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în fabrici și uzine, pe șantiere, 
în întreaga activitate economică

Canal, prin plajele inedite 
ce implîntă cite un dinte de 
sidef în gingia căruntă a 
țărmului, prin plantațiile 
de stuf și lanurile de ce
reale acoperind bălți ori 
smîrcuri defuncte.

Azi, punctul cel mai îna
intat al teritoriului româ
nesc e, pe hărțile lumii, Su- 
lina : 29°, 41’, 24”'longitu
dine estică. Dar mîine ?

nului gușat și elegantei 
egrete, a călifarului roșu 
și greoiului lopătar. Loca
litățile se numesc Valea 
Dacilor, Valul lui Traian, 
Negru-Vodă, Mircea-Vodă, 
Ioan Corvin, Țepeș-Vodă, 
Mihai Viteazu, Horia, Tu
dor Vladimirescu, Nicolae 
Bălcescu, Mihail Kogălni- 
ceanu, Independența, 23 
August. Altele păstrează

SA CHIBZUIM MAI MULT. SA ACȚIONAM „ 
MAI FERM PENTRU A CONSUMA MAI PUTINA 

ENERGIE SI MAI PUTIN COMBUSTIRILI
• Să se acționeze la toate locurile de muncă, să fie cercetate și valorificate țoale resur
sele • Consumurile la fiecare produs - comparate cu cele mai bune rezultate pe plan 
mondial !• Măsuri hotărîte pentru înlocuirea și modernizarea tehnologiilor și utilajelor mari 
consumatoare de energie • In plină acțiune - brigăzi muncitorești de combatere a risipei

Mișcarea pămîn- 
tlllui. D°brogea e un pă- 
mînt străvechi, cu cei maj 
bătrîni munți din țara 
noastră, cu cea mai mare 
oglindă de apă, cu specii de 
plante și animale stranii 
și unice, păstrînd cele mai 
îndepărtate și mai felurite 
vestigii : ale elenilor în
drăzneți sosiți, aici în al 
șaptelea veac dinaintea 
erei noastre, apoi, mai tir- 
ziu, ale ostașilor macedo
neni, constructorilor romani, 
alanilor cu ochi înguști, 
călăreților huni, meșterilor 
goți, clericilor bizantini și 
ale multor altora, venind 
și trecînd ca apele peste 
statornicii, neclintiții local
nici.

în același timp, e un pă- 
mînt nou, plămădindu-se 
fără contenire în plaurii 
Deltei și întinzîndu-se, pe 
nesimțite, peste ape, prin 
cheiurile portului nou, prin 
falezele înalte ale marelui

ERELE 
DOBROGEI

Reportaj de Valentin SILVESTRU

Orașul tinde și 01 să aca
pareze o parte de mare și, 
undeva, nu foarte departe 
dar nici foarte aproape, o 
insulă artificială, cu picioa
re înfipte în fundul mării, 
extinde, într-un fel, poves
tea Dobrbgei ca un codicil 
de oțel la cartea pămîntului 
natal.

Incrustațiile isto
riei Istoria e încrustată 
toată în aceste soluri băla
ne, brune, roșii, albastre, în 
aceste păduri de goruni, 
vii celebre, tufișuri de corn 
și sînger, crînguri de arini, 
meridiane de plopi, dealuri 
de cretă, ostroave enigma
tice aflate în stăpînirea bi- 
zamului și nurcii, a pelica

amintiri fumegînde, cum 
sînt Comana, Peceneaga, și 
suveniruri otomane și tătă
rești, lungi de patru 
veacuri : Techirghiol, Sa- 
raiu, Carasu, Altin Tepe, 
Mahmudia, Babadag, Co- 
gealac, Tasaul. Peste toate 
domină Constanța, clădită 
pe anticul Tomis roman.

Și tot astfel, printre mor
minte scitice devenite for
me de relief, frumoase rui
ne grecești, bizare simbo
luri frigiene teșite de vre
me, piețe latine revenite la 
suprafață din adîncuri și 
moschei filiforme, se înal
ță, într-o monumentalitate 
maiestuoasă, Tropaeum Tra- 
iani, una din mărturiile de

piatră, foc și sînge despre 
etnogeneza poporului ro
mân. Străbătind Dobrogea, 
citești o cronică de peste 
două milenii și jumătate, 
căreia arheologii, istoricii, 
geografii, cercetătorii na
turii îi adaugă mereu file 
noi, iar constructorii de azi 
o țin mereu deschisă.

Dobrogenii, încăpățînați, 
iuți, nespus de harnici și 
intreprizi, au baștina aici 
și în toată țara. Printre ei, 
turci, tătari, ruși, ucrainem, 
greci, bulgari colorează 
peisajul uman și pun note 
particulare în folclorul lo
cului. O anume tandrețe a 
oamenilor față de natură, 
altminteri aspră și impre
vizibilă, a născut pesemne 
nume gingașe și cîntate pen
tru plante ; aici întîlnești 
cimbrișorul, otrățelul, alio- 
rul de baltă, cununița, jale- 
șul, lemnul-dulce, cătina, 
stînjenelul galben. Humusul 
dobrogean hrănește smochi
nul și migdalul pitic, iar în 
apele mării și ale fluviului 
foiesc morunul cu carnea 
albă, cega subțire, purtîn- 
du-și creasta pe spate, 
scrumbia albastră, guvidul 
sprinten, calcanul leneș, șa
lăul, crapul, nisetrul și alte 
specii. O mare veche, di
nainte de lume, a lăsat 
moștenire depozite imense 
de calcar, caolin, diatomi- 
tă, iar neștiute laboratoare 
subpămîntene au . zămislit, 
prin milioane de ani, fierul 
și cuprul.
(Continuare în pag. a IV-a)

Economisirea severă a energiei și 
combustibilului reprezintă, prin di
mensiunea și prin gradul său de ur
gentă, in condițiile penurie! care 
confruntă astăzi întreaga omenire, o 
problemă ce trebuie să preocupe pe 
fiecare om al muncii, pe fiecare ce
tățean, o problemă a fiecăruia din
tre noi, oriunde ne-am afla — la lo
cul de muncă, pe stradă, în locurile 
publice, acasă.

Folosirea cu maximum de pricepe
re a energiei, reducerea drastică a 
consumurilor energetice reprezintă un 
obiectiv vital pentru economia noas
tră națională. Ne șînt cunoscute tu
turor prevederile Decretului Consi
liului de Stat privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea judicioa
să și reducerea consumului de ener
gie electrică, energie termică și gaze 
naturale. Pretutindeni în tară, la 
orașe și sate, s-a trecut de urgență 
la aplicarea acestor măsuri stabilite 
prin decret. înțelegîndu-se din capul 
locului importanța lor deosebită în 
stimularea unor consumuri energe
tice raționale, pe măsura cerințelor 
epocii, in interesul dezvoltării pe 
baze sănătoase a economiei, al în
deplinirii programului de creștere a 
nivelului de trai al poporului.’

Concomitent cu aceste acțiuni prac
tice, imediate, de aplicare a decretu
lui. împlinind in fond o necesitate 
firească, o înaltă îndatorire patrioti
că, aceea a gospodăririi riguroase, a 
economisirii severe a energiei și 
combustibilului, dincolo de atitudinea 
hotărîtă împotriva risipei de orice 
fel — in sfera consumului casnic, a 
iluminatului public — trebuie intensi
ficate eforturile în vederea diminuării 
drastice a consumurilor energetice 
în industrie. Așa cum se știe, îm
preună cu agricultura, investițiile și 
transporturile, industria consumă în 
momentul de față cea mai mare 
cantitate din bugetul energetic 
al țării. Puternic dezvoltată și 
modernizată de la un cincinal la 
altul, puternic înrîurită de cuce
ririle științei și tehnicii contempo
rane, industria românească poate și 
trebuie să se afle tot timpul în com
petiția internațională de valori și în 
planul atit de important al consumu
rilor de combustibili și energie. Așa 
cum a subliniat în repetate rînduri 
secretarul general al partidului, și 
aici, ca și in alte sectoare, nu tre- 
)? ■ să ne mulțumim a ne compara
t... tini înșine, este necesar să ne ra
portăm de fiecare dată la cele mai 
bune rezultate obținute pe plan mon
dial. Este adevărat, avem destule re
zultate cu care ne putem mîndri, dar 
trebuie pornit de la realitatea că 
există încă numeroase capitole în 
care realizările noastre în ceea ce 
privește consumurile de energie și 
combustibil pe unitatea de produs se

situează peste cele înregistrate în 
alte țări. Așa cum s-a mai spus, ra
portat la unitatea de venit național, 
consumăm de 2—3 ori mai multe re
surse energetice comparativ cu țările 
dezvoltate.

Fără îndoială că strategia dezvol
tării energeticii, gospodărirea ener
giei în concordanță cu dezvoltarea 
întregii economii implică analiza 
aprofundată, permanentă și exigentă 
a consumurilor energetice, mai buna 
structurare a producției ramurilor 
industriale în funcție de aceste con
sumuri, măsuri hotărîte pentru mo
dernizarea și înlocuirea acelor teh
nologii și utilaje mari consumatoare 
de energie, valorificarea resurselor 
energetice secundare, promovarea 
mai fermă a noi surse rle energie. 
Toate acestea presupun o angajare 
activă, susținută a oamenilor de 
știință, a cercetătorilor, proiectanți- 
lor și tehnologilor din întreaga țară, 
o largă participare a tuturor specia
liștilor, așteptați să vină cu soluții 
de mare eficiență, care vor fi apre
ciate prin forța lor de a reduce sub
stanțial consumurile.

Ar fi. desigur, nefiresc ca folosirea 
gospodărească a energiei și combus
tibilului, economisirea severă a aces
tora să fie considerate o chestiune 
limitată la acțiunea unui număr de 
foruri centrale, de întreprinderi, insti
tuții sau persoane. Fiecare muncitor, 
fiecare lucrător trebuie să chibzu-

iască mai mult, să acționeze mai 
ferm pentru a economisi mai multă 
energie, mai mult combustibil. Toc
mai de aceea, la locul de muncă și 
acasă să desfășurăm o amplă bătălie 
pentru gospodărirea cu maximă răs
pundere și eficientă a fiecărui kilo- 
watt-oră de energie electrică 1 Să in
troducem un regim sever de econo
misire a energiei și combustibilului in 
toate domeniile vieții noastre econo
mice și sociale. Este deosebit de 
îmbucurător faptul că în ultima vre
me au apărut numeroase inițiative 
muncitorești care urmăresc micșora
rea accentuată a consumurilor de e- 
nergie și combustibili. întronarea spi
ritului de economie în acest dome
niu. Intr-o serie de întreprinderi, pe 
șantiere au fost constituite brigăzi 
speciale pentru supravegherea consu
murilor, adevărate comandamente de 
acțiune hotărîtă împotriva anomali
ilor in gospodărirea energiei, de pre
venire a risipei de orice lei. Orice 
sugestie, orice propunere In stare să 
contribuie la mal judicioasa folosire 
a avuției noastre energetice trebuie 
salutată și încurajată, aplicată si ge
neralizată cu repeziciune.

în spiritul prevederilor proiectului 
Programului-directivă de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei, este 
necesar ca organele și organizațiile de 
partid să analizeze împreună, cu co
lectivele de specialiști, de muncitori 
și tehnicieni posibilitățile concrete 
care există în fiecare întreprindere și

la fiecare loc de muncă, în fiecare 
comună și județ pentru folosirea mai 
rațională a energiei și combustibilu
lui, organîzînd largi acțiuni de mo
bilizare a oamenilor muncii, a cetă
țenilor în vederea punerii depline în 
valoare a acestor rgsurse. Printr-o 
intensă muncă politico-educativă. or
ganizațiile de partid trebuie să înră
dăcineze adine in conștiința fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetățean 
convingerea că economisirea si buna 
gospodărire a resurselor energetice 
sint de importantă vitală pentru asi
gurarea mersului înainte al patriei 
noastre, o cauză generală a întregului 
popor.

