimba o vor
bă — n-ar fi fost posibilă 
fără o organizare exempla
ră a muncii, fără aplicarea 
pe scară largă a unor teh
nologii de înalt randament, 
cum ar fi turnarea betoa- 
nelor în cofraje speciale, 
care au permis realizarea 
planșeelor împreună cu 
grinzile lor, execuția pre
fabricatelor și a armături
lor in atelierele de produc
ție industrială, sau fără

inițial 
un an

dăm

• TREI COPII DIN 
ARGENTINA - Fernando și 
Fabiana Pacheco și Patricia 
Cretan — în vîrstă de 10, 12 și 
14 ani, au urcat pină în virful 
vulcanului andin Lanin, cu alti
tudinea de 3 774 metri, unde au 
depus un mesaj destinat tuturor 
copiilor din lume. în textul 
adus de cei trei copii se spune : 
„Cu prilejul Anului internațio
nal ai copilului, adresăm acest 
mesaj de fraternitate și pace 
cornilor din lumea întreagă ani
mați de dorința de a deveni 
bărbați și femei folositori ome
nirii11. în temerara lor ascen
siune acești foarte tineri alni- 
niști au fost însoțiți de trei lo
calnici. care i-au ajutat să urce 
pantele lunecoase, acoperite de 
gheată.

• PILOTUL SUBTE
RAN. Chiar și cel mai experi
mentat maistru în foraje nu 
poate ști întotdeauna cu preci
zie direcția în care se îndreaptă 
galeria sau unde se află la un 
moment dat sapa de foraj. El 
nu poate preciza cu promptitudi
ne nici dacă sonda a deviat de 
la direcția prestabilită. Pentru 
a afla asemenea date, forajul se 
întrerupe timp de 5—6 ore, sapa 
se aduce la suprafață și in puț 
se coboară aparate speciale. Spe
cialiști sovietici au realizat un 
dispozitiv care permite un con
trol permanent, fără să se mai 
extragă saoa din puț. Este vor
ba de un sistem de senzori care, 
împachetați într-un conteiner 
ermetic, sint coboriți în puț îm
preună cu coloana de prăjini de

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit, marți dimineața, delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
Chinez, condusă de tovarășul Song 
Rengiong, membru al Comitetului 
Central al P.C. Chinez, șeful Secției 
Organizatorice a C.C. al P.C.C., care, 
la invitația C;C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie și pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

în cadrul discuțiilor au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare multilaterală 
partidele, popoarele și țările 
care se dezvoltă continuu în 
convorbirilor și înțelegerilor 
nite cu prilejul întîlnirilor 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

dintre 
noastre 
spiritul 
conve-
dintre

Au fost înfățișate oaspeților chinezi 
experiența doblndită și preocupările 
actuale in domeniul muncii de partid, 
in întărirea continuă a rolului condu
cător al Partidului Comunist Român 
în toate sferele vieții politice și eco- 
nomico-sociale, în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în tara noastră.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie. A participat Ion Florea, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Tien Chingfeng, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. Chi
neze la București.

★
în aceeași zi, delegația de activiști 

ai P.C. Chinez a fost primită de 
tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C R. 
Delegația a luat cunoștință de expe
riența și preocupările actuale ale or
ganizației de partid a municipiului 
București.

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Mihail Diamandopol a fost numit in, 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Irak.

Sosirea unei delegații a Partidului Național 
Social Sirian din Liban

Marți, 17 iulie a.c., a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului Națio
nal Social Sirian din Liban, condusă 
de Abdallah Saade, președinte, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită în țara noastră;

Din delegație mai fac parte Mah
moud Abdel Khalek, membru al Con
siliului Suprem și al Consiliului Exe
cutiv al partidului, Marwan Fares, 
membru al Consiliului Executiv al

partidului, șeful secției relații exter
ne, și dr. May Saade.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația P.N.S.S. a fost salutată ds 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
secretar al C.C. al P.C.R., Tamara 
Dobrin, membru al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Expoziții. seria manifestă
rilor culturale ce au loc peste ho
tare în întîmpinarea celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării țării se înscrie 
și o mare expoziție de carte româ
nească deschisă, între 19 și 25 iulie, 
în Uniunea Sovietică, la Novgorod. 
Organizată pe bază de reciprocitate, 
în cadrul schimburilor culturale ro- 
mâno-sovietice, manifestarea este un 
răspuns la expoziția de carte din 
U.R.S.S. oferită cititorilor din Bucu
rești și Sibiu. Peste 1 200 de titluri, 
reunite in expoziție, vin să ilustreze 
coordonatele activității editoriale ro
mânești, genuri de carte din cele 
mai diverse: social-politică, științi
fică, tehnică, beletristică, de largă 
informare, de artă, precum și cartea 
pentru copii și tineret. în continua
re, la începutul lunii august, expo
ziția va fi deschisă în orașul Riga.

în curînd, țara noastră va prezenta 
expoziții de carte pentru copii la 
Sofia și Tokio, în cadrul cărora vor 
fi prezentate lucrări ale editurii 
specializate „Ion Creangă11 și ale al
tor case de editură românești.

★
Marți, la galeriile de artă din Con

stanța a avut loc vernisajul unei ex
poziții de artă plastică suedeză, or
ganizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste și ale 
Uniunii artiștilor plastici din România.

TELEGRAME EXTERNE
LONDRA

Secretarul general al Partidului Laburist 
a primit delegația P.C.R.

LONDRA 17 (Agerpres). — Aflată 
In vizită in Marea Britanie, delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., s-a întîlnit cu Ron Hay
ward, secretar general al Partidului 
Laburist.

Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a fost adresat un cald mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
lui Ron Hayward, secretar general, 
conducerii și membrilor Partidului 
Laburist.

Mulțumind cordial pentru mesaj, 
secretarul general al Partidului La
burist a rugat să fie transmis

tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc și calde urări de 
bine, iar poporului român — urări 
de noi realizări pe calea dezvoltării 
sale multilaterale.

în cadrul întilnirii a fost efectuată 
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului La
burist, reafirmîndu-se hotărirea co
mună de a dezvolta în continuare 
bunele raporturi de colaborare exis
tente între cele două partide.

La întîlnire a participat Nicu Bu
jor, însărcinat cu afaceri a.i. al țării 
noastre la Londra.

în continuarea vizitei, delegația 
Partidului Comunist Român a avut 
întîlniri cu conducerile unor unități 
social-economice din sistemul coope
rației în orașele Bristol, Birmin
gham, Edinburgh și Manchester.

Ajutor acordat de România zonelor 
iugoslave afectate de cutremur

Vizita președintelui Partidului Conservator 
din Norvegia

Tovarășul 
ședințe al . _ _
Frontului Unității Socialiste, s-a în- 
tîlnit, marți, cu Erling Norvik, pre
ședintele Partidului Conservator din 
Norvegia, care face o vizită în țara 
noastră ; au fost abordate unele 
aspecte ale activității Frontului Uni
tății Socialiste și Partidului Conser- 

. valor și s-a exprimat, de ambele părți, 
dorința dezvoltării contactelor dintre

Mihai Dalear vicepre- 
Consiliului National al

cele două organisme politice, în spi
ritul relațiilor de prietenie și colabo
rare existente între România și Nor
vegia, in interesul cauzei cooperării, 
destinderii și păcii pe continent și 
în lume.

Tot marți, președintele Partidului 
Conservator din Norvegia a avut o 
convorbire la Comitetul de Stat al 
Planificării și a vizitat întreprin
derea „23 August11 din Capitală.

Recepție cu prilejul aniversării Revoluției Socialiste Irakiene

TurnCU. ^ntre 2 17 iulie, Mu
zica reprezentativă a regiunii mili
tare Varșovia a efectuat un turneu 
in țara noastră. Artiștii militari 
polonezi au susținut concerte in 
orașele Oradea, Cluj-Napoca. Sibiu, 
Mediaș, Pitești, Predeal și Brașov. 
Ei au prezentat, de asemenea. în Ca
pitală un concert de gală, la care au 
fost prezenți generalul-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
armatei, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jerzy Kusiak, ambasadorul R. P. Po
lone în tara noastră, precum și ata
șați militari acreditați la București.