Producem mal multă energie ca 
orieînd. vom produce si mai multă 
in viitor, pentru satisfacerea cerințe
lor impuse de dezvoltarea complexă 
a economiei noastre naționale. Folo
sirea rațională, drămuirea energiei și 
combustibilului capătă în aceste cir
cumstanțe accente și mai imperati
ve. Ea reprezintă acum și în per
spectivă o cauza a tuturor oamenilor 
muncii, de la strungar la director, a 
tuturor cetățenilor , tării. Trebuie să 
ne dedicăm ei cu pasiune, eu convin
gerea că drumul spre progres-si ci
vilizație al întregii societăți, ridica
rea continuă a prosperității ponoru
lui este condiționată și de priceperea 
noastră în a găsi răspuns la nume
roasele întrebări pe care le ridică 
nevoia de energie și combustibili. Construcții noi pe plaiurile Mioriței. Imagine din Focșani — municipiul de reședință al județului Vrancea

Foto : Gh. Vințilă
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ÎN FIECARE COLECTIV 
DE MUNCA DIN INDUSTRIE 

la sfirșitul zilei se cere 
răspuns la întrebarea: 

AȘIAZICÎȚ AM ECONOMISII? 

și dacă răspunsul este pozitiv, se poate 

aprecia că munca politică, măsurile 
tehnice și organizatorice sînt bune 

în pagina a lll-a

în funcțiune — o nouă 
capacitate productivă
Recent a fost conectată Ia pro

cesul productiv prima capacitate de 
600 tone pe, an a noii Fabrici de 
sticlărie-menaj din orașul Fălticeni, 
Pentru început, aici vor fi realizate 
15 modele de obiecte de uz casnic 
pentru piața internă. Noua unitate 
este dotată cu utilaje de înaltă teh
nicitate. multe dintre acestea fiind 
executate la întreprinderea similară 
din Suceava. (Agerpres)

Prin folosirea mai bună a mijloacelor 
tehnice

Măsurile luate la întreprinderea 
constructoare de mașini „Metaloteh- 
nica" din Tg. Mureș pentru mai 
buna folosire a utilajelor au avut 
drept urmare realizarea unui indice 
de utilizare a mașinilor de 92,2 la 
sută. Pe această bază, personalul 
muncitor al unității a obținut peste 
prevederile de plan în primele șapte

luni ale anului un volum de pro
ducție în valoare de 13 milioane lei, 
materializat. între altele. în 155 ma
șini de tricotat rectiliniu și circula
re, 300 mașini de cusut industrial și 
speciale, piese de schimb pentru 
sectorul de tricotaje și confecții în 
valoare de 5 milioane lei ș.a.

(Agerpres)

Un moment de seamă

„Trăim și
aici,

Cu puțin timp în urmă, 
frumosul cămin cultural 
din comuna Ghimbav, ju
dețul ' Brașov, a cunoscut 
clipele specifice marilor 
serbări populare. Timp de 
două zile — în după-amia- 
za unei sîmbete și a 
unei duminici — aici și-a 
dat întîlnire-întreaga popu
lație a comunei, pentru a 
participa la una din cele 
mai îndrăgite manifestări 
tradiționale locale : Sărbă
toarea fîntînilor. Sărbătoa
re a hărniciei, solidarității, 
conlucrării și întrajutorării 
intre consăteni.

...Un scurt popas în zona 
centrală a așezării : case 
vechi și trainice se înșiră 
de o parte și de alta a uli
țelor. în partea de nord- 
vest se întind noile locu
ințe : în total vreo 150 de 
case proprietate personală. 
Tot aici s-au ridicat în ul
tima vreme și cîteva 
blocuri cu circa 160 de apar
tamente, trei cămine de ne- 
familiști. Deși diferă ca 
structură arhitecturală, cele 
două zone dau comunei 
același aspect unitar, de 
așezare prosperă, bine gos
podărită. unde transformă
rile înnoitoare se întîlnesc 
la tot pasul.

— Practic — aflăm de la 
primarul Vasile Macovei 
— comuna și-a schimbat 
chipul în ultimii 10—15

unde
ani. Trotuarele ajung acum 
pină la ultimele case, apa 
se află mai în fiecare lo
cuință, baia e și ea aproa
pe nelipsită din casele oa
menilor. Cit despre frigi
dere. mașini de spălat, 
televizoare, ce să mai vor
bim ; tot la a cincea sau 
a șasea casă se află un 
autoturism. în comună
funcționează o

în dezvoltarea relațiilor 
și colaborare româno

muncim în frăție 
ne sînt rădăcinile"

creșă cu ,

viețuiesc în armonie aici. 
Sint cu toții mîndri că 
au pus deopotrivă umă
rul la tot ce s-a clădit și 
realizat in Ghimbav, in 
ultimii ani. în tot ce s-a 
clădit și realizat se află, 
deopotrivă, munca dăruită 
a românilor loan Rusuleț, 
Gh. Șușu, Dumitru Sțan- 
ciu. ca și a sașilor Frân-
cisc I și Francisc II. Mar-

Aflat de față, intervine 
în discuție Hans Schmidts, 
locuitor al comunei, munci
tor de înaltă calificare la 
întreprinderea de trac
toare :

— Știm că unele cercuri 
din Occident „cheamă" 
populația germană din tara 
noastră să-și părăsească 
pămîntul natal, folosind ca 
pretext așa-zisa problemă

Dialoguri la Ghimbav

100 de locuri, un dispensar 
medical, diferite magazine, 
în 1978, prin magazinele 
comunei s-au desfăcut 
mărfuri in valoare de circa 
23 000 lei pe o familie. Și 
aceasta, în condițiile in 
care municipiul Brașov, 
unde lucrează o bună parte 
din populația activă a co
munei, se află la doi pași.

— Iar dacă comuna noas
tră arată astăzi mai înflo
ritoare și traiul oamenilor 
mai îndestulat — adaugă 
Gh. Duck, vicepreședintele 
consiliului popular comu
nal — acesta este rezul
tatul efortului comun, al 
frăției dintre români și 
sași, care muncesc și con

cus Ioan Herman, Thomas 
Duck și alții.

— Vreți să aduceți și 
alte argumente în sprijinul 
acestor afirmații ?

— După cum se știe, 
românii și sașii conviețu
iesc de sute de ani pe 
aceste locuri și firesc 
ne-am legat strîns unii de 
alții. Am fost alături și la 
bucurii, și la necazuri. Ne 
întîlnim nu numai la lu
cru, dar și la petreceri, la 
programele artistice de la 
căminul cultural, cămin pe 
care l-am construit tot 
împreună. Multe familii 
au legat prietenii, se vizi
tează, se întrajutorează, 
fără prejudecăți.

a reîntregirii familiilor. 
După cum se știe, statul 
nostru a dat o rezolvare 
pozitivă cazurilor reale, 
justificate. Dar este cam 
greu de priceput despre ce 
fel de „reîntregire a fami
liilor" poate fi vorba, cînd, 
acolo, fiii locuiesc adesea la 
sute de kilometri de părinți 
și se vizitează o dată pe an?! 
Noi cunoaștem „umanis
mul" care-i împinge să ne 
poarte atîta grijă. M-am 
convins de aceasta perso
nal. cu prilejul vizitei la 
rude pe care am făcut-o nu 
de mult în R.F.G.. cînd am 
avut ocazia să discut cu 
cîțiva consăteni stabiliți 
acolo cu ani în urmă. M-a

impresionat dorul lor de 
țara in care s-au născut. 
Unii nu și-au putut ascun
de lacrimile. Știți ce mi-au 
spus ? Că s-ar reîntoarce 
chiar mîine, dacă n-ar fi 
vorba de orgoliu și rușine.

Gh. Duck continuă firul 
ideii :

— Așa e. îmi amintesc 
de următorul dialog pe 
care l-am avut cu un prie
ten din comuna Bod, stabi
lit cu cîțiva ani în urmă în 
orașul Heidelberg. Văzîn- 
du-mă acolo, m-a întrebat: 
«Ai venit să vămii sau te 
întorci acasă ?» «Tu ce-ai 
face dacă ai fi in locul 
meu ?» i-am întors între
barea, așa, ca să-1 încerc. 
«M-aș întoarce negreșit și 
repede acasă 1» Iar cînd 
mi-a spus că nevastă-sa, 
cadru didactic, nu-și găsise 
de atîta vreme un post și 
că sînt puține speranțe 
să-și găsească vreunul, am 
înțeles și mai bine ceea ce 
știam de faot : pe-acolo 
cîinii nu umblă cu covrigi 
în coadă.

...Prietenia și frăția oa
menilor de diferite națio
nalități din Ghimbav este 
întărită necontenit — ca 
pretutindeni în țara noas-

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Ii-a)

Cronica amplă a raporturilor de 
strînsă prietenie și colaborare multi
laterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre cele două țări și 
popoare a consemnat un nou și re
marcabil moment: întîlnirea din 
Crimeea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.'. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Desfășurîndu-se într-o at
mosferă sinceră, tovărășească, noua 
întîlnire și convorbirile dintre cei doi 
conducători s-au înscris, fără îndoia
lă, ca o importantă contribuție la 
adîncirea relațiilor româno-sovietice, 
la cauza unității și colaborării, in spi
rit de stimă și respect reciproc, din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Este bine cunoscut că aceste senti
mente prietenești au adinei rădăcini 
în istorie, in lupta pentru împlinirea 
idealurilor de libertate și progres ale 
forțelor înaintate ale celor două po
poare. în aceste zile, cînd ne pregă
tim să aniversăm 35 de ani de la în
făptuirea revoluției de eliberare na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August, marcarea a- 
cestui eveniment istoric constituie 
pentru poporul nostru un nou 
prilej de a evoca rolul Uniunii Sovie
tice, care a purtat pe umerii săi greul 
războiului și a adus principala con
tribuție la zdrobirea hitlerismului, 
jertfele date în lupta de eliberare a 
țării, sîngele vărsat în comun de 
ostașii români și cei sovietici în 
războiul antifascist, care au cimentat 
pentru totdeauna prietenia româno- 
sovietică. Stimulată de comunitatea 
de orînduire, de ideologie și de țeluri, 
beneficiind de o puternică temelie 
prin Tratatul de prietenie, colabora
re și asistentă mutuală și prin 
Declarația privind dezvoltarea 
continuă a colaborării si priete
niei frățești dintre Partidul Comunist

Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică, semnată cu pri
lejul vizitei din 1976 a tovarășului 
Leonid Brejnev la București, conlu
crarea româno-sovietică se înscrie pe 
o traiectorie mereu ascendentă. Aceas
tă colaborare oferă o imagine dinami
că, cunoaște un proces de permanen
tă adîncire și diversificare pe cele mai 
diverse tărîmuri — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, ca și în 
sfera vieții internaționale — în inte
resul bunăstării ambelor popoare, al 
făuririi socialismului și comunismu
lui. Aceasta demonstrează caracterul 
fecund al relațiilor bazate pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, solidari
tății și întrajutorării tovărășești — pe 
care este așezată conlucrarea româno- 
sovietică.

La această evoluție rodnică, o con
tribuție hotărîtoare au adus-o și o aduc 
contactele și intilnirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev — soldate, de fiecare dată, 
prin noi și viguroase impulsuri In 
dezvoltarea colaborării prietenești din 
toate domeniile de activitate. în 
acest cadru fertil s-au înscris și re
centele convorbiri din Crimeea, în
cheiate cu rezultate care pot fi apre
ciate ca fiind din cele mai pozitive.

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au informat asupra probleme
lor construcției socialiste și comu
niste în România și in Uniunea So
vietică — schimburile de experiență 
fiind, așa cum se știe, o metodă din 
cele mai rodnice pentru cunoașterea 
preocupărilor reciproce, a formelor și 
metodelor specifice de activitate pen
tru realizarea obiectivelor concrete 
stabilite de fiecare partid. în confor
mitate cu condițiile existente în țara 
respectivă, pentru aprofundarea și 
întărirea conlucrării.

Totodată, dialogul Ia nivel înalt a 
prilejuit examinarea problemelor ac-

de prietenie 
-sovietice

tuale ale dezvoltării relațiilor româ
no-sovietice, ale întăririi colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, probleme ce și-au găsit abor
dare într-un spirit de receptivitate și 
înțelegere reciprocă, evidențiindu-se 
voința comună de extindere neîn
treruptă a conlucrării.