BELGRAD 17 (Agerpres). — Dra- 
goliub Stavrev, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Comitetului 
de coordonare a activității de înlă
turare a urmărilor seismului din 
Muntenegru, l-a primit pe Costache 
Zavu, însărcinatul cu afaceri al 
României la Belgrad. Cu acest prilej, 
s-a comunicat hotărirea guvernului

român de a acorda ajutor zonelor 
afectate de cutremur, constind din 
construirea unei policlinici și trimi
terea unei echipe de specialiști pen
tru acordarea, timp de cîteva luni, 
de asistență tehnică la elaborarea de 
studii și proiecte de consolidare, pro
iectarea de structuri antiseismice 
pentru noi tipuri de construcții și 
pentru alte lucrări.

„Sînt necesare măsuri practice in vederea creșterii 
surselor alimentare ale țărilor in curs de dezvoltare"

Intervenția reprezentantului român la Conferința F.A.O.

Cu ocazia celei de-a Xl-a ani
versări a Revoluției Socialiste Ira
kiene. ambasadorul Republicii Irak 
la București, Dhiab M. Al-Algawi, a 
oferit marți o recepție.

Au participat Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Con
stantin Stătescu, ministrul justiției. 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ana Mureșan,

președinta Consiliului National al 
Femeilor, 
centrale.

Au luat...............
plomatice acreditați în țara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Re

publicii Irak la București a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

conducători de instituții
parte șefi de misiuni di-

(Agerpres)

Conferință de presă la Ambasada R. P. Polone
în cadrul manifestărilor consacrate 

celei de-a XXXV-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei, la ambasada din 
București a acestei țări a avut loc 
marți o conferință de presă.

Cu acest prilej, ambasadorul Jerzy 
Kusiak a vorbit despre însemnătatea 
istorică a actului de acum 35 de ani, 
în urma căruia poporul polonez și-a 
dobindit libertatea și a pășit pe dru
mul construcției unei noi societăți. 
In continuare, vorbitorul a înfățișat 
succesele obținute in cei 35 de ani de 
poporul polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Referindu-se la legăturile tradițio
nale statornicite de-a lungul istoriei 
intre popoarele polonez și român, 
vorbitorul a apreciat cu satisfacție 
avîntul pe care l-au înregistrat a- 
cestea in ultimul timp, colaborarea pe 
multiple planuri dintre partidele și 
țările noastre. în dezvoltarea dinami
că a acestor raporturi, a subliniat 
vorbitorul, un rol de primă însem
nătate l-au avut întilnirile și convor
birile directe dintre tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre-

tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, evenimente care 
au fost urmărite cu un deosebit in
teres de către ambele popoare, con
stituind un factor durabil, care În
tărește prietenia dintre partidele și 
țările noastre.

în încheiere, ambasadorul polonez, 
exprimindu-și convingerea că priete
nia româno-polonă se va dezvolta 
în continuare, a spus : Permiteți-mi 
ca, in ajunul sărbătorii Renașterii 
Poloniei, precum și cu prilejul apro
piatei dv. sărbători și al celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, să transmit constructo
rilor României socialiste. întregului 
popor român cele mai cordiale salu
tări și urări de succese in continua
re în lupta comună pentru pace și 
prietenie între popoare.

A luat cuvintul in încheiere Jan 
Kulczycki. consilierul comercial al 
ambasadei, care s-a referit la eco
nomia în plină dezvoltare a țării 
sale, precum și la cursul ascendent 
al raporturilor și schimburilor multi
laterale dintre Pplonia și România.

(Agerpres)

(Agerpres)

v r e a
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 șl 21 iulie. In țară : Vremea va fi în 
general instabilă la începutul intervalu
lui, apoi se va ameliora treptat. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai pronun
țate in primele zile, cînd. vor cădea ploi 
locale ce vor avea și caracter de aver
să. Pe alocuri cantitățile de apă căzute 
vor depăși 25 litri pe metru pătrat în 
24 de ore, apoi ploile se vor restrînge, 
devenind Izolate. Vintul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări locale 
în estul țării din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 6 și 16 grade, iar cele maxime în
tre 19 și 29 de grade. In București : 
Vremea va fi în general instabilă, la 
început, apoi se va ameliora. Cerul va 
deveni variabil. Ploaie cu caracter de 
aversă la începutul intervalului. După 
o scădere de scurtă durată, temperatu
ra va crește.

ROMA 17 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în cadrul ședinței plenare a 
Conferinței mondiale de la Roma 
consacrată reformei agrare și dez
voltării rurale, reprezentantul Româ
niei, Ion Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii, a arătat că sînt 
necesare eforturi susținute din partea 
tuturor statelor și, in primul rînd, 
efortul propriu al țărilor in curs de 
dezvoltare pentru a se ajunge la re
ducerea treptată și, în final, la li
chidarea decalajelor economice. „Ro
mânia — a spus el — țară socialistă 
în curs de dezvoltare, membră a 
„Grupului celor 77“, acționează activ, 
împreună cu celelalte state, pentru 
lichidarea subdezvoltării și a împăr
țirii lumii în țări bogate și să
race. Cu diferite prilejuri, ca și 
în mesajul adresat recentei sesiuni 
U-N.C.T.A.D. de la Manila, președin
tele Nicolae Ceaușescu a propus un 
ansamblu de măsuri concrete de 
sprijinire a eforturilor pe care sta
tele în curs de dezvoltare le între
prind în vederea emancipării lor in 
toate sferele de activitate11.

A fost subliniată cu acest prilej 
participarea activă a României la 
pregătirea șl desfășurarea Conferin
ței mondiale a F.A.O., căreia ii re
vine misiunea de a-și concentra dez
baterile asupra identificării unor 
măsuri practice, care, în concepția

românească, trebuie să vizeze în 
special : dezvoltarea agriculturii, 
respectiv creșterea și diversificarea 
producției agroalimentare, în primul 
rînd în țările în curs de dezvoltare; 
realizarea, în acest scop, de schimbări 
structurale, ținîndu-se seama de spe
cificul și resursele fiecărei țări, in
clusiv în ce privește forma de pro
prietate și modul de folosire a re
surselor de terenuri, amenajarea șl 
sistematizarea zonelor rurale, inclu
siv dezvoltarea în aceste zone a unor 
sectoare de producție neagricole, care 
să contribuie la o utilizare optimă a 
resurselor umane și a celorlalte re
surse din mediul rural ; formarea 
de cadre necesare agriculturii și dez
voltării rurale în general ; creșterea 
rolului cooperării internaționale în 
rezolvarea acestor probleme și spo
rirea, în acest context, a contribu
ției țărilor dezvoltate și a organiza
țiilor internaționale de profil (în 
special F.A.O., F.I.D.A., P.N.U.D.,
O.N.U.D.I.) ; dezvoltarea cercetării 
științifice și tehnologice, cu priori- 
tațe a cercetărilor consacrate creării 
și introducerii în producția agricolă 
de soiuri de plante și rase de ani
male de înaltă productivitate ; core
larea activităților de cercetare agro
nomică și tehnologică cu cele privind 
cercetarea sociologică.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 15 IULIE 1979
Categoria 1 : (13 rezultate) 

riante 25% a 39 283 lei ;
Categoria 2: (12 rezultate) 

variante a 5 096 lei ;
Categoria 3 : (11 rezultate) 

variante a 456 lei.

2 v'a-

18,50

310,00

„România actioneaza ferm pentru 
consolidarea păcii și colaborării"

ajutorul miilor de bucu- 
reșteni din toate sectoarele 
Capitalei, dar îndeosebi din 
sectoarele 2 și 3, care au 
creat condiții constructori
lor să se consacre exclusiv 
lucrărilor calificate, 
cînd, dincolo de 
tea, aflăm că 
Preda și echipa 
gheri, prezenți

zi de muncă

Dar, 
toate aces- 
Alexandru 
sa de dul- 
aici de la

cheie fiecare 
aici, pe șantier; că izolato
rii lui Nicolae Ciobanu n-au 
părăsit nici un obiectiv 
pină cînd nu erau convinși 
că izolațiile executate de ei 
nu mai puteau fi deteriora
te ; că șoferii Vasile Paras- 
chiv. Ion Popescu, Vasile 
Bucur, buldozeristul Ion 
Roșu sau șoferul-mecamc

ao splendidă performantă 
voinței oamenilor, a dragos
tei ce-i leagă de șantier, de 
orașul ce-și adaugă mereu 
noi sporuri de frumusețe din 
frumusețea muncii lor.

După terminarea ultime
lor lucrări de finisaj, pen
tru scurt timp vor mai 
rămine aici doar con
structorii ce înalță blocu-

Frumuseți noi
turnarea primei șarje de 
beton, ca adevârați con
structori policalificați, au 
făcut de toate; că lăcătușii- 
montori conduși de Ion Tu- 
dorache, dulgherii din echi
pele lui Ilie Popa, Ion Ilie, 
Ion Osiac și Ambruș Fe- 
rent, fierarii-betoniști An
ton Pal sau Mihai Bișoc, 
muncind, zile întregi, unul 
ca toți și toți ca unul, s-au 
depășit pe ei înșiși pentru 
a se încadra in termenele 
graficelor; că ing. Gheorghe 
Marinescu, directorul Trus
tului de construcții indus
triale București, de 15 luni, 
împreună cu Iordan Loghin, 
secretarul comitetului de 
partid, își încep și își in-

Aurelian Tisjici nu și-au 
precupețit timpul pentru a 
muta intregul munte de 
pămînt cu trei luni mai 
devreme; că șeful unuia din 
cele două loturi care au lu
crat aici, tinărul inginer 
Constantin Herghelegiu, 
după două schimburi con
secutive pe șantier, seara, 
mai găsea puterea de a 
adăuga, din observațiile de 
peste zi, încă o pagină la 
teza sa de doctorat despre 
determinarea proprietăților 
mecanice ale solului în 
timpul forajului — devan
sarea realizării pasajului 
cu un an și jumătate, îna
inte de a fi o excepțională 
izbindfă tehnică, ne apare ca

rile menite să închege pro
filul pieței, Împreună cu 
cei ce construiesc pe fron
turi largi noile ansambluri 
de locuințe de pe Calea 
Moșilor, Mihai Bravu și 
Ștefan cel Mare. Siluetele 
masive ale ansamblurilor 
frontale ale pieței, însumînd 
peste 500 de apartamente, 
în bună parte cu 4 camere, 
sînt aproape gata. însemne 
de marcă ale magistralei 
Ștefan cel Mare — Mihai 
Bravu, care — din forfota 
măruntă de dughene și bir
turi a mahalalei de altădată 
— își ridică mereu alte și 
alte frunți semețe spre 
înălțimi, aceste mari ar
cade cu aripile desfășu-

rate 
nă, 
nouă și impunătoare per
spectivă spre centrul ora
șului : vechea Cale a 
Moșilor, cu secole 'în urmă 
cunoscută sub numele Po
dul Tirgului de Afară, evo
catoare a atîtor evenimen
te de răsunet in istoria ora
șului, de-a lungul căreia, 
de aici, din Piața Obor, 
s-au aliniat intr-un superb 
start spre înălțimi turnuri
le giganticelor macarale, 
dobîndește și ea puternica 
infuzie de confort, civiliza
ție și frumusețe, caracteris
tică noului ev socialist.

Pe firul unei largi artere, 
cu 4 benzi de asfalt și 2 
linii de tramvai, în fronturi 
continui, se derulează pro
filurile diversificate ale 
noilor blocuri prevăzute cu 
magazine și unități de 
prestări de servicii la par
ter. în linii mari, primul 
tronson, pină la intersec
ția cu strada M. Eminescu, 
va fi gata în acest an, pen
tru ca următorul, pină la 
b-dul Republicii, să fie re
alizat în anul viitor, cînd 
noua Cale a Moșilor va 
însuma peste 4 500 de apar
tamente și circa 20 000 mp 
spații comerciale.

...Doi ani de șantier. Dar 
cît de mult înseamnă ei 
în istoria de secole a Ca
pitalei noastre dragi !

spre noua Colenti- 
deschid totodată o

— apreciază ziarul
LIMA 17 (Agerpres). — într-un ar

ticol consacrat analizării condiției co
pilului in lume și măsurilor care ar 
trebui întreprinse pentru îmbunătăți
rea ■ situației celei mai tinere genera
ții a planetei, suplimentul duminical 
al ziarului „El Comercio11, care apare 
la Lima, dă o înaltă apreciere preo
cupărilor în acest domeniu ale 
României și președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarul prezintă poziția României 
socialiste, exprimată în forurile in
ternaționale, care se pronunță, între 
altele, pentru reducerea costisitoarei 
curse a înarmărilor și alocarea 
unei părți din fondurile cheltui
te cu nesăbuință satisfacerii ne
cesităților minime ale copiilor, apre
ciind : „Poziția României arată ho
tărirea acestei țări de a nu-și pre
cupeți eforturile in vederea creării

Plenara C C.
SOFIA 17 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția B.T.A., la Sofia 
a avut loc plenara C.C. al P.C. Bul
gar consacrată problemelor învăță- 
mîntului în Bulgaria. Cuvintul de în
chidere a plenarei a fost rostit de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria.

Plenara a adoptat o hotărire în 
problema discutată.

foraj. Un emițător special 
transmite informațiile ce permit 
să se determine cu exactitate 
modul in care se desfășoară 
forajul și direcția sondei.

• „RĂDĂCINILE" 
MUNȚILOR. Măsurătorile e- 
fectuate de o expediție științifi
că. la care au participat specia
liști din India, Pakistan, U.R.S.S. 
și Italia, demonstrează că scoar
ța Pămintului sub munții Hima
laia și Pamir atinge grosimi de 
aproximativ 80 'de kilometri. 
Cercetările și experimentele, ba
zate pe seismograme, au dus la 
identificarea unei situații carac
teristice celor două masive mun
toase : ele sînt fixate cu „rădă
cini11 uriașe in scoarța Pămîntu-

lui, fapt necunoscut în alte re
giuni ale Terrei. Rezultatele ex
pediției științifice vor ajuta ia 
studierea mecanismelor compli
cate ale proceselor tectonice, 
mai ales la mari adîncimi.

© O LIMBĂ VOR
BITĂ DE POPULAȚIA 
CREOLĂ. Ziarele din tinărul 
stat insular Mauritius sînt tipă
rite in două limbi — franceză și 
engleză, urmare a alternanței 
dominației coloniale. între timp 
a început să se formeze o limbă 
autohtonă, pe care o înțeleg toți

locuitorii insulei: limba popu
lației creole. Este limba vorbită 
de urmașii colonilor francezi 
care s-au amestecat cu popu
lația de culoare, adusă din 
Africa de est și eliberată cu 
timpul din sclavie. Se mențin, 
evident, cuvinte din limba fran
ceză, cu o gramatică mai sim
plificată, cărora li s-au adăugat 
multe cuvinte din dialectele a- 
fricane.

• PENTRU OXIGE
NAREA LACURILOR. 
Pentru îmbunătățirea conținutu
lui de oxigen al apelor din la

peruan „El Comercio"
unui climat pașnic, de care să bene
ficieze toți copiii lumii, întreaga ome
nire11.