In abordarea ansamblului relațiilor 
reciproce româno-sovietice, o pon
dere importantă a ocupat problema
tica economică, și cu acest prilej re- 
liefindu-se hotărîrea de amplificare a 
schimburilor, de extindere și adîncire 
a colaborării în cele mai diferite 
sectoare și ramuri de activitate. Dia
logul la nivel înalt a evidențiat, in 
acest context, importanta pe care c 
prezintă continuarea activității de 
coordonare a planurilor cincinale 
ale ambelor țări, dezvoltarea. în con
tinuare, a colaborării economice și 
cooperării în producție, atit in cadrul 
C.A.E.R., cît si pe baze bilaterale.

Fără îndoială, este un motiv de 
satisfacție reciprocă de a consemna 
dezvoltarea neîntreruptă a colaboră
rii economice româno-sovietice, care 
își găsește o semnificativă ilustrare 
in faptul că Uniunea Sovietică a ocu
pat și ocupă primul loc în rîndul 
partenerilor economici ai țării noas
tre. Concludent este și ritmul rapid 
de creștere a schimburilor de măr
furi — în ultimii ani înregistrîndu-se 
livrări care au depășit nivelurile pre
văzute în acordul de lungă durată — 
concomitent cu o evoluție tot mai 
accentuată a colaborării spre forme 
superioare. în acest sens, se reliefea
ză importanța dezvoltării cooperării 
și specializării în producție, inclusiv 
în ramuri și sectoare de mare însem
nătate pentru economiile naționale 
ale celor două țări, realizarea în co
mun a unor importante obiective e- 
conomice, cum ar fi, de exemplu,

Romulus CAPEESCU
(Continuare în pag. a Vl-a)
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în agricultură, o acțiune de importanță deosebită:
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Doru Bolboacă din Constanța 
are o fetiță de un an și jumă
tate și iși dorește ca viitorul 
urmaș să fie băiat. De ce ?

— Ca să-i predau ștafeta me
seriei mele.

— Care meserie 1
— Cea pe care o are ți tatăl 

meu, Manole Bolboacă.
— Dar meseria tatălui care e ?
— Cea pe care o au și frații 

lui, adică unchii mei, cea pe 
care a avut-o și bunicul meu, 
Constantin Bolboacă... Adică 
aceea de marinar de cursă lun
gă. Sint acum la prima cursă în 
calitate de comandant al car
goului „Deva".

Vint bun la pupa, marinarule!
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Școlarii ghizi
în aceste zile, Muzeul arheo

logic din Sarmizegetusa cunoaș
te o mare afluență de vizitatori. 
Ei sint plăcut surprinși de ama
bilitatea și competenta celor 10 
„ghizi" — elevi ai liceului 
Hațeg. Alți 50 de elevi, 
legi ai lor, au . "
această vacanță cu sirguință la 
săpăturile arheologice de la Fo
rumul roman, la lucrările de 
consolidare și restaurare ce se 
întreprind la Sarmizegetusa. 
Unii dintre ei, buni cunoscători 
ai mărturiilor istorice la care au 
fost martori și părtași cînd s-au 
dat la iveală, vor însoți la anul, 
cu aceeași pasiune, alte și alte 
grupuri de excursioniști.

participat

din 
co

in

Cu felicitări
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De 14 ani de cînd a ieșit la 
pensie, 
Chirilă
Crinilor nr. 24) pășește in fie
care zi lucrătoare pe poarta unei 
instituții județene din localitate. 
De bună voie și nesilit de ni
meni, el dă o mină de ajutor 
personalului de aici. Ajutor vo
luntar foarte prețios, care, une
ori, se prelungește pînă la 7—8 
ore pe zi. Dar iată că, intr-una 
din zilele trecute, deși trecuse 
ora începerii programului, N.C. 
nu-și făcuse încă apariția. „Să-i 
dăm un telefon acasă — a fost 
cineva de părere. Te pomenești 
că o fi pățit omul ceva"...

De la capătul firului, N.C. a 
răspuns : „Astăzi nu pot să vin. 
Îmi sărbătoresc nunta de aur, la 
care vă invit pe toți".

fostul ceferist Nicolae 
din Botoșani (strada
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SFECLEI DE ZAHĂR
în sudul și vestul tării a început 

campania de recoltare și prelucrare 
a sfeclei de zahăr, plantă ce are o 
mare importantă pentru economie și 
care ocupă în acest an o suprafață 
de 257 000 hectare. Este în interesul 
general al societății ca întreaga can
titate de sfeclă să fie prelucrată in 
cele moi bune condiții pentru a se 
putea realiza și depăși producția de 
zahăr prevăzută pentru acest an.

Anul acesta campania de recoltare 
și prelucrare a sfeclei de Zahăr a fost 
declanșată cu un avans de 15—20 Zile 
fată de alți ani, ceea ce a făcut 
posibil ca pe data de 1 august, la 
fabricile din Buzău. Podari și Arad, 
să se obțină primele cantităti de 
zahăr din noua recoltă. Tot în cursul 
acestei săptămîni este prevăzut să 
înceapă prelucrarea sfeclei de zahăr 
și la fabricile din Corabia. Timișoara, 
Giurgiu, Sascut și Țăndărei, urmînd 
ca pe măsură ce aria recoltării se va 
extinde și în județele din Transil
vania și nordul Moldovei să intre 
treptat în producție, pină la 15 au
gust, toate cele 17 fabrici de zahăr 
din tară. Programul stabilit pe luna 
august prevede ca pînă la sfirșitul 
acestei luni să fie prelucrate cel 
puțin 1,7 milioane tone de sfeclă de 
zahăr.

Ce concluzii se desprind după pri
mele zile de la începerea acestor lu
crări. Prima condiție de care depinde 
realizarea obiectivului propus este ca 
fabricile să primească sfeclă la nive

lul maxim al capacității de prelu
crare. In acest scop a fost întocmit 
un program de desfășurare eșalonată 
a recoltării pe zone și pe unităti 
agricole în fundtie de greutatea me
die a sfeclei și conținutul de zahăr.

declanșarea acestei acțiuni, fată în 
față realizările cu cantitățile stabilite 
să fie recoltate, rezultă o situație eu 
totul necorespunzătoare. Un califi
cativ cit de cit acceptabil poate fi 
atribuit doar unor conduceri de uni-

• în zonele din sud-vestul țării, sfecla de zahăr 
a ajuns la maturitate.

• Recoltarea, transportul și livrarea rădăcini
lor - în flux continuu.

• încă de la început o întrebare mai veche : de 
ce nu se respectă graficele de recoltare ?

• Sînt pregătite fabricile de zahăr să lucreze la 
întreaga capacitate ?

Potrivit acestui program. în 11 .ju
dețe din sudul și vestul tării, recol
tarea și transportul sfeclei spre 
fabrici trebuiau să înceapă pe data de 
26 iulie. Unitățile agricole de aici 
aveau ea sarcină să recolteze pînă la 
începutul lunii august o cantitate to
tală de peste 75 000 tone, ceea ce ar 
fi constituit un stoc suficient pentru 
începerea fabricației la șapte fabrici 
de zahăr. Dacă ar fi să punem, acum, 
după mai bine de o săptămînă de la

tați agricole din județele Buzău, 
Arad, Timiș și Teleorman care, chiar 
dacă nu au reușit să se înscrie in 
graficele zilnice stabilite, și-au adus 
o contribuție importantă la începerea 
prelucrării la fabricile de zahăr 
amintite. în mod necorespunzător și 
cu întîrzieri mari a demarat această 
lucrare in județele Vrancea, Galați, 
Mehedinți, Olt, Ilfov, Brăila și Dolj, 
unde nu numai că se înregistrează 
mari rămîneri în urmă, dar multe
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Refugiu în... I 
prăpastie |

Surprinși de ploaie, cîțiva tu- . 
riști și-au găsit adăpost in re- I 
fugiul montan de pe Valea | 
Viștea Mare, situat la o altitu
dine de 1 937 metri. La plecare, I 
ei au uitat să închidă ușa. La I 
puțin timp, in urma lor, o fur
tună puternică, hălăduind in ■ 
voie prin ușa deschisă, a „mă- I 
turat" refugiul și l-a aruncat în- I 
tr-o prăpastie. Și astfel, dintr-o 
mică „neglijență" a fost distrus | 
unul dintre cele mai moderne 1 
refugii montane construit in 
1977 — așa cum arătam intr-un ■ 
fapt divers la vremea respectivă I 
— cu prețul unor istovitoare I 
eforturi făcute de un grup de 
studenți inimoși din mai multe I 
centre universitare ' ale țării. | 
Grupa „Salvamont" din jude
țul Brașov adresează un apel | 
stăruitor turiștilor care poposesc I 
in asemenea refugii să păstreze • 
intact atît mobilierul, cit și con
strucția propriu-zisă, iar la pie- I 
care să nu uite să închidă ușa. |

Mijloace mecanizate la recoltarea sfeclei de zahâr la cooperativa agricolă „Gheorghe Doja", județul Ialomița

B B B ■
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Paznici, 
nu vă luați 
după vise !

Control inopinat efectuat la 
citeva sisteme de pază de către 
circa 8 miliție a Capitalei. Pri
mul popas, la Institutul de pro
iectări și cercetări energetice din 
Splaiul Unirii, s-a soldat cu pri
ma surpriză neplăcută : pazni
cul Laurențiu Penciu dormea 
buștean, că puteai tăia lemne pe 
el. Numai perna nu și-o adusese 
de-acasă, incolo avea tot con
fortul. Dar același institut mai 
avea două posturi de pază. La 
al doilea — aceeași surpriză : 
Dobre Dinu sforăia de mama 
focului. La al treilea, Grigore 
Alexandru dormea și... zimbea. 
Visa un vis frumos. Se fă
cea că...

Dar n-a fost ca în vis, pentru 
că toți trei au fost amendați. 
Zice-se că de-atunci le-a pierit 
somnul.
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Ca mierea
Citeva mii de stupi de albine 

din județul Argeș au fost duși 
in lanuri de floarea-soarelui din 
județul Ialomița. Stupărit pasto
ral. Zilele 
s-a dus să 
agoniseala 
Din cauza

I
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trecute, o mașină 
încarce o parte din 

harnicelor albine. 
__  ____  unui drum înmuiat 
de ploaie, mașina a alunecat in
tr-un canal, răminînd suspen
dată intr-o poziție ciudată, dar 
care punea in pericol încărcă
tura cu cele 9 000 de kilograme 
de miere. Un plutonier de la 
miliția orașului Fetești a dat 
roată mașinii cu pricina, a cău
tat soluția cea mai potrivită 
pentru remorcare, după care a 
adus cîteva tractoare. Și uite 
așa — ne scrie V. Valentin, re
prezentantul Filialei de apicul- 
tură Argeș 
subofițer, 
mierea au 
prejurările 
tre noi nu

I
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— datorită acestui 
atît mașina, cit și 
fost salvate, tn îm- 
acelea, nimeni din- 

_____  __ s-a gîndit să-l în- 
trebepe plutonier cum îl chea
mă, 
este

Oricum i-ar zice, gestul lui 
ca... mierea.

P. PETRE
și corespondenții „Scînteii"
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(Urmare din pag. I)

tră — de dezvoltarea 
economică impetuoasă a 
acestei localități. în ulti
mele decenii, au luat aici 
ființă și s-au dezvoltat 
cîteva obiective economice 
de importanță republicană, 
unde iși desfășoară , activi
tatea, in condiții de depli
nă egalitate, muncitori ro
mâni, germani, maghiari. 
Forța economică a comu
nei se poate vedea și din 
faptul că, in acest an, va
loarea producției indus
triale se va ridica la circa 
1,8 miliarde lei. O ilus
trare pe viu a acestei 
accelerații ne-o oferă în
treprinderea textilă „Oc
tombrie roșu". în 1948, ea 
insemna doar o modestă 
hală, de mărimea unui ate
lier. Prin investițiile alo
cate de stat, fabrica și-a , 
mărit necontenit capaci
tatea.