Subliniind consecvența cu care 
România socialistă militează pentru 
îmbunătățirea condiției copilului, „El 
Comercio11 citează din Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul aniversării a 30 de ani de 
la crearea Organizației Pionierilor 
din România : „Cel mai bun dar pe 
care statele, oamenii politici, forțele 
sociale înaintate ii pot face copiilor 
lumii în Anul internațional al copi
lului este oprirea cursei inarmărilor 
și trecerea la dezarmare, reducerea 
cheltuielilor militare și alocarea unei 
părți din fondurile eliberate astfel 
pentru a asigura tinerelor generații 
posibilitatea de a se bucura de mari
le cuceriri ale științei și civilizației".

al P. C. Bulgar
De asemenea, plenara a ales 

membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar pe Peko Takov, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
Ludmila Jivkova, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Comitetu
lui pentru Cultură, și Todor Bojinov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Rezultatele alegerilor legislative din Mexic
Partidul comunist —

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico au 
fost date publicității! rezultatele ale
gerilor legislative desfășurate la 1 
iulie.

Potrivit comunicatului. Partidului 
Revoluționar Instituțional, de guver- 
nămint, i-au revenit 296 mandate de 
deputați din totalul de 400 cit numără 
parlamentul mexican.

Partidul Comunist Mexican a obți-

cea de-a treia forță politică din țară
nut 18 mandate, devenind cea de-a 
treia forță politică din țară. Aceasta, 
în pofida faptului că timp de 30 de 
ani acest partid nu a fost înscris pe 
listele electorale, el putindu-se pre
zenta la recentul scrutin în baza re
formei politice din anul 1978.

Partidul Acțiunea Națională a ob
ținut 45 mandate. Partidul Popular 
Socialist — 11, iar Partidul Socia
list al Muncitorilor — 9.

curile R.D. Germane, specialiștii 
din această țară au pus la punct 
o instalație ce constă dintr-o 
conductă de 22 metri lungime, 
confecționată din poliester con
solidat cu fibre de sticlă, prin 
care este condusă la suprafață 
apa săracă in oxigen, extrasă de 
la o adîncime de 33 de metri de 
o pompă subacvatică. De curînd, 
în lacul Plătlin a fost implan
tată prima din acest nou tip de 
instalații de oxigenare a apei.

• FAIMA LOCALI
TĂȚII PEDRONERAS. 
Dacă alte așezări și regiuni spa
niole au dobîndlt un renume 
prin vestite construcții sau ves
tigii istorice, satul Pedroneras 
își datorează faima usturoiului: 
primul loc in producția mon

dială. De pe 10 000 de hectare 
teren agricol, cultivate de mem
brii cooperativei din Pedroneras, 
se recoltează anual peste 40 000 
tone de usturoi. Jumătate din 
recoltă este exportată, mai ales 
în țările Americii Latine. Dato
rită renumelui dobindit, Pedro
neras va găzdui între 31 august 
și 7 septembrie cel de-al 6-lea 
Festival internațional al ustu
roiului.

• BALENE SINUCI
GAȘE. Peste 170 de balene au 
eșuat pe țărmul marii insule ca
nadiene Newfoundland, în zona 
localității Point au Gaul, pierind 
în pofida eforturilor unor gru
puri de „salvatori11 formate din 
localnici, care au încercat să le

remorcheze, pe o mare agitată, 
spre zone cu apa mai adincă. 
în regiune au fost observate 
peste 250 de cetacee, care par
ticipau, se pare, la ceea ce unii 
consideră că este o acțiune de 
„sinucidere colectivă11, determi
nată de motive rămase neeluci
date. Unii pescari din New
foundland cred că balenele 
suferit leziuni la ochi sau în 
aparatul lor respirator luind 
contact cu pînzele de țiței care 
au poluat apele oceanului. în 
sprijinul acestei supoziții, prin 
care se încearcă explicarea 
comportamentului straniu al ce- 
taceelor „sinucigașe11, se men
ționează faptul că în regiune a 
naufragiat iarna trecută un tanc 
petrolier cu o cantitate impor
tantă de țiței la bord.
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Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu
îmi este plăcut să vă adresez dumneavoastră, parțici- 

panților la cea de-a Vl-a sesiune a Consiliului economic 
româno-american, un călduros mesaj de salut, împreună 
cu ceie mai bune urări de succes in desfășurarea lucrărilor 
sesiunii.

Apreciez în mod deosebit activitatea desfășurată de 
Consiliul economic româno-american care, prin acțiunile 
sale, a adus și aduce o contribuție importantă la promo
varea colaborării și cooperării dintre România și S.U.A. 
Sint bucuros să constat că, în perioada care a trecut de 
la ultima sesiune a consiliului, schimburile economice 
româno-americane au înregistrat noi progrese, dezvol- 
tîndu-se pe o linie ascendentă. Se poate aprecia că există 
premise reale pentru ca obiectivul stabilit împreună cu 
președintele Jimmy Carter, in timpul vizitei pe care am 
făcut-o in S.U.A., în aprilie 1978 — ca volumul total al 
schimburilor reciproce româno-americane să se ridice in 
1980 la un miliard dolari — sâ fie realizat chiar mai 
devreme decit) am prevăzut.

Doresc să subliniez, și cu acest prilej, importanța pe 
care a avut-o pentru stimularea schimburilor economice 
româno-americane incheierea Acordului comercial prin 
care România și S.U.A, își acordă reciproc clauza națiunii 
celei mai favorizate, precum și Acordul pe termen lung de 
cooperare economică, industrială și tehnică încheiat în 
1977. în spiritul acestor documente și înțelegeri, dorim 
să dezvoltăm în continuare relațiile economice româno- 
americane, să le asigurăm o perspectivă de lungă durată, 
care să permită ambelor părți să se angajeze împreună 
în acțiuni de tot mai mare amploare, prin promovarea 
susținută a unor forme moderne, reciproc avantajoase, de 
colaborare și cooperare, atit pe plan bilateral, cit și pe

terțe piețe. Apreciez că, în această direcție. Consiliul 
economic româno-american va aduce în viitor o contri
buție și mai însemnată.

Noi considerăm că dezvoltarea relațiilor economice, a 
colaborării și cooperării internaționale, pe multiple pla
nuri, constituie un aport important la cauza destinderii 
și întăririi încrederii între state, la promovarea unei 
politici noi de securitate și pace, de dezarmare, de înțe
legere și respect reciproc între națiuni, o contribuție de 
seamă la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Pornind de la aceste considerente, România desfășoară o 
politică activă de largă colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în treburile ln- 

. terne și avantajului reciproc. Milităm susținut pentru 
l instaurarea în viața Internațională a unei noi ordini eco
nomice, bazată pe egalitate și echitate, care să favorizeze 
progresul mai rapid al tuturor țărilor, și în primul rînd al 
celor mai rămase în urmă, să asigure dezvoltarea generală 
și stabilitatea economiei mondiale.

Pe aceste principii și în acest spirit dorim să extindem 
în continuare relațiile noastre cu Statele Unite ale Ame
rică, convinși că aceasta corespunde atit intereselor celor 
două țări și popoare, cit și cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

încredințat că actuala sesiune a consiliului 
înscrie ca un nou moment de seamă in dezvoltarea 
ilor româno-americane, urez, încă o dată, succes 
lucrărilor reuniunii dumneavoastră.

Prezențe românești 
la tirguri internaționale

KINSHASA. — In capitala Repu
blicii Zair s-a deschis cea de-a Vl-a 
ediție a Tîrgului internațional de la 
Kinshasa, manifestare la care parti
cipă 19 state, între care și România.

Prezent la festivitatea inaugurală, 
președintele țării-gazdă, Mobutu 
Șese Seko, a vizitat pavilionul țării 
noastre. Președintele Mobutu s-a in
teresat de caracteristicile tehnico-eco- 
nomice ale automobilului „ARO“, ale 
tractoarelor și autocamioanelor „Ro- 
man-diesel", precum și de unele 
bunuri de consum expuse, apreciind 
calitățile acestora și l'elicitindu-i pe 
reprezentanții țării noastre pentru 
modul de prezentare a expona
telor.

I

se va 
relați- 
deplin

DAMASC. — Pavilionul României 
la Tîrgul internațional de la Damasc 
a fost vizitat de Mohammad Imadi, 
ministrul economiei și comerțului 
exterior. Oaspetele a apreciat in 
mod deosebit mărfurile expuse, o- 
prindu-se la produsele industriei 
construcțiilor de mașini și intere- 
sîndu-se de performanțele tehnice 
ale mașinilor-unelte, calculatorului 
electronic, autovehiculelor, buldo
zerului, excavatorului și de celelalte 
exponate.

Referindu-se la relațiile economice 
dintre Siria și România, ministrul a 
subliniat cu acest prilej cursul as
cendent al acestora, ca și multiple
le posibilități de lărgire a lor.

Mesajul președintelui Jimmy Carter
Cu ocazia întîlnirii dumneavoastră în a Vl-a sesiune 

plenară, îmi face plăcere să adresez salutul meu membri
lor Consiliului economic româno-american Și. in special, 
să urez bun venit delegației române în Statele Unite.

Dezvoltarea pozitivă a relațiilor noastre economice și 
comerciale din ultimii ani constituie un motiv de satis
facție pentru ambele noastre țări. Comerțul a crescut 
rapid, s-a ajuns la acorduri bilaterale importante, iar noi 
am stabilit un dialog continuu pe probleme economice și 
comerciale.

Cu ceva mai mult de un an în urmă, președintele 
Ceaușescu și cu mine am trecut în revistă progresul im
portant înregistrat în relațiile noastre și am fost de acord 
că dezvoltarea comerțului și cooperării trebuie extinsă.

Consiliul contribuie într-o măsură importantă la această 
dezvoltare și trebuie să fie lăudat pentru eforturile sale.

Cu ocazia întîlnirii dumneavoastră din acest an, vă do
resc mult succes și vă îndemn să continuați contribuțiile 
utile la dezvoltarea relațiilor româno-americane.

Consiliul dumneavoastră se bucură de sprijinul deplin 
al guvernului american.

★
La 16 iulie 1979 au început, la 

Washington, lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni plenare a Consiliului econo
mic româno-american.

Lucrările consiliului sint conduse, 
din partea română, de Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Consiliului de 
administrație al Băncii române de 
comerț exterior, iar din partea ame
ricană, de Milton F. Rosenthal, pre
ședintele Companiei „Engelhard Mi
nerals and Chemicals corp".

Participă la lucrări oficialități gu
vernamentale ale celor două țări, 
membri ai camerelor de comerț, con
ducători ai unor firme și instituții 
bancare, consilieri și experți,

Sint prezenți ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Washing-

★ *

ton, Nicolae Ionescu, și ambasadorul 
S.U.A. la București, Rudolph Aggrey.

Cu un viu interes au fost primite 
de participanți mesajele adresate ple
narei Consiliului economic de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și de pre
ședintele Statelor Unite ale Americă, 
Jimmy Carter.

în continuare, președinții celor două 
părți in Consiliul economic au pre
zentat rapoarte privind activitatea 
desfășurată în perioada ce s-a scurs 
de la ultima întrunire, de la Sinaia, a 
Consiliului economic, evidențiind pro
gresele înregistrate în schimburile co
merciale și cooperarea economică, cit 
și posibilitățile largi ce urmează a fi 
explorate pentru a îndeplini și depăși

★

volumul de 
un miliard 
1980.

în cadrul
prezentat expuneri, urmate de discu
ții, Kempton B. Jenkins, adjunct al 
asistentului secretarului comerțu
lui, Robert L. Barry, adjunct al asis
tentului secretarului de stat, H. K. Al
len, prim-vicepreședinte al „Exim
bank", precum și Alexandru Mărgări- 
tescu, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Constantin 
Fota, director în M.C.E.C.E.I.

în continuare, lucrările s-au desfă
șurat in grupele de lucru pentru in
dustria chimică, agricultură și indus
tria ușoară, construcții de mașini.

schimburi
de dolari pînă în anul
sesiunii de

bilaterale de

dimineața au

Desemnarea 
noului guvern 

irakian
BAGDAD 17 (Agerpres). — Noul 

președinte al Republicii Irak, Sad
dam Hussein, a depus luni seara ju-, 
rămîntul constituțional. Saddam 
Hussein deține și funcțiile de pre
ședinte al Consiliului Comandamen
tului Revoluției. și secretar general 
al Partidului Socialist Arab Baas.

Saddam Hussein a anunțat, totoda
tă, componenta noului guvern, pe 
care îl conduce, și care include un 
prim viceprim-ministru, Taha Yassin 
Ramadan, și cinci viceprim-miniștri : 
Naim Haddad. Tarek Ăziz, Saadoune 
Ghaidane, care este și ministru al 
transporturilor și comunicațiilor, Ad
nan Hussein, care îndeplinește și 
funcția de director de cabinet al pre
ședintelui republicii, și Adnan Khai- 
rallah, care deține și portofoliul apă
rării. Saadoune Hammadi a fost nu
mit ministru de externe, Saadoune 
Chaker Mahmoud — ministru de in
terne, Taher Tawfik, ministrul indus
triei și resurselor ’ minerale, Tayeh 
Abdel-Kerim — ministrul petrolului, 
Hassan Aii — ministrul comerțului, 
iar Amțr Mahdi — ministru al agri
culturii și reformei agrare.

BUDAPESTA 17 — Trimisul Ager
pres, N. Vamvu, transmite : Primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Ilie Ver- 
deț, aflat în vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Ungară, a 
fost primit, marți, de tovarășul Jănos 
Kădâr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Constantin, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, președin
tele părții țării noastre în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-un- 
gară de colaborare economică, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Victor Bolojan, amba
sadorul României la Budapesta.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Gyiirgy Lăzâr, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
Roska Istvân, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Rajnai Sândor, 
ambasadorul Ungariei la București.

Cu acest prilej, primul ministru ro
mân a transmis tovarășului Jănos 
Kădâr, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cald salut prietenesc, precum și urări 
de noi succese poporului ungar în 
construcția societății socialiste. Tot
odată, a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial tovarășului Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare.

Primire la tovarășul Jănos
Tovarășul Jânos Kădâr a mulțumit 

și a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și prietenesc, iar poporului român 
urarea de a obține noi realizări pe 
calea edificării societății socialiste.

In cursul întrevederii a fost expri
mată satisfacția în legătură cu evo
luția rodnică a relațiilor de trainică 
prietenie, de solidaritate și colabora
re dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, dintre România și Ungaria, din
tre cele două popoare. S-a subliniat 
că un rol hotărîtor în dezvoltarea 
fructuoasă a acestor raporturi îl au 
înțelegerile stabilite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdăr, cu 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
de la Debrețin și Oradea, din iunie 
1977.

A fost relevată dorința comună ca, 
pe baza hotărîrilo-r convenite cu oca
zia dialogului la nivel înalt, să se 
amplifice conlucrarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar, dintre cele 
două țări, să se extindă și să se în
tărească relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, să se 
intensifice cooperarea în domenii 
principale ale producției materiale, 
valorificîndu-se cit mai bine posibi
litățile existente în acest sens.

în acest cadru, tovarășul Jănos 
Kădâr a apreciat pozitiv rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi șefi de 
guvern, manifestîndu-și convingerea 
că ele vor contribui la dezvoltarea

Kădâr
colaborării economice, tehnico-știin
țifice și culturale, a conlucrării ro
mâno-ungare in general.

S-a arătat că conferirea unor di
mensiuni tot mai largi, a unui conți
nut tot mai bogat relațiilor bilate
rale este in interesul construcției so
cialiste în România și Ungaria, în fo
losul ambelor țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Incheierea 
convorbirilor oficiale
Marți s-au Încheiat, la Budapesta, 

convorbirile oficiale intre tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Gyorgy Lăzâr, președintele ~ 
liului de Miniștri al Republicii 
lare Ungare.

Cei doi prim-miniștri și-au 
mat satisfacția pentru activitatea des
fășurată, pentru atmosfera în care au 
decurs schimburile de păreri, pentru 
caracterul fructuos al vizitei, apre
ciind-o ca o contribuție la dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor româ
no-ungare. Ei au hotărît să însărci
neze organizațiile de resort 
ducerea la îndeplinire a 
convenite.