— La dezvoltarea și mo
dernizarea Întreprinderii, 
ca și la succesele cu care 
ne mîndrim, notați de pildă 
că in primii trei ani ai cin
cinalului aici s-a realizat o 
producție suplimentară de 
peste 130 milioane lei — 
ne spunea inginerul Heinz 
Fruhn, directorul unității — 
și-au adus contribuția, deo
potrivă, toți membrii co

r
Hrană caldă 

pentru 
muncitori

într-o scrisoare adre
sată redacției, mai 
mulți oameni ai mun
cii de la I.P.E.E. 
„Electro-Argeș" dm 
Curtea de Argeș au 
semnalat că în mod 
nejustificat conduce
rea unității a des
ființat cele două mi- 
crocantine la care se 
servea mîncare caldă. 
Toate demersurile fă
cute pe lingă conduce
rea unității pentru re
deschiderea lor au ră
mas fără rezultat.

Sesizarea a fost tri
misă spre soluționare 
Consiliului județean 
al sindicatelor Argeș, 
în răspunsul comuni
cat ziarului se preci
zează de la bun în
ceput că cele relatate 
in scrisoare sînt juste, 
încă de la înființarea 
unității, la I.P.E.E. 
„Electro-Argeș" au 
funcționat două mi- 
crocantine, la care se 
aducea mincare de ia 
cantina U. F. E. T. 
Curtea de Argeș. în 
anul 1978 a fost con
struită o cantină pro- 

\ prie, în afara incintei

lectivului nostru, fie ei ro
mâni, germani sau ma
ghiari. Azi, datorită grijii 
partidului și statului nos
tru, ne bucurăm cu toții 
de condiții bune pen
tru o deplină afirmare in 
profesia noastră, a aptitu

tului de partid, a ținut să 
adauge :

— La noi, ca și în în
treaga țară, criteriul de a- 
preciere, stimulare și pro
movare a cadrelor este 
hărnicia, capacitatea și 
devotamentul cu care oa

conduceri de unităti agricole conti
nuă să amine începerea recoltării sub 
pretextul cîștigului suplimentar. Este 
o practică cu totul dăunătoare, atît 
pentru economie, cit și pentru unită
țile cultivatoare. Se pune întrebarea : 
cite tone de sfeclă și de zahăr ar 
putea să se piardă dacă vom avea 
parte de zile de toamnă ploioase și 
reci ca in alti ani 7 Conducerile uni
tăților agricole trebuie să fie conști
ente și de posibilitățile limitate de 
care dispun în asigurarea forței de 
muncă și a mijloacelor de transport, 
de faptul că luna august este o pe
rioadă fără alte lucrări presante, că 
din septembrie incolo, în unitățile 
mari producătoare de sfeclă, recol
tarea și transportul sfeclei se vor 
suprapune cu celelalte lucrări de 
toamnă. Pentru valorificarea superi
oară a sfeclei de zahăr este de cea 
mai mare importantă ca în uni
tățile agricole cultivatoare să fie 
mobilizate toate forțele pentru res
pectarea întocmai a graficelor zil
nice de recoltare și transport, avîn- 
du-se permanent în vedere faptul că 
fiecare zi și fiecare ceas de funcțio
nare a fabricilor sub capacitatea 
maximă posibilă înseamnă risipă de 
energie și combustibil.

Anul acesta, la cele mai multe 
fabrici de zahăr s-au efectuat re
parații structurale la unele insta
lații pentru a se evita strangu
lările în procesul de producție. De 
asemenea, au fost aduse perfecționări 
procesului tehnologic menite să îm
bunătățească parametrii de exploatare 
a instalațiilor și utilajelor. Pentru ca 
aceste îmbunătățiri, care au necesi
tat un efort material important din 
partea statului, să aibă ca rezultat 
obținerea unor cantităti mai mari de 
zahăr de la fiecare tonă de sfeclă 
prelucrată, organele agricole jude
țene. consiliile unice agroindustriale 
și conducerile unităților agricole sint 
datoare să vegheze cu răspundere la 
respectarea graficelor de recoltare și 
livrare a sfeclei de zahăr, astfel ca 
fabricile de zahăr, odată puse în 
funcțiune, să lucreze la întreaga ca
pacitate pînă la încheierea campaniei 
de prelucrare.

Există toate condițiile ca pînă 
la 15 august să fie puse în perfectă 
stare de funcționare toate cele 17 
fabrici de zahăr. Făcînd această sub
liniere nu trebuie uitată însă experi
ența anilor trecuți cînd unele instala
ții. care au primit calificative de 
„foarte bine" la recepție, au cedat la 
numai cîteva zile de la începerea 
fabricației. Aceasta pune în fata cen
tralei de resort, a cadrelor din între
prinderile respective sarcini deosebite 
privind organizarea pe toate cele trei 
schimburi a unor echipe speciale de 
intervenție, iar în fiecare fabrică să 
existe un stoc minim de piese de 
schimb pentru a se putea interveni 
operativ la remedierea oricărei de
fecțiuni.

Iosif POP

dificilă precum moderni
zarea utilajului de lisat, 
care a determinat o creș
tere considerabilă a pro
ductivității muncii și o 
îmbunătățire a calității 
produselor.

...La consiliul popular

„Trăim și muncim în frăție 

aici, unde ne sînt rădăcinile11
dinilor noastre de organi
zare și conducere. In ce 
privește componența con
siliului oamenilor muncii, 
alături de alți colegi ro
mâni, precum șeful de e- 
chipă Mircea Neamțu sau 
ing. loan Taraș, fac parte 
germanii Mariane Duck și 
Franz Buhn, muncitoarele 
Elisabeta Szasz și Etelka 
Iakob, care sint maghiare, 
ultima îndeplinind și func
ția de vicepreședinte al 
C.O.M.

Reluind aceeași idee, 
Viorica Leca, președinta 
C.O.M., secretara comite

menii muncesc pentru edi
ficarea socialismului în 
țara noastră. Iată mobilul 
care-i determină pe toți să 
muncească, eu dăruire, 
să-și pună în valoare toate 
resursele fizice și intelec
tuale și astfel să lucreze 
intr-o armonie deplina. 
Iată mobilul care i-a de
terminat, de exemplu, pe 
șeful de echipă Mircea 
Neamțu, pe maistrul Hanz 
Depner, pe Iosif Micaveny, 
ca și pe alți oameni ai 
muncii români, germani 
sau maghiari din întreprin
dere să realizeze o lucrare

l-am cunoscut pe profeso
rul Arnold Rome, Discu
tăm, printre altele, și des
pre calomniile lansate de 
unele cercuri reacționare 
din Apus despre așa-zisa 
dezintegrare a fizionomiei 
naționalității germane din 
România.

— Despre ce fel de 
„dezintegrare" sau „asimi
lare" poate fi vorba in con
dițiile create azi in 
România, unde s-a făcut și 
se face totul ca populația 
germană să-și poată păstra, 
nealterată, identitatea ei ? 
Viața noastră spirituală,

cultura noastră nu au cu
noscut niciodată înflorirea 
pe care o cunosc astăzi, in 
condițiile socialismului. 
Despre ce fel de „dezinte
grare" poate fi vorba cînd 
sintem ajutați, îndemnați 
și stimulați să ne păstrăm 
cultura, obiceiurile, datini
le, portul ? Cînd folosim 
neîngrădit limba maternă 
in familie, școală sau pe 
scenă ? Să vină cei care 
lansează asemenea calom
nii să vadă cu ochii lor 
cum la școală copiii noștri 
învață in limba maternă, 
cum pe scena căminului 
cultural, în formații artis
tice — printre care se nu
mără două coruri conduse 
de un om cu o vastă cul
tură muzicală, Georg Die
ter Barthames, sau forma
ția de teatru — se cîntă și 
se vorbește atît în limba 
română, cit și in limba ma
ternă.

...Citeva din gîndurile 
sincere, curate care animă 
întreaga populație de ori
gine germană a Ghimba- 
vuiui. Oameni care se 
bucură de aceleași drepturi 
și îndatoriri ca toți consă
tenii lor, care muncesc în
frățiți. avind trainice rădă
cini, crescute în secole de 
existentă pe aceste fru
moase meleaguri româ
nești.

unității, iar pentru 
servirea mesei de că
tre muncitori au fost ■ 
menținute cele două 
microcantine. La în
ceputul acestui an, pe 
plan local, s-a hotărit 
să se predea cantina 
întreprinderii comer
ciale de stat din 
Curtea de Argeș. în 
același timp, conduce
rea I.P.E.E. „Electro- 
Argeș" a hotărit să 
desființeze și micro- 
cantinele, pe motiv că 
prin deplasarea oame
nilor la acestea s-ar 
favoriza indisciplina.

De menționat că în 
luna decembrie a anu
lui trecut serveau 
masa la cele două mi- 
crocantine circa 900 de 
oameni, iar în prezent 
Ia cantină se servesc 
doar 300 mese pe zi, 
pentru cadrele de 
conducere care au po
sibilitatea să iasă din 
unitate și pentru per
sonalul unităților din 
apropierea acesteia. în 
arma discuțiilor repe
tate. purtate cu con
ducerea I.P.E.E. „E- 
lectro-Argeș", s-a sta
bilit să se servească 
în secții, în pauza de 
masă, numai felul doi 
și desertul, urmînd să 
se reamenajeze spați
ile corespunzătoare

Noua policlinică din Siseștl, județul Maramureș

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Atenție la ciuperci!
Ministerul Sănătății ne-a adus la cunoștință că în ultimul timp 

s-au înregistrat numeroase cazuri de otrăvire a unor persoane, mai 
ales copii, care au mincat ciuperci necomestibile și otrăvitoare. Din 
cauza vremii umede și ploioase s-a produs, pe lingă o înmulțire a ciu
percilor otrăvitoare, și o contaminare a celor comestibile. Vinzarea 
acestor produse naturale pe marginea șoselelor sau în alte locuri de 
către „cunoscători", pune in pericol sănătatea și viata cetățenilor. Pen
tru informarea populației asupra efectelor nocive ce le pot avea unele 
ciuperci și asupra unor măsuri de înlăturare a urmărilor grave in cazul 
otrăvirilor — ne-am adresat tovarășului doctor Mihai MIHAILESCU, 
șef de laborator la Institutul de igienă și sănătate publică București :

în mod obișnuit căldurile și ploile 
caracteristice sezonului de vară fa
vorizează apariția și înmulțirea ciu
percilor. Consumul unora din aceste 
plante, chiar cînd sînt culese de 
către așa-zișii „cunoscători", poate 
produce intoxicații deosebit de grave, 
care pot fi și mortale. Este bine de 
știut că în țara noastră majoritatea 
din cele peste 3 000 specii de ciu
perci sînt necomestibile și otrăvi
toare. în adevăr, ciupercile toxice 
pot fi cu greu deosebite de cele co
mestibile, iar semnele după care le 
deosebesc „amatorii" sau cei ce se 
pretind cunoscători pot fi adeseori 
înșelătoare.

în general, ciupercile tinere sînt 
mai toxice decit cele bătrîne. Cele 
toxice nu au întotdeauna un miros 
neplăcut, și nu toate ciupercile albe 
sînt comestibile așa cum eronat cred 
unii. înlăturarea pieliței de la supra
fața ciupercii nu ii înlătură toxici
tatea. Substanța otrăvitoare din ciu
percă este foarte rezistentă; de aceea 
unele practici în prepararea ciuper
cilor, ca fierberea în apă, îndepăr
tarea apei de fierbere sau macerarea 
în oțet nu înlătură riscul de otrăvire. 
De asemenea, înnegrirea unui obiect 
de argint, pus în contact cu ciuperca 
sau în apa de fierbere, nu constituie 
lin indiciu cu privire la toxicitatea 
ciupercii, deoarece această reacție 
apare in mod normal atit la ciuper
cile comestibile, cit și la cele otrăvi
toare.

Varietatea de forme, dimensiuni și 
culori face ca diferențierea ciuperci
lor comestibile de numeroasele soiuri 
otrăvitoare să se facă anevoios și cu 
aproximație. Amintim că în zonele 
noastre de pădure, fie la munte, la 

■ deții șțiu șșs, cresc , numeroase soiuri 
otrăvitoare, care pot fi ușor confun
date cu cele comestibile (bureți pes
triți și albi, hribul țigănesc, ciuper
ca pieptănușului. muscărița etc.).

Intoxicațiile cu ciuperci prezintă 
de cele mai dese ori semne grave, 
care apar la 1—2 ore după consum.

Primele semne care apar sînt trans
pirațiile abundente, salivația intensă, 
stare de leșin, tulburări ale bătăilor 
inimii, senzație de sufocare, scăderea 
tensiunii arteriale, sincopă.