In aceeași zi, cei doi șefi 
au semnat protocolul cu 
rezultatele convorbirilor purtate.

Consi- 
Popu-

expri-

pentru 
măsurilor

de guvern 
privire la
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României privind 
mijloace pașnice 
dintre state

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). -t- La O.N.U. a fost prezentată 
oficial, printr-o scrisoare semnată de ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, propunerea de înscriere pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a unui punct inti
tulat „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state".

In memoriul explicativ, care înso
țește propunerea, se arată, printre 
altele, că popoarele lumii sint ne
liniștite de faptul că, deși statele 
membre ale O.N.U. s-au angajat să-și 
rezolve diferendele prin mijloace 
pașnice, există încă situații in care 
se recurge la forță sau la amenința
rea cu forța, se ajunge la conflicte 
militare, că în asemenea conflicte 
sint implicate adesea țări în curs 
de dezvoltare care, in acest fel. își 
văd abătute eforturile și resursele 
de la obiectivele de dezvoltare eco
nomică și socială.

Totodată, sint reafirmate principa
lele elemente ale poziției ferme, con
secvente. exprimate de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu pri
vind eliminarea forței din viața in
ternațională și rezolvarea prin mij
loace exclusiv pașnice. Ia masa tra
tativelor, a tuturor diferendelor, oricît 
de complicate ar fi.

Reafirmindu-se convingerea 
noastre că O.N.U. ar trebui 
asume o responsabilitate mai 
în eforturile de prevenire a
flictelor, prin crearea — dacă este 
nevoie — a unui organism perma
nent la care statele să recurgă, se 
subliniază că, așa cum remarca pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. „este 
mai bine să se apeleze Ia Organizația 
Națiunilor Unite, la bunele ei oficii, 
decit Ia arme. Armele nu fac decit 
să complice, să dăuneze prieteniei 
popoarelor, păcii și destinderii. Tra
tativele. calea discutării directe a 
problemelor este singura cale rațio
nală. rezonabilă, a prieteniei, a cola
borării și păcii".

Reamintindu-se că România a pro
pus încă din 1975 crearea unei co-

țării 
să-și 
mare 
con-

misii permanente a Adunării Gene
rale a O.N.U. care să îndeplinească 
funcții de bune oficii și conciliere. în 
documentul prezentat se menționează 
că un asemenea organism ar trebui 
să fie constituit în așa fel incit sta
tele interesate, care nu sint părți la 
diferend, în special statele din zona 
respectivă, să poată participa 
vitatea sa, că, în principiu, el 
să fie deschis participării 
statelor, oferindu-le astfel 
litatea să contribuie la solutionarea 
problemelor litigioase.

în propunerea României se subli
niază, de asemenea, oportunitatea 
elaborării și adoptării unui instru
ment international care să contri
buie la accelerarea procesului de 
codificare și dezvoltare a principiilor 
și regulilor internaționale, la func
tionarea eficace a procedurilor și 
mijloacelor dc reglementare pașnică a 
diferendelor. Se reamintește că la 
sesiunea din acest an a Comitetului 
pentru Carta O.N.U. și creșterea ro
lului organizației s-a ajuns la un 
consens asupra oportunității elabo
rării unei declarații a Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind reglementa
rea pașnică a diferendelor.

în finalul propunerii românești 
se exprimă convingerea că statele 
membre ale O.N.U. vor acorda toată 
atenția acestei probleme, contribuind 
la îndeplinirea misiunii prevăzute 
de Carta O.N.U. privind izbăvirea 
generațiilor viitoare de flagelul răz
boiului. soluționarea pe cale pașnică 

zilele 
româ-

la acti- 
trebuie 
tuturor 
posibi-

a tuturor diferendelor, îrt 
care urmează, propunerea 
nească va fi difuzată oficial la O.N.U., 
in limbile oficiale ale organizației.

O importantă victorie a forțelor 
patriotice din Nicaragua

• Dictatorul Somoza a demisionat • Membrii Guvernului de 
reconstrucție naționala urmează să sosească la Managua

MANAGUA. — Agențiile interna
ționale de presă anunță că dictatorul 
Anastasio Somoza a demisionat, 
marți, din funcția de șef al statului 
nicaraguan, demisie acceptată de 
Congresul Național (parlamentul ță
rii), întrunit pentru a decide asupra 
evoluției situației din țară. Congresul 
Național a ales in unanimitate in 
funcția de președinte interimar al ță
rii pe Francisco Urcuyo Malianos, 
președintele Camerei Deputaților, 
care, de altfel, potrivit Constituției, 
il inlocuiește automat pe șeful sta
tului in absența acestuia din țară. La 
sesiunea Congresului au participat și 
reprezentanții Partidului conserva
tor, de opoziție, care, anterior, au 
boicotat reuniunile parlamentului.

După desemnarea sa ca președinte 
interimar al Republicii Nicaragua. 
Francisco Urcuyo a declarat presei 
ță va continua negocierile cu guver
nul de reconstrucție națională în ve-

derea încetării focului în țară, man
datul său în funcția supremă ur- 
mind să expire in 1981. Fostul șef al 
statului — transmit agențiile de pre
să — a părăsit, marți. Nicaragua. 
Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a anun
țat că avionul care îl transporta pe 
Somoza. precum și alte patru aparate 
avind la bord aproximativ 45 de 
membri ai familiei și funcționari fi
deli dictatorului, au aterizat la baza 
militară americană Homestead, de 
lingă Miami.

Din Managua s-a anunțat, totodată, 
că membrii Guvernului de recon
strucție națională, însoțiți de miniș
trii de externe ai țărilor andine și ai 
Mexicului. Costa Ricăi, Republicii 
Panama și Republicii Dominicane, 
sint așteptați sâ sosească, marți sea
ra, în capitala nicaraguană. pentru 
a depune jurămîntul în vederea in
stalării oficiale a noului guvern.

• Reducerea cu 4,5 milioane barili a importului zilnic de 
. petrol • Intensificarea eforturilor pentru utilizarea energiei 

solare • 10 miliarde dolari în vederea dezvoltării transpor
turilor în comun • Crearea unei societăți pentru ,,securitatea 

energetică”
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
prezentat, intr-o cuvîntare televizată, 
un program energetic avind ca obiec
tiv principal să se facă față crizei pe 
care o înfruntă S.U.A. in acest do
meniu. Programul cuprinde propuneri 
de măsuri vaste in diferite sectoare 
energetice. La loc de frunte se si
tuează 
petrol 
pind 
drept 
la sută importurile noastre' 
spus el, precizînd : 
gie este 
mondială. Este un pericol clar pen
tru națiunea noastră, 
faptele, și noi trebuie, 
să le înfruntăm".

In vederea atingerii 
propus, președintele 
serie de măsuri privind 
producției de carburanți 
economisirea de energie, 
rea eforturilor pentru 
energiei solare, reducerea cu 50 la 
sută, pină în 1990, a consumului de 
petrol al centralelor electrice prin 
folosirea cărbunelui și prin respec
tarea normelor de protecție a me
diului înconjurător, alocarea unui 
fond de 10 miliarde dolari pentru 
dezvoltarea transportului în comun 
în cursul următorului deceniu, asigu
rarea unui sistem de izolare ter
mică a locuințelor și aplicarea de 
norme stricte în ce privește Încăl
zirea și aerul condiționat.

Arătind că soluționarea crizei 
energie nu va fi nici ușoară, 
rapidă, că ea cere sacrificii din par
tea tuturor, președintele a cerut ame
ricanilor să nu facă călătorii, inutile 
cu automobilul, să utilizeze mai 
mult mijloacele de transport iri co
mun, să renunțe — o zi pe săptă- 
mînă — la automobil, să respecte 
limita de viteză, să folosească cit 
mai chibzuit termostatele pentru a 
economisi combustibil. „Fiecare act 
de acest gen privind ' conservarea 
energiei este mai mult decit de bun 
simț, este un act de patriotism" — 
a spus președintele Carter, subli
niind.: „Fiecare galon de petrol pe 
care oricare dintre noi il economi
sește constituie o nouă formă de 
producție — ne dă mai multă liber
tate. mai mare încredere".

Ulterior, președintele Carter a ros
tit un nou discurs, la Kansas City 
(statul Missouri), prezentînd detalii 
asupra programului său energetic. El 
a precizat că, în 1979, Statele Unite 
vor importa cu 4 la sută mai puțin 
petrol fată de plafonul convenit la 
reuniunea la nivel înalt de la Tokio. 
De asemenea, președintele a arătat 
că programul său energetic va fi fi
nanțat, in totalitate, din impozitele pe 
care intenționează să le stabilească 
asupra profiturilor suplimentare ob
ținute de companiile petroliere ame
ricane în urma suspendării controlu
lui asupra prețurilor la petrolul ex
tras in S.U.Ă.

Dintre punctele programului ener
getic asupra cărora președintele Car
ter a prezentat detalii, menționăm : 
Crearea unei societăți „pentru secu
ritatea energetică", care va avea ca 
scop încurajarea producției de car
buranți sintetici, permițînd realizarea 
de economii, pînă în 1990. de 2.5 mi
lioane barili petrol pe zi; crearea 
unei comisii „de mobilizare" in pro
blemele energiei, ce va depinde direct 
de președinte și va avea dreptul să 
supravegheze toate proiectele ener
getice, nenucleare, precum și autori
tatea de a fixa obiective privind re
ducerile ulterioare la importurile de

reducerea importului zilnic de 
cu 4,5 milioane barili. „înce- 
de astăzi ne vom fixa 
scop să reducem cu 50 

i“ — a 
„Criza de ener- 

reală. Ea este la scară
Acestea sint 
pur și simplu,

a
obiectivului 
anunțat o 
dezvoltarea 
sintetici și 
intensifica- 

utilizarea

de 
nici

petrol ; măsuri de stimulare a exploa
tării șisturilor bituminoase și a altor 
surse neconvenționale de petrol: obli
garea companiilor producătoare de 
energie electrică să-și reducă consu
mul zilnic de petrol cu 550 000 barili; 
investita noi, in viitor, in vederea 
îmbunătățirii sistemului de transpor
turi în comun și a îmbunătățirii efi
cientei combustibilului automobilelor; 
stimularea eforturilor pentru renta
bilizarea tehnicilor de lichefiere a 
cărbunelui și de valorificare a șistu
rilor bituminoase ; dezvoltarea consi
derabilă a folosirii energiei solare 
care, pînă în anul 2 000, va trebui să 
acopere 20 la sută din necesitățile 
americane de energie. Președintele a 
arătat că energia nucleară, de ase
menea. „trebuie să joace un rol im
portant" in aprovizionarea S.U.A. cu 
energie.

Nu este ușor de dat răspunsuri — 
a subliniat-președintele Carter — rc- 
levînd că, 
are nevoie 
petroliere, 
să facă uz 
zidențiale 
mele petroliere să furnizeze țării ne
cesarul de energie, că este gata să 
facă uz de puterea legii împotriva 
celor care profită de pe urma penu- 
riei sau care încearcă să înșele pu
blicul american. Trebuie să transpu
nem . în viață programele pe care 
le-am stabilit — a spus președintele 
— reafirmînd hotărîrea sa de a nu 
importa nici un strop de petrol mai 
mult decit au importat S.U.A. în 1977. 
El a chemat din nou Congresul să-i 
acorde împuterniciri pentru a impune 
măsuri obligatorii de conservare a 
energiei.’

în zilele de 16—17 iulie 1979, pri
mul ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul Ilie 
Verdeț, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară Un
gară, la invitația tovarășului Gyorgy 
Lăzâr, președintele Consiliului de 
Miniștri.

Tovarășul . Jănos Kădâr, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar, a 
primit pe primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
cu care a avut o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
sinceră, cu privire la problemele ac
tuale ale dezvoltării relațiilor de prie
tenie româno-ungare.

în cadrul tratativelor, cei doi prim- 
miniștri s-au informat reciproc asu
pra problemelor actuale ale construc
ției socialismului în cele două țări. 
Ei au trecut în revistă stadiul cola
borării româno-ungare. De asemenea, 
au făcut un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme ale vieții 
ternaționale. ,

Cele două părți au subliniat 
portanța deosebită a întîlnirii 
iunie 1977 dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jănos Kădâr, prim-secretar 
a) Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, actuali
tatea și rolul hotărîtor al principiilor 
și obiectivelor cuprinse în documen
tele convenite cu acest prilej pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-ungare. 
Apreciind pozitiv rezultatele obținute, 
cei doi prim-miniștri au exprimat ho- 
tărirea guvernelor lor de a acționa 
in continuare pentru traducerea în 
viață a angajamentelor în curs de 
realizare rezultind din înțelegerile 
convenite, pentru adîncirea și întări
rea prieteniei dintre cele două po
poare care construiesc socialismul.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că relațiile dintre organele de partid 
și de stat din cele două țări se des
fășoară fructuos. Ele au exprimat 
acordul pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor și contactelor între

in-

im- 
din

organizațiile de masă șl obștești, în
treprinderi, instituții și cetățeni ai 
celor două țări.

Primii miniștri au avut convorbiri 
cu privire la situația îndeplinirii sar
cinilor economice care au figurat pe 
ordinea de zi a întîlnirii la nivel înalt 
din 1977 și au făcut schimb de păreri 
asupra Acordului de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică de lun
gă durată, in curs de elaborare.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
pozitiv dezvoltarea relațiilor econo
mice bilaterale. Ei au constatat că 
s-au obținut rezultate însemnate în 
dezvoltarea schimburilor de mărfuri, 
în colaborarea în domeniile construc
țiilor de mașini și chimiei, schimbu
lui de tehnologii in cultura plantelor 
tehnice. Părțile au arătat că este ne
cesar să se acorde atenție sporită în
deplinirii, la timp și la un nivel ca
litativ corespunzător, a obligațiilor 
privind livrările reciproce de mărfuri 
și creșterea livrărilor rezultate din 
acțiunile de cooperare și specializare 
în producție. Ele au considerat ca 
sarcină principală a colaborării eco
nomice de după 1980 creșterea în
semnată a schimbului de mărfuri, 
prelungirea și extinderea înțelegeri
lor in vigoare de cooperare și spe
cializare in producție, respectiv in
cheierea de noi convenții.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru lărgirea colaborării econo
mice, a specializării și cooperării în 
producție. A fost evidențiată activi
tatea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică in dezvol
tarea relațiilor. Cei doi prim-miniștri 
au acordat atenție deosebită sarcini
lor dezvoltării multilaterale a co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice in perioada de după 1980.

Părțile au subliniat că cele două 
țări sint interesate în continuare în 
îndeplinirea Programului complex al 
țărilor membre ale C.A.E.R.. în dez
voltarea pe mai departe a colaboră
rii economice dintre țările membre 
ale C.A.E.R.

Cei' doi prim-miniștri au convenit 
să Însărcineze organele competente

să urgenteze elaborarea noii Con
venții hidrotehnice cu luarea in con
siderare a intereselor ambelor părți.

Cele două părți vor acționa pentru 
dezvoltarea, în continuare a colabo
rării în domeniile științei, culturii, 
învățămîntului, mijloacelor de infor
mare în masă, sportului șl turismu
lui, in conformitate cu înțelegerile 
convenite la intîlnirea la cel mai 
înalt nivel din 1977.

Primii miniștri au constatat că, în 
concordanță cu hotărîrile 
cel mai..................
apropiat 
general 
România 
general al Republicii Populare Un
gare la Cluj-Napoca. Primii miniștri 
au convenit să urgenteze deschiderea 
punctului de trecere a frontierei 
româno-ungare la Petea-Csengersima 
pentru traficul internațional și con
sideră necesar să se creeze condițiile 
pentru aceasta. Au convenit, de ase
menea, ca organele competente ale 
celor două țări să examineze posibi
litățile de creștere a numărului punc
telor de trecere a frontierei în ca
drul micului trafic.