Alte forme de otrăvire cu ciuperci 
pot apărea și după 12—24 ore. cu tul
burări digestive grave, vărsături, 
diaree violentă cu deshidratare i’ li- 
ternică, dureri de cap, tulburări 
vedere etc.

Trebuie reținut faptul că intoxica
țiile cu ciuperci sint deosebit de 
grave la copii, cu sfîrșit aproape 
totdeauna mortal.

La primele semne de otrăvire tre
buie de îndată să ne adresăm medi
cului. Nu se cunoaște pină acum nici 
un antidot sigur contra otrăvirilor 
cu ciuperci, dar primele măsuri, 
aplicate de urgentă, pot înlătura ur
mările grave.

Astfel, se va urmări îndepărtarea 
otrăvii prin provocarea de vărsă
turi, dînd bolnavului să bea apă 
caldă ; se va completa evacuarea 
prin purgative saline, spălaturi gas
trice.

Ca antidoturi se recomandă tani- 
nul, cafeaua tare, precum și alte tra
tamente administrate sub suprave
gherea medicului.

Este important de reținut că ad
ministrarea de băuturi alcoolice per
soanei otrăvite este foarte pericu
loasă, deoarece alcoolul are proprie
tatea de a dizolva substanța toxică, 
înlesnindu-i astfel absorbția în or
ganism.

Pericolul pentru sănătate pe care-1 
prezintă consumul de ciuperci strînse 
prjn păduri pe obligă să fim foarte 
prudenți și să refuzăm soiurile care 
ni se oferă spre vînzare de către 
diferite persoane care se pretind cu
noscătoare. Este recomandabil să .fo
losim in alimentație numai ciuper
cile de cultură, puse în comerț de 
către unități producătoare speciali
zate, sau in cazul ciupercilor de pă
dure, soiurile colectate sub suprave
gherea și controlul specialiștilor cu
noscători ai soiurilor comestibile.

0 asigurare utilă in orice gospodărie
Administrația Asigurărilor de Stat 

aduce la cunoștința celor interesați 
că pot contracta ASIGURAREA 
FACULTATIVA COMPLEXA A 
GOSPODĂRIEI, care cuprinde in 
unul și același contract trei feluri 
de asigurări : asigurarea bunurilor 
din gospodărie ; asigurarea de ac
cidente produse la domiciliu ; asi
gurarea de răspundere civilă legală.

în asigurare sint cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca : mo
bilier, obiecte casnice. îmbrăcămin
te, covoare, aparate de radio, tele
vizoare, mașini de cusut, frigidere, 
produse agricole, viticole, pomicole, 
produse animaliere și alimente, ma
teriale de construcții și altele.

în baza acestei asigurări. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri in cazurile de pa
gube la bunurile asigurate, provo
cate de unele riscuri, ca de exem
plu : incendiu, explozie, inundație, 
ploaie torențială, furtună, avarii ac
cidentale produse Ta instalațiile de 
gaze, apă, canal sau încălzire ; pier
dere sau dispariție a bunurilor cau
zate de riscurile asigurate etc.

In asigurarea de accidente sint 
cuprinși pentru urmările accidente
lor întîmplate la domiciliu : soții,

precum și părinții și copiii acestora, 
dacă in mod statornic locuiesc si 
gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube pro
duse la imobil, precum și sumele 
datorate terților pentru' accidenta
rea persoanelor și avarierea bunu
rilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, se .plătesc și sumele da
torate cu titlu de dezdăunare loca
tarilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagube la bunurile asigum- 
bile ori la elementele de constrw 
ție ale apartamentelor respectivi’, 
cauzate de o inundație produsă in 
apartamentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări, 
doritorii se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agențiior și inspectorilor de 
asigurări sau direct oricărei uni
tăți ADAS.

necesare redeschide
rii microcantinelor. 
Pentru a se urgenta 
înfăptuirea acestei 
măsuri este insă ne
cesară și intervenția 
ministerului, care a 
aprobat construcția 
cantinei, a cărei ac
tivitate a devenit ine
ficientă prin desfiin
țarea celor două mi- 
crocantine.

Grijă deosebită 
pentru ocrotirea 

intereselor 
copiilor

O scrisoare a Măriei 
Hanu din comuna 
Balcani, județul Ba
cău, referitoare la 
greutățile ce le întîm- 
pina in încasarea pen
siei de întreținere ce 
trebuia să i-o plăteas
că soțul său. a fost re
zolvată de Tribunalul 
județean Bacău. în 
referatul de cercetare, 
ssmnat de dr. Augus
tin Ungureanu, pre
ședintele acestei in
stanțe, sint relatate 
constatările făcute și 
măsurile luate pentru 
respectarea legii. Ast
fel, întrucît Dragomir

Hanu, soțul petiționa
rei, a părăsit loeul de 
muncă, Schela de fo
raj Zemeș, spre a se 
sustrage de la plata 
pensiei de întreținere 
de 950 lei lunar, stabi
lită de instanță pen
tru cei patru copii ai 
lor, Procuratura loca
lă Bacău l-a trimis pe 
cel în cauză în jude
cată penală pentru in
fracțiunea de abandon 
de familie. Pe baza 
probelor administra
te. Judecătoria Bacău 
l-a condamnat pe D.H. 
la un an închisoare, 
dispunînd ca pedeap
sa să fie executată 
prin muncă corectio- 
nală într-o unitate de 
stat. Sentința rămî- 
nind definitivă, cel in 
cauză execută pedeap
sa la Schela de foraj 
Zemeș, realizînd ve
nituri din muncă din 
care are posibilitatea 
să achite pensia de 
întreținere. în timpul 
verificării scrisorii, se 
menționează in răs
puns, s-a luat măsura 
înființării popririi a- 
supra retribuției lui 
D.H. pentru pensia 
restantă și, în conti
nuare, cite 950 lei lu
nar, sume pe care 
unitatea le va reține

și le va pune la dis
poziția petiționarei.

De asemenea, a fost 
sesizată autoritatea 
tutelară de pe lingă 
biroul executiv al 
Consiliului popular al 
comunei Balcani, pen
tru a lua măsuri de 
ocrotire a celor patru 
minori și, eventual, a 
sesiza comisia jude
țeană Bacău pentru o- 
crotirea minorilor, 
spre a analiza dacă 
este cazul să se ia una 
din măsurile prevăzu
te de Legea nr. 3/1970 
privind regimul ocroti
rii unor categorii de 
minori.

Faptele 
sînt clare, 

măsurile la fe!
Maria Drăgșan, 

muncitoare la între
prinderea „Conect"- 
București. sesiza intr-o 
scrisoare că maistrul 
Eugen Ungureanu de 
la secția . conectoare 
are o comportare ne
corespunzătoare fată 
de cei din subordine și 
nu se iau măsuri de 
sancționare a sa, pre
cum și faptul că din 
anul 1974 ea nu a be
neficiat de nici o

treapta la retribuție 
sau de promovare in 
categorie, iar in uncie 
luni nici retribuția ta
rifară nu și-a rea
lizat-o.

în răspunsul întoc
mit de Comitetul de 
partid al sectorului 2 
se arată că în urma 
verificărilor efectuate 
s-a constatat justețea 
sesizării în ce priveș
te comportarea mais
trului E. Ungureanu. 
A reieșit astfel că a- 
cesta este dur și ne
principial față de 
muncitori, folosește un 
vocabular urît, atitu
dinea sa generind 
frecvente nemulțumiri 
care dăunează desfă
șurării corespunzătoa
re a procesului de 
prăductie. Ca urmare 
a concluziilor desprin
se în urma controlu
lui. se precizează in 
răspuns, conducerea 
întreprinderii a luat 
măsura de schimbare 
a acestuia la o altă 
secție, iar comitetul

MUNCII?
do partid a hotărit să 
fie pus in discul ia a- 
dunării generale eu 
propunerea de a l'i 
scos din funcția de 
secretar al organiza
ției de bază și sanc
ționat potrivit preve- 
rilor statutare.

în ce privește ne- 
realizarea retribuției 
tarifare de către peti
ționară, răspunsul 
menționează că aceas
ta a avut în cursul 
anului 1978 și în luna 
ianuarie a.c. 168 ore 
concediu medical. 67 
ore absențe nemotiva
te și 45 ore învoire. 
Asemenea situație a 
determinat conduce
rea secției să nu o 
propună pentru ob
ținerea unei trepte in 
anul trecut. Spre a i 
se da posibilitatea să 
promoveze într-o altă 
categorie, semnatara 
scrisorii a fost mutată 
la o altă formație de 
lucru, care execută lu
crări de calitate supe
rioară.

Spicuiri din răspunsuri
• Comisia pentru protecția naturii din cadrul 

Consiliului popular al municipiului București : 
La sesizarea tovarășului A. Livescu, arborele de 
dimensiuni neobișnuite pentru municipiul Bucu
rești, din curtea imobilului de pe strada Pote- 
rași nr. 29, sector 5, a fost declarat arbore ocro

tit, fiind înmatriculat sub numărul 105/1979. Ar
borele a fost dat în custodia Constantei Geor
gescu, locatara imobilului de la adresa respec
tivă.
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al municipiului Constanța : Secția apă-canal din 
cadrul grupului întreprinderilor de gospodărie 
comunală și loeativă a înlocuit conducta de apă 
potabilă și a executat racordul imobilelor de pe 
strada Pictor Nicolae Grigorescu la noua con
ductă.

• Uniunea județeană a cooperativelor agri
cole de producție Olt : Sesizarea cu privire la 
sustragerea a zeci’ saci cu azotat de amoniu de 
către șeful de echipă Ion Giurea, de la C.A.P. 
Vulturești, se confirmă. S-au luat măsuri de 
recuperare de la cel în cauză a contravalorii 
îngrășămintelor sustrase și a transportului lor. 
S-a dispus, totodată, scoaterea lui I.G. din func
ția de șef de echipă și punerea sa în discuția 
adunării generale de partid.

• Oficiul județean de turism Suceava : Pen
tru persoanele venite în stațiunea Vatra Dornei, 
care nu doresc să Închirieze aparate TV, spre 
a le fi instalate in camere, la clubul stațiunii 
funcționează un televizor. S-au luat măsuri ca 
și lunea, cînd la club este fixată zi de curățenie, 
sala în care este instalat televizorul să fie pusă 
la dispoziția publicului. (Răspunsul se adresea
ză corespondentului nostru voluntar Ion Miha- 
lache din Timișoara).

• Comitetul executiv al Consiliului popular 
al municipiului Alba Iulia (răspuns la sesizarea 
cititorului Dezideriu Molnar din str. Cloșca nr. 
9): Pentru executarea reparațiilor la terasa blo
cului nr. 41, proprietate personală, s-a cerut aso
ciației locatarilor să întocmească comanda ne
cesară și să o înainteze secției fond locativ. 
Contravaloarea lucrărilor va fi inclusă in chel
tuielile de regie ce se încasează de la locatarii 
blocului respectiv.

Gheorghe PIRVAN ,
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In fiecare colectiv de muncă din industrie 
la sHtul zlei se cere răspuns la intreharea: AS7AZ/ CÎT AM ECONOMISIT? 
și dacă răspunsul este pozitiv, înseamnă că munca politică, măsurile tehnice și organizatorice sint bune

IHfr» se sporim mereu forța gg| 
economică a tării

ElfâfalEITATEA!

PE PLATFORMA COMBINATULUI SIDERURGIC CALARAȘI

O inițiativă:
BRIGADA DE COMBATERE A RISIPEI

WvOf f iMflrțflr ir

motoarele progresului societății 
ifyi olteni 
g:« prosperității poporului |J|g

La „Tractorul" se acționează metodic, 
eficient, dar unele obiceiuri rele n-au fost 

scoase din uzină... nici cu tractorul
...In biroul serviciului energetic-șef, 

alături de șeful acestui serviciu, ing. 
Gheorghe Chiușdea, se aflau, în mo
mentul sosirii noastre, inginerii 
Dorin Iacob, șeful secției energetice, 
și Stelian Nan, inginer principal. 
Dezbateau tocmai problemele pe care 
proiectul Programului-directivă în 
domeniul energiei le ridică în fața 
colectivului întreprinderii și în mod 
special măsurile care se impun luate 
pentru asigurarea bunei gospodăriri 
a energiei electrice la fiecare loc de 
muncă. în acest scop, a fost revăzut 
și completat programul energetic al 
uzinei cu noi măsuri menite să asi
gure folosirea cu chibzuință a ener
giei electrice. Parcurgind acest pro
gram de măsuri ne-au reținut atenția 
cîteva din acțiunile cu pondere în 
reducerea consumului specific de 
energie electrică pe uzină. Dat fiind 
faptul că circa 25 la sută din consu
mul de energie electrică al întreprin
derii este destinat producerii aerului 
comprimat, unele din cele mai im
portante măsuri vizează tocmai buna 
gospodărire a acestuia. Este vorba 
de eliminarea neetanșeităților pe 
conductele de transport, distribuție 
și consum ale. aerului comprimat, 
acțiune a cărei eficiență este apre
ciată la o economie de energie de 
1 900 MWh pe an. Legat de aceasta 
se cuvine amintit faptul că în scopul 
depistării și eliminării pierderilor de 
aer în întreprindere se lucrează în 
ritm susținut la pozarea aeriană a 
rețelei de conducte, acțiune realizată 
în proporție de 80 la sută. Este pre
văzută introducerea reglajului auto
mat al presiunii aerului comprimat 
pe rețeaua uzinală, care va aduce o 

inomie de energie electrică esti- 
V mata la 700 MWh pe an. In același 

i
I

scop — gospodărirea judicioasă a 
energiei electrice — la turnătoria de 
oțel s-au înlocuit transformatorii de 
putere și s-au modificat cuvele de 
topire, ceea ce a condus la diminua
rea consumului de energie electrică 
pe tona de oțel de la 754 kWh pe 
tonă în 1978 la 695 kWh/t în ultimul 
timp. Intr-o etapă imediat următoare 
se prevede și înlocuirea cuptoarelor 
existente de elaborare a oțelului cu 
altele care asigură un consum și mai 
redus de energie.

Alte măsuri vizează oprirea pentru 
perioada de vară a perdelelor de aer 
de la intrările halelor de fabricație, 
s-a redus numărul de încălziri pen
tru matrițarea unor repere prin tre
cerea acestora pe maxiprese.

Pentru a ne convinge pe viu cum 
Sint materializate aceste măsuri, ani 
făcut un scurt popas la secția forjă, 
una din secțiile mari consumatoare 
de energie electrică. O primă con
statare. Una din măsurile programu
lui pe întreprindere, și anume înlo
cuirea motoarelor electrice supradi
mensionate sau cu randament scăzut, 
și-a găsit aici — așa cum ne-a asi
gurat ing. Gheorghe Grama, tehno- 
logul-șef al secției — aplicabilitatea : 
au fost înlocuite pînă la această dată 
40 asemenea motoare. Intr-un stadiu 
avansat de aplicare se află și îmbu
nătățirea constructivă a ansamblului 
cilindru-piston la zece ciocane de 
forjă, care elimină pierderile de aer 
comprimat. Economia de energie ce 
se obține în acest fel se va ridica 
la 1 200 MWh pe an. Alte măsuri 
deja aplicate : oprirea grupurilor de 
generatoare de înaltă frecvență in 
timpul în care se execută reparații 
la utilaje sau se fac reglaje, repro-

Pe șantierul întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice Că
lărași se muncește de zor. Viitorul 
combinat siderurgic a prins contu
ruri și anunță milenara, vatră de 
pîine că în curînd se va învecina cu 
vatra de oțel. Se lucrează intr-un 
ritm susținut la oțelăria electrică și 
la oțelăria convertizoare I. la lami- 
noarele de profile mijlocii si grele, 
la fabricile de aglomerare, de oxi
gen și de var. la furnalul nr. 1 și la 
uzina cocsochimică, Ia priza de aer 
și la baza de construcții. Urmărim 
modul în care muncesc formațiile 
de montatori, de sudori, de construc
tori, echipele de electricieni și insta
latori. Peste tot se observă grija 
pentru ca energia electrică necesară 
utilajelor să fie folosită cu maximă 
eficiență economică. Discutăm cu fac
torii de răspundere și notăm măsu
rile întreprinse, în aceste zile, pen
tru gospodărirea judicioasă si redu
cerea consumului de energie elec
trică.

• Tovarășul J. Moldoveanu. directo- 

iectarea și trecerea pe maxiprese a 
încă 20 de repere.

După cum ne-a informat ing. 
B. Ududovici, șef secție pe schimb, 
acestea, ca și restul măsurilor, au 
permis colectivului de aici să reducă 
consumul specific de energie elec
trică de la 402 kWh pe tona de piese 
forjate la 378 kWh, reducere care s-a 
materializat în realizarea pe primul 
semestru al anului a unei economii 
de peste 118 MWh.

Și totuși, avem motive să spunem 
că nu peste tot se acționează cu simț 
gospodăresc. Cum altfel s-ar putea 
explica faptul că în secția de montaj 
general tractoare de 45—55 CP — 
corpurile de iluminat de pe plafonul 
halei ardeau în plină zi, deși hala era 
inundată de lumina naturală puter
nică ? Sau că perdeaua de aer de la 
intrarea aceleiași hăle ftMctioria' ca...-' 
în plină iarnă 7

Desigur, în ciuda eforturilor depu
se și a rezultatelor înregistrate pînă 
acum nu și-au găsit încă rezolvarea 
aici, la „Tractorul", nici alte proble
me care generează în continuare 
risipă de energie. Ne referim la fap
tul că se mai lucrează încă în schim
buri suplimentare cînd este știut că 
în asemenea cazuri consumul de 
energie este de două-trei ori mai 
mare decît într-o zi obișnuită de lu
cru sau cum este cazul unor locuri 
înguste existente la turnătoria de 
fonte speciale care măresc consumul 
de energie electrică. Sînt cîteva din 
sursele de risipă a energiei care vor 
trebui să se situeze cu mai multă 
fermitate în atenția colectivului de 
muncă de la „Tractorul".

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii" 

rul general al I.C.M.S. Călărași, pre
zent pe șantier, ne spune :

Consiliul oamenilor muncii a acțio
nat și acționează cu fermitate pentru 
aducerea la îndeplinire a sarcinilor 
stabilite, adoptînd măsuri si aplicîn- 
du-le integral. Au avut loc convorbiri 
cu muncitorii la nivel de formație de 
muncă, explicîndu-li-se esența mă
surilor pentru reducerea consumului 
de energie și combustibil. Energia 
electrică reprezintă în fond pîinea in
dustriei și în funcție de modul cum o 
gospodărim vom putea s-o folosim, să 
beneficiem de ea. Absolut toti con
structorii Combinatului siderurgic 
de la Călărași s-au arătat receptivi 
și au făcut propuneri menite să con
tribuie la economisirea severă a ener
giei electrice. Aceste sugestii au fost 
imediat preluate, treeîndu-se la apli
carea celor mai valoroase. Spiritul 
inventiv și inițiativa și-au spus din 
nou cuvîntul.

în discuțiile purtate cu muncitorii 
de către tovarășii Dumitru Dobrin, 
secretarul comitetului de partid, ing. 
Ion Stoica, directorul tehnic al
I.C.M.S.  Călărași, și ing. Ion Pisea, 
șeful compartimentului energetic, a 
reieșit pregnant că sînt încă multe 
posibilități de economisire. Șeful de 
echipă Florin Dragau, secretarul 
organizației de partid de la sectorul 
energetic, împreună cu electricienii 
Ion Fătu. Nicolae Ganea, Constan
tin Gîrbaș și Gheorghe Stoian s-au 
constituit într-o adevărată brigadă 
de depistare a rezervelor de economi
sire și a locurilor de muncă unde se 
risipește energia electrică. Ea și-a 
propus să acționeze, cu fermitate și 
promptitudine la toate locurile de 
muncă, să facă un inventar riguros al 
surselor de economie, dar și de risi
pă și să intervină hotărît pentru în
tronarea unui sever regim de econo
misire a energiei și combustibilului. 
Iată de ce, o asemenea inițiativă tre
buie sprijinită și extinsă atît pe plat
forma siderurgică din Călărași, eît și 
în alte unități din economie.

IATĂ CÎTEVA DIN MASURILE 
APLICATE :

— la instalațiile electrice interi
oare :

a) au fost stabilite încăperile în 
care este necesar iluminatul pe timp 
de noapte, s-au stabilit birourile 

Oameni ai muncii, specialiști din
In industrie, în sectoarele 

productive există mari resur
se de economisire a energiei. 
Pe unitatea de venit național, 
ca și la unele produse, consu

murile realizate în țara noas
tră sînt mult mai mari decît 
cele din țările dezvoltate. Este 
absolut necesar să acționăm

industrie!
hotărît pentru diminuarea 
substanțială a consumurilor 
energetice în activitatea pro
ductivă.

Acționați cu întreaga voastră pricepere și pasiune, in fiecare întreprin
dere, secție și atelier, pentru promovarea susținută a tehnologiilor moderne, 
pentru economisirea severă a energiei electrice!

Perfecționați necontenit procesele de producție, înlocuiți tot ceea ce 
este învechit, spre a curma risipa de energie!

Nicăieri să nu lăsăm mașinile și instalațiile să funcționeze in gol!
Pretutindeni să reducem iluminatul la strictul necesar!

unde trebuie prize pentru mașini de 
calculat, mașini electrice de scris. 
Apoi au fost scoase tuburile si becu
rile de iluminat din birourile sediilor 
de șantiere, de loturi, la punctele de 
lucru și de la centrală.

b) montarea becurilor și tuburilor 
de iluminat se va face de către sec
ția energetică la data de 1 no
iembrie a.c.

— la instalații electrice de forță șl 
lumină exterioare :

• împreună cu șefii de șantiere 
s-au stabilit punctele de lucru pe 
timp de noapte care necesită ilumi
nat, cine sint responsabilii pentru 
urmărirea aprinderii și stingerii 
becurilor și mersul utilajelor. S-au 
luat măsuri ca toate utilajele elec
trice să fie prevăzute cu mijloace 
de întrerupere a tensiunii la locul cel 
mai vizibil ; s-au numit responsabili 
pe sectoare, ateliere, puncte de lu
cru pentru evitarea mersului în gol 
a utilajelor sau arderea becurilor 
aprinse în timp ce muncitorii nu sint 
la lucru ; s-au desființat instalațiile 
electrice ce nu corespund ; s-au scos 
proiectoarele nefolosite de pe stîlpii 
de 20 de metri ; s-a renunțat, de 
asemenea, la rețelele vechi și au fost 
scoase de sub tensiune utilajele fără 
randament și nefolosite ; pe timpul 
pauzei de masă, toate utilajele sînt 
scoase de sub tensiune pentru evita
rea mersului în gol ; s-au întocmit 
grafice pentru controalele la locurile 
de muncă, pentru depistarea utilaje
lor ce merg în gol, iar neregulile 
constatate vor fi raportate la birourile 
de producție ale fiecărui șantier și 
aduse la cunoștință zilnic șefilor di- 
recți, opiniei publice.

în urma aplicării acestor măsuri, 
pînă Ia sfîrșitul anului se va realiza 
o economie de 250 MW. Economia la 
iluminat fiind de 50—60 Ia sută și 
însumînd 120 MW, iar restul de 130 
MW reprezintă reducerea cu 15 la 
sută a consumului de energie elec
trică necesară pentru forță.

Dar acesta este doar începutul. 
Căutările continuă pentru a găsi noi 
soluții atît organizatorice, dar mai 
ales tehnice pentru reducerea consu
mului de energie electrică și com
bustibil.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ MÎRȘA

Se renunță la motoarele 
supradimensionate, la toate 
tehnologiile care consumă 

în plus, inutil
In condițiile în care se urmărește 

cu cea mai mare atenție folosirea cu 
maximă grijă gospodărească a fie
cărui gram de combustibil, a fiecărui 
kilowatt-oră, este de la sine înțeles 
responsabilitatea imensă ce revine în 
reducerea consumurilor energetice de 
orice fel colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, cel mai impor
tant consumator din economia națio
nală.

Și în întreprinderea noastră eu 
existat în acest an perioade, mă re
fer la primul trimestru, cînd consu
mul de energie electrică s-a situat 
peste cel planificat. Datorită eforturi
lor făcute, am reușit însă o îmbună
tățire a situației, astfel incit la sfîr
șitul primului semestru am putut ra
porta economii însumînd 430 MWh 
energie electrică și 331 tone combus
tibil convențional.

Recentele măsuri stabilite prin de
cretul Consiliului de Stat privind gos
podărirea riguroasă, economisirea se
veră a energiei electrice și combus
tibilului determină o intensificare a 
preocupărilor pentru reducerea în 
continuare, la minimum posibil, a 
consumurilor energetice. în ceea ce 
ne privește, vreau să subliniez că am 
stabilit în cadrul întreprinderii un 
program de măsuri care ia în consi
derație situația concretă de la noi, 
măsuri pe seama cărora vom acționa 
pe mai departe asupra consumurilor 
de energie electrică și combustibili, 
între acțiunile inițiate se înscriu 
schimbarea motoarelor supradimen
sionate în raport cu utilajele pe care 
le acționează, corelarea electrozilor 

de sudură cu dimensiunea sudurii, 
reduderea pierderilor în rețelele de 
aer comprimat, extinderea ilumina
tului natural și a celui local. Pentru 
micșorarea consumului de combusti
bil convențional, menționez măsura 
de a corela funcționarea centralei cu 
starea timpului, de a refolosi conden
sul cu apă de adaos în cazan, precum 
și schimburi și încărcări la capacita
tea maximă a cuptoarelor de forjă.

Sînt obiective care presupun o pre
ocupare susținută, pe multiple pla
nuri, din partea noastră a tuturor, de 
la muncitor la director. Sînt măsuri 
importante, de a căror îndeplinire 
exemplară depinde în fond calificati
vul muncii noastre, a întregului co
lectiv de muncitori, maiștri, ingineri 
din întreprindere. Tocmai de aceea 
nu ne vom precupeți eforturile pen
tru a spori rezultatele bune de pînă 
acum, de a găsi noi și noi posibilități 
de economisire a energiei și combus
tibilului.

în întreaga noastră activitate vii
toare vom stimula și valorifica cu 
operativitate maximă orice sugestie, 
orice propunere venite din partea 
muncitorilor sau a specialiștilor din 
uzină sau din afara ei în vederea 
economisirii energiei electrice. Cînd 
este vorba de economisirea severă a 
energiei și a combustibilului, așa 
cum o cer interesele majore ale eco
nomiei, nici un efort nu este prea 
mare.

Ilarie MUNTEANU
directorul întreprinderii mecanica 
Mîrșa — județul Sibiu

Opt ore la porțile Capitalei
Consemnînd spiritul gospodăresc, de disciplină, dar și faptele celor care 

încalcă prevederile Decretului privind raționalizarea consumului de carburanți 

și gospodărirea economicoasă a parcului de autoturisme

In marea majoritate a întreprinde
rilor și instituțiilor deținătoare de 
parc auto s-a acționat și se acțio
nează cu toată fermitatea pentru în
tronarea ordinii și disciplinei, a unei 
evidențe precise a curselor cit mai 
economicoasa efectuate cu mașinile 
statului, în interesul statului, în con
formitate cu măsurile stabilite — prin 
Decret al Consiliului de Stat — pen
tru raționalizarea consumului de 
carburanți și gospodărirea economi
coasă a parcului de autovehicule. In 
aceste condiții, dste cu atit mai de 
neînțeles atitudinea unor unități 
care continuă vechile practici păgubi
toare, încâlcind nepermis noile nor
mative legale în vigoare. Este și 
concluzia acestei anchete întreprinse 
împreună cu Direcția circulație din 
Inspectoratul General al Miliției in 
după-amiaza și seara zilei de 
miercuri, 1 august, la porțile de in- 
trare-ieșire ale Capitalei.

La un loc de parcare de pe auto
strada București — Pitești, căpitanul 
Tudor Leonte oprește pe dreapta un 
autobuz de călători fără... călători 
(35-B-3 599) de la I.T.A. București. 
Șoferul Gheorghe Maria plecase in 
cursa București — Grădiștea, in ju
dețul Vîlcea. Pe Dealul Negru i-a 
explodat un cauciuc, l-a înlocuit cu 
altul, iar la întoarcere, la Bascov, 
lingă Pitești, a mai explodat un cau
ciuc, pe care n-a mai avut cu ce-I 
înlocui, astfel că i-a dat pe cei peste 
40 de călători jos, iar el a venit spre 
București, cale de 120 de kilometri, 
cu autobuzul gol-goluț.

— De ce n-ați împrumutat un cau
ciuc de la I.T.A. Pitești ?

— Am cerut, dar mi s-a spus că 
nici ei n-au și, în loc de cauciuc, au 
trimis un autobuz, care i-a dus pe 
pasageri pină la București.

Ca un făcut, apare din direcția 

București respectivul autobuz piteș- 
tean (31-AG-l 999), condus de Con
stantin Șerbănescu, care se întorcea 
la Pitești, tot gol-goluț. După ce-i 
lăsase pe cei din Grădiștea, 
autobaza 3 călători București nu-i dă
duse nici un pasager la înapoiere.
' Așadar, două autobuze, circulînd în 

gol, fiecare cite 120 de kilometri și 
mai bine, din cauza lipsei unui cau
ciuc de rezervă !

Dar caruselul autobuzelor de călă
tori rulînd fără... călători abia înce
pea. Pe aceeași autostradă, au
tobuzul 35-B-3781, după o „pană" 
pe traseu, se întorcea gol de 
la Bolintin Vale. Pe marginea 
șoselei din Ciorogîrla, un alt autobuz 
35-B-9 427 staționa de 6 (sase) ore pe 
marginea șoselei. Oamenii clin casele 
din jur nu știau unde „dispăruse" 
șoferul de atita timp. Revenind după 
cîteva minute, autobuzul nu mai era 
la locul lui. Am vrut să-i luăm urma, 
dar iată că ne încrucișăm cu un alt 
autobuz (34-B-4 304), tot gol-goluț. 
Aflăm că așa vine tocmai de la Cra
iova, și încă fără foaie de parcurs ! 
Și mai aflăm că la ora aceea, 18,30, 
trebuia să se afle la autobaza respec
tivă din București, dar șoferul își 
permisese, cu de la sine putere, să 
dea o raită și pe la Bolintin Deal, 
unde locuiește.

Este oprit autocamionul 21-IF-l 520, 
al cooperativei agricole din comuna 
Curcani-Ilfov, condus de șoferul 
Ștefan Gogoșaru.

„Ce transportați ?“ „Mobilă". „A 
cui ?“ „A mea". „Cu ce aprobare ?“ 
„Păi, să vedeți...".

Aceeași lipsă de control din partea 
factorilor investiți cu atribuții și răs
punderi precise in organizarea și gos
podărirea economicoasă a transportu
rilor auto l-a făcut pe șoferul Ion 
Badea, de pe autoturismul de teren 

23-B-9 875, să nu poată explica in 
nici un fel modul in care a folosit 
mașina miercuri, 1 august, timp de 
12 (douăsprezece) ore, de la ora 9 di
mineața pînă la 21 seara, cînd l-am 
depistat într-o pădure, la vreo 5—6 
kilometri dincolo de comuna Chitila. 
pe vechea șosea spre Pitești. Foaia 
de parcurs din ziua respectivă era 
goală. în mașină — cîteva lăzi goale. 
Aceasta, pentru a nu se spune că 
mașina va circula în gol pînă... unde 
credeți ? Pînă la Timișoara ! Șoferul 
avea în buzunar foaia de parcurs da
tată 2 august. Adică ieri, 2 august, 
trebuia să plece la Timișoara. Dar 
eliberîndu-i-se cu o zi înainte foaia

- Concluziile unei anchete întreprinse cu sprijinul Direcției 
circulație din Inspectoratul General al Miliției -

de parcurs, el s-a gindit că n-ar stri
ca să petreacă o seară la iarbă ver
de, cu mașina statului, pe benzina 
statului.

Asemenea cazuri de încărcături de 
„ochii lumii" și pentru a duce în 
eroare controalele organelor de or
dine am întîlnit prea multe în tim
pul anchetei noastre pentru a le 
putea înșira aici pe toate. Ni se pare 
semnificativă mărturisirea lui Ion 
Busuioc, de pe tractorul cu remorcă 
41-IF-4360 de la S.M.A. Vînătorii 
Mici :

— Acuma, că în remorca de 5 tone 
am un motor de cîteva sute de kilo
grame și 5 butelii de aragaz, e un 
caz fericit. înseamnă că nu circul 
chiar în gol, atîția zeci de kilometri. 
Dar dacă veneați ieri pe aici, mă

Microbuzul 33-B-8724 cu 17 locuri, al Centrului de cercetare și inginerie teh
nologică pentru articole casnice, jucării și accesorii, care a transportat 7 

persoane la Bolintin Vale, ziua în amiaza mare

găseați mergînd chiar în gol, iar dacă 
veniți și mîine, tot așa o să mă gă
siți, că miine, 2 august, mă duc să 
iau de la Chitila niște gheruțe pen

tru o combină, tot cu remorca de 
5 tone...

Deși din Bolintin Deal și din Bo
lintin Vale pleacă în fiecare dimi
neață, pînă la ora 9, iar după-amiază 
sosesc, după ora 15,30, cu o frecven
ță și punctualitate pe care le-ar in
vidia și bucureștenii, numeroase au
tobuze de călători, continuă să se 
practice încă transporturi neecono- 
micoase de persoane, pe aceeași rută, 
cu tot felul de microbuze, autoturis
me de teren și autodube ale unor 
întreprinderi bucureștene. Microbu
zul 33-B-8724 de 17 locuri, al Cen
trului de cercetare și inginerie teh
nologică pentru articole casnice, ju
cării și accesorii se întorcea gol la 
garaj, după ce transportase, pe o 
distanță de zeci de kilometri, 7 lu
crători din Bolintin Vale, la ora 16, 

în miezul zilei și în condițiile în 
care autobuzele circulau unul după 
altul. Pe același traseu, intr-o auto
dubă care nu era destinată trans

portului de persoane (23-B-1854), a 
Trustului de construcții industriale 
București, se înghesuiseră vreo 7 
inși, in timp ce șoferul Ion Porum
bel abia aștepta — după cum ne-a 
declarat — să ajungă acasă, „unde 
am loc berechet să parchez mașina 
pînă mîine dimineață". Puțin, mai 
tirziu, la punctul de control din co
muna Chitila, aveam să asistăm la o 
scenă „ea-n filme". Observîndu-1 la 
post pe plutonierul major Chircu 
Mihai, care-1 mai amendase de cu
rînd pentru că se ducea cu autoca
mionul 22-B-8918 acasă, în comuna 
Joița, șoferul Florea Pană a virat 
brusc la stingă, pentru a face un ocol 
pe la marginea comunei. Dar cum 
străzile cu pricina erau înfundate, a 
reapărut pe o alta, fără să vrea, ta
man la răscrucea unde-1 aștepta ace

Șase ore a stat acest autobuz (35-B-9427), în perfectă stare de funcționare, 
parcat și abandonat pe șoseaua din Ciorogîrla

Foto : Tudor Leonte

lași subofițer... Un alt autocamion, de 
7,5 tone, l-am întilnit parcat în fața 
restaurantului „Parcul Privighetori- 
loi1" din pădurea Băneasa. Ofițerul 
care ne însoțea l-a depistat — numai 
el știe cura — pe șoferul acestuia, Ion 
Constantin, de la „Automatica".

— Vă jur că n-am băut — ne spu
ne el. M-am dus să-mi iau niște 
țigări și o sticlă de vin pentru dele
gatul cu care plec în noaptea asta în 
orașul Victoria.

— Dar de unde veniți cu camionul 
gol 1

— Am trecut și eu pe-acasă, că 
stau pe-aici, pe-aproape...

Era ora 22 noaptea, iar foaia de 
parcurs indica limpede că trebuia să 
se afle la uzină, iar nu în pădure 1

Dar cine și cum eliberează și con
trolează foile de parcurs ? Și, mai 
ales, consumul irațional de benzină 
și motorină, pentru toate rutele oco
litoare, pentru toate parcările la do
miciliile unor șoferi aflați la zeci de 
kilometri de garajele respective, pen
tru toate cursele ilicite, in scopuri 
personale ? Dacă n-am fi auzit, cu 
urechile noastre, spusele șoferului 
Marin Matei de pe autobasculanta 
32-B-2784, proprietatea I.C.A.B., am fi 
crezut că sînt de domeniul incredi
bilului. Autobasculanta se afla în 
rodaj. Și ce rodaj mai... convenabil 

pentru șofer se putea face decît pe 
traseul București — comuna Gratia, 
județul Teleorman, de unde este de 
fel ? Dar aceasta încă nu e totul. în
trebat de numărul kilometrilor 
parcurși in ziua de 1 august, șofe
rul a declarat textual :

— Eu nu țin seama de kilometri. 
Eu merg atit timp cit am benzină. 
Șefii mei știu cită benzină îmi dau, 
știu cit consumă mașina, și ei fac so
coteala kilometrilor...

Ce părere aveți, tovarăși de la 
I.C.A.B. ? Dar dumneavoastră, tova
răși de la „Transcom", care ați tri
mis camionul 33-B-2061 să-i trans
porte cărămidă unui cetățean și nu 
mai știați nimic de mașină, de la ora 
8 dimineața pînă la ora 18 seara, cînd 
șoferul Nicolae Nicolae n-avea nici 
măcar foaia de parcurs la el ? Dar 
dumneavoastră, tovarăși de la între
prinderea de utilaj transport Bucu
rești, de ce nu v-ați îngrijit să-i dați 
șoferului Ion Rușescu de pe mașina 
34-B-635 un pix, pentru că din lipsa 
lui avea, chipurile, foaia de parcurs 
necdmpletată, că putea să facă și tu
rui țării pe patru roți ?

Iată doar cîteva întrebări, la care 
vom adăuga și altele, în continuarea 
anchetei noastre din zilele următoare.

Petre POPA
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Brăduț COVALIUAcad. Ion JALEA artist al poporului inimile 
mare și 

muzică cu

„Poporul este marele erou „A da un nume
al noii epopei naționale simțămintelor celor mulți

făurite pe pămîntul străbun"

Ion JALEA 
Monumentul „Decebal" 

— Deva

Am făcut primii pași în 
artă în primul deceniu al 
acestui secol. Am învățat 
meșteșugul artei sculpturii 
cu multă stăruință și efor
turi. strădanie care era și 
rămîne primordială expri
mării artistice cu adevărat 
valoroase.

Am fost contemporan u- 
nor experiențe de artă pe 
care le-am prețuit foarte 
mult, dar care nu m-au 
abătut din calea aleasă de 
mine — aceea a artei figu
rative, care mi se pare mai

potrivită viziunii și impul
surilor mele temperamen
tale. Cred de o viață în
treagă că destinul artei 
mele este de a realiza ima
gini și chipuri de oameni, 
în care să se întrevadă su
fletul și viata lor. aspira
țiile și sentimentele lor, 
dragostea și optimismul lor, 
în lupta lor pentru liberta
te, pentru o viață mai bună 
și mai dreaptă.

Lunga mea experiență de 
artă m-a ajutat să-mi per
fecționez mijloacele de ex
presie.

Viața și importantele e- 
venimente al căror martor 
am fost mi-au confirmat 
opțiunea : trăim în acești 
ani de după eliberare o pe
rioadă în care poporul ro
mân își făurește o viață 
nouă și din care și noi sîn- 
tem datori să lăsăm gene
rațiilor care vor veni măr
turii autentice, durabile.

Alături de întreaga obște 
a artiștilor din țara noas
tră îmi dedic arta contem
poranilor mei. participînd 
la un dialog din ce în ce 
mai fertil prin care am nă
dejdea că se 
spiritualitatea 
tip nou.

Am realizat 
cîteva mom 
s-au ridicat în cîteva 
ale țării noastre : la 
cea — monumentul 
Mircea cel Bătrîn, la 
— monumentul lui Decebal, 
la Focșani — Monumentul

va consolida 
omului de

în ultimii ani
monumente care 

orașe 
Tul- 

lui 
Deva

Unirii și în curînd la Cîm- 
pulung Moldovenesc ur
mează a fi inaugurat „Dra- 
goș Vodă și zimbrul". Am 
încercat in toate aceste lu
crări să contribui la alcă
tuirea unei iconografii a is
toriei noastre eroice pe 
care am preluat-o și o pre
țuiesc foarte mult.

Am încercat să propun in 
toate aceste lucrări așezate 
în centrele civice ale ora
șelor sus-menționate cîteva 
subiecte de meditație pen
tru cei ce le vor privi, cu 
speranța că ei vor descifra 
nu numai gîndul artistic, ci 
și sensurile generoase ale 
unei glorioase istorii — a- 
ceea a poporului român. 
Poporul este marele erou 
al unei noi. socialiste epo
pei naționale făurite pe 
pămîntul străbun.

Există la noi o puternică 
mișcare de artă de profund 
umanism care slujește idea
lurile înțelepte! politici a 
partidului nostru. Talentul 
viguros al artiștilor noștri, 
înflăcăratul lor entuziasm 
sînt puse în slujba unei arte 
cu adinei rădăcini in spi
ritualitatea poporului nos
tru. Avem satisfacția că 
arta noastră s-a bucurat și 
se bucură mereu de spriji
nul și vrednicul îndemn al 
secretarului general al par
tidului și președintele ță
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui pildă de 
iubire de patrie este desă- 
vîrșit exemplu pentru toată 
lumea.

iată pentru ce pictezu

Gheorghe ȘARU „1848"

Gheorghe ȘARU

(Urmare din pag. I)

Glose literare. Ma‘ 
rea problemă a acestui ți
nut cu atîta apă sărată și 
atît pămint steril a fost 
plinea. Era nouă trebuia să 
rezolve, printre altele, foa
mea endemică. Cooperativi
zarea a fost primul pas al 
Dobrogei spre o civilizație 
nouă. Cîteva foarte bune și 
documentate cărți de repor
taj au depus, prin ani, 
mărturii deplin edificatoa
re în acest sens, explicînd 
dealtfel și de ce primele 
județe ale țării cu agricul
tura cooperativizată au 
fost Constanța și Tulcea.

Avem azi un număr con
cludent de romane și nuve
le admirabile, cîteva piese 
de teatru, multă lirică ex
presivă despre erorile, pri
pa, neînțelegerile ce au în
soțit procesul de preschim
bare a vieții satului româ
nesc. Au fost investigate 
cu comprehensiune și fine
țe dramele părăsirii modu
lui patriarhal de viață, 
aneantizarea marelui pro
prietar, deposesiunea micu
lui proprietar, spaima sa 
de necunoscut, sentimentul 
de frustrare. Avem foarte 
puțină și nu tocmai în
semnată literatură despre 
ceea ce a determinat însă 
noua organizare socială și 
economică a agriculturii, ce 
reprezintă ea în statisticile 
de toate categoriile, de la 
cele asupra avuției națio
nale pină la cele sanitare, 
care e starea de spirit ac
tuală a satului, cum arată 
azi pretențiile țăranului

Trăiesc într-un con
tact normal eu lumea, 
într-un raport necon
trolat dar existent și 
viu. Trăiesc într-o si
multaneitate de pre
zențe, de existențe, de 
atracții. Au loc conti
nuu schimburi de con? 
tacte și determinări re
ciproce. Avem veșnic 
în jur un fond de pro
bleme, de tensiuni și 
preocupări social-u- 
mane.

In această orînduire 
a diversității umane 
pictez. Părtaș la isto
ria socialistă a acestui 
popor trăim și clădim 
spiritualitatea lui dînd 
elanurilor vieții un e- 
chivalent armonic, un 
rost, o funcție expre
sivă. Pictez și dintr-o 
adeziune civică la rea
litățile orizonturilor so
cialiste și ale existen
ței în general. Mă pa
sionează condiția uma
nă, implicațiile ei.

Bineînțeles că nu 
pictez ca să mă justi
fic și nici ca să pălă
vrăgesc doar despre 
mine. Pictez așa cum 
țăranul lucrează ogo
rul. Sînt un gospodar 
al picturii care-și iu
bește brazda pe care o 
trage. Ne iubim mun
ca și sudoarea muncii, 
acționăm avînd capul 
plin de gînduri. Există 
în arta noastră o lume 
a zborurilor înalte, se 
întruchipează în ea

Brâauț COVALIU „Universul copiilor"

in toate 
ca o muzică 
curată, o 
zvon mare, sau ca să 
pecetluire sensul exis
tenței. Poate că creăm 
și trăim pentru a auzi 
durerile, nădejdile șl 
frumusețile tuturor. 
Noi le luăm asupra 
noastră, le dăm nume 
de culori și le așter- 
nem pe pînză.

Pictez pentru toți a- 
ceia care înțeleg că 
viața e pasiune, spe
ranță și întruchipare. 
Dar pictez mai ales 
pentru că mă intere
sează viața și apoi nu 
pot să nu pictez. Lu
crez dintr-o sete de 
lumină și adevăr. Pic
tez de cînd mă . știu. 
Este modul meu de a 
căuta perfecțiunea, de 
a răspunde unor în
trebări. Sint și eu ca 
și alți oameni convins 
de drumul meu. Pic
tăm și ca să simțim 
umărul altor oameni, 
ea să nu fim singuri. 
Și pentru că nu vreau 

timpul 
ca un

Drumul unui talentat 
colectiv teatral

ceva proaspăt, pasio
nant, revoluționar și 
important, 
continuu 
față de 
dragoste 
lorii și 
noi zări.

Pictez
care caută lumina 
duioșie 
pentru acela care sim
te mirosul griului copt,

Susținem
un legămînt 
om 
închinată cu- 
luminii unor

printr-o

pentru omul
■u

și speranță,

pentru acel ce își plea
că capul cînd soarele 
urcă-n vilvătăi, ca și 
pentru acela care mî- 
nuiește strungul cînd 
proaspete spirale de 
șpan se 
sclipiri 
pictez 
pentru 
copil.

Poate pictez doar 
să aud cum urcă pa-

desprind în 
miraculoase, 

pentru copii 
cei cu inimă

Și 
de

ca

să aud cum 
fuge galopînd 
nebun.

Cu toate că 
Întotdeauna pentru ce 
lucrez, că nu la între
barea asta-mi stă ca
pul minut cu minut, 
caut lucrului făcut să-l 
dau o inimă, o viabili
tate plastică si o sem
nificație. Mă stră
duiesc să descifrez me
taforele vieții și să le 
găsesc corespondentele 
plastice.

Privilegiul muncii 
noastre rămîne în bu
curia și eșecurile tru
dei aceleia specifice 
de Sisif.

Ne leagă de realită
țile noi. socialiste, o 
identitate de teluri, o 
forță și o îndîrjire ce 
dă sens și' glas mare
lui nostru strigăt. Să 
oferim oamenilor poe
zia celor mai alese cu
lori.-

nu știu

„Progresul patriei noastre socialiste
fertilizează actul creației"

Formă de cunoaștere, 
mijloc de investigație a 
realității, opera de artă a- 
pelează la imaginația, inte
ligența și gradul de pregă
tire ale spectatorului, pen
tru a-i produce emoții u- 
mane specifice, complexe. 
„Arta «vorbește» celui care 
învață _să o asculte" 
Rene 
său „Artă și 
apărut 
diane.

Prin 
poetic, 
să exprime 
care se lasă impresionat, în 
forme care să aparțină con
cepției sale artistice. Dar 
modalitățile de exprimare 
sînt, practic, nelimitate, în 
funcție de ideile ale căror 
transpuneri în materie sen
sibilă. artistică, pot lua for
me amplificate sau dimpo
trivă sublimate pînă la 
simbol.

Observator al evenimen
telor pe care le trăiește de

nota 
Berger în volumul 

comunicare" 
șl în Editura Meri-
prisma eului său 

artistul este chemat 
adevărul de

față de viață și societate, 
ce simțiri și cugetări s-au 
născut in sufletul său — 
lingă dorul nestins de boul 
personal și amintirea difu
ză a traiului vegetativ din 
iernile paralizante — care 
e. orizontul său spiritual. 
Și, desigur, care sint co
liziunile