Vizita oficială de prietenie a prim- 
ministrului guvernului român, con
vorbirile rodnice care au avut loc eu 
acest , prilej au ..contribuit la intăT 
rirea prieteniei și solidarității inter
naționale dintre poporul român și 
poporul ungar, la extinderea colabo
rării multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, in interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismul 
lui, păcii și cooperării Internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de lucru, deschisă, priete
nească. înțelegerile 
fost consemnate intr-un 
care l-au semnat cei 
miniștri.

Primul ministru al 
român, tovarășul Ilie Verdeț. a invi
tat pe tovarășul Gyorgy Lăzâr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, să facă o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu mulțumiri.

înalt din 1977, 
se vor deschide 
al Republicii 

la Debrețin și

la nivelul 
în viitorul 
Consulatul 
Socialiste 

Consulatul

convenite au 
protocol pe 
doi prim-
guvernuluî

in bătălia pentru energie, 
de cooperarea companiilor 
El a declarat că este gata 
de prerogativele sale pre- 
pentru a determina fir-

I

Probleme majore pe agenda cabinetului libanez
BEIRUT 17 (Agerpres). — Noul 

guvern al Libanului, reunit marți la 
Beirut in prezența președintelui 
Elias Sarkis, a examinat ultimele e- 
voluții intervenite in situația din 
țară și principiile ce vor sta la baza 
activității cabinetului format de pre
mierul Selim Al-Hoss. în alocuțiu
nea rostită, cu acest prilej, președin
tele Sarkis a relevat că statul nu-și 
poate exercita rolul său intern și ex
tern fără a dispune de instituții pu
ternice. Șeful statului a subliniat ne
cesitatea refacerii treptate a forțe
lor armate ale țării, dezintegrate in

mâ-
re-

care

perioada războiului civil din 1975— 
1976, pentru ca armata să fie în 
sură să-și aducă contribuția la 
instaurarea păcii în Liban.

Programul noului cabinet, pe
un comitet ministerial il elaborează 
în prezent, va fi supus curînd spre 
aprobarea Parlamentului. Principala 
sarcină care stă in fața noului cabinet 
— a declarat premierul Selim Al- 
Hoss — constă în reinstaurarea auto
rităților libaneze asupra tuturor re
giunilor țării și curmarea tuturor ac
telor de violentă din țară.

agențiile de presă transmit:
Primire la Phenian. Kim 

Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, 
l-a primit la Phenian pe U Maung 
Maung Kha, primul ministru al 
Birmaniei. De asemenea, premierul 
birmanez și-a continuat convorbirile 
cu Li Giong Ok, premierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, în legătură cu căile și mij
loacele de dezvoltare a relațiilor 
prietenești și de cooperare bilaterală.

Convorbire irakiano-si- 
rîană. Pre5edintele Irakului, Sad
dam Hussein, a avut, marți, o con
vorbire cu Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de externe 
al Siriei, sosit într-o vizită la Bag
dad — informează agenția I.N.A. 
Oaspetele a transmis noului preșe
dinte al Irakului un mesaj din par
tea șefului statului sirian. In cadrul 
convorbirii care a avut loc au fost 
examinate, in principal, probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări și s-a 
procedat la un schimb de opinii în 
legătură cu ultimele evoluții inter
venite în Orientul 
mea arabă.

întrevederi 
palestiniene,
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
însărcinat cu prezidarea ședințelor

Mijlociu și în lu-

iugoslavo-
Branko Mikulmi,

Prezidiului, a primit delegația parla
mentară palestiniană, condusă de 
Khaled Fahum, președintele Consi
liului Național Palestinian. Cu acest 
prilej — relevă agenția Taniug — au 
fost discutate relațiile dintre U.C.I. și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, situația din Orientul Mijlociu, 
activitatea țărilor nealiniate.

In cursul convorbirilor 
desfășurate ieri la Singapore între 
președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și premierul singaporez, 
Lee Kuan Yew, a fost efectuat un 
schimb de opinii asupra situației in
ternaționale actuale, fiind examinate 
in special problemele privind Asia 
de sud-est și zona Oceanului Indian. 
Cei doi interlocutori au abordat, de 
asemenea, aspecte ale relațiilor eco
nomice și comerciale dintre C.E.E. și 
Asociația Națiunilor din Asia de sud- 
est (ASEAN) — grupări de state din 
care fac parte Franța și, respectiv, 
Singapore — precum și aspecte ale 
problemelor din domeniul energetic.

In vederea extinderii co
laborării ungaro-america- 
ne. Istvan Huszar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Unga
re. a sosit la Washington intr-o vi
zită oficială. El va avea convorbiri 
eu reprezentanți ai Administrației și

cercurilor economice americane în 
problemele extinderii cooperării 
merciale și economice dintre 
două țări.

co- 
cele

Secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a în
cheiat marți după-amiază vizita 
cială întreprinsă timp de trei

ofi- 
zile 

in R. P. Angola. Secretarul general 
al O.N.U. a avut convorbiri cu pre
ședintele țării-gazdă, Agostinho Neto, 
precum și cu președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. 
Principalele probleme care au fost 
examinate cu acest prilej se referă 
la evoluția situației din Rhodesia și 
Namibia.

Comunicat filipinezo—ce
hoslovac. comunicatul dat pu
blicității la încheierea vizitei ofi
ciale in Filipine a ministrului ceho
slovac al afacerilor externe, Bohu- 
slav Chnoupek, se subliniază că păr
țile au analizat, in cadrul convorbi
rilor, posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale. îndeosebi in do
meniile economic și comercial. S-a 
relevat necesitatea instaurării unui 
sistem mai echitabil și mai stabil în 
comerțul internațional, precum și a 
unei noi ordini economice interna
ționale.

MONROVIA

S-a deschis sesiunea 
Ia nivel înalt a statelor 

membre ale O.U.A.
MONROVIA 17 — Trimisul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : In impunătorul și modernul 
edificiu al centrului „Conferința uni
tății" din capitala liberiană s-au des
chis, marți seara, lucrările celei de-a 
16-a sesiuni la nivel înalt a statelor 
membre ale Organizației Unității 
Africane (O.U.A.).

La lucrări participă 37 șefi de stat 
și de guvern, numeroși vicepreședinți 
și vicepremieri din cele 49 de țări care 
fac parte din O.U.A. Sint prezenți 
observatori reprezentind toate miș
cările de eliberare națională din Afri
ca australă recunoscute de Or
ganizația Unității Africane — Fron
tul Patriotic Zimbabwe, Organizația 
Poporului din Africa de,;Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Congresul Panafrican 
din Azania, Congresul Național Afri
can (din R.S.A.) — alte organizații 
și instituții africane și arabe, prin
tre care Organizația pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.) și Liga Arabă.

în calitate de invitați au fost pre
zenți secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
directorul general al UNESCO, Ama- 
dOu Mahtar M’Bow, reprezentanți ai 
unor, instituții și organisme speciali
zate ale Națiunilor Unite, membri 
ai corpului diplomatic, printre care 
și însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Monrovia.

Pe agenda reuniunii — elaborată 
de cea de-a 33-a sesiune a Consiliu
lui Ministerial — sint înscrise zece 
puncte, printre care figurează rapor
tul anual al secretarului general al 
Organizației Unității Africane, Edem 
Kodjo. vizînd starea Africii și a orga
nizației în perioada care a trecut de 
la precedenta sesiune la nivel înalt, 
precum și principalele probleme po
litice și economice care confruntă po
poarele continentului african.

In cadrul ședinței festive inaugu
rale, președintele Republicii Liberia, 
William Tolbert jr„ care a fost ales 
președinte al Organizației Unității 
Africane pentru următorul an, a a- 
dresat participanților un cuvînt de 
salut.
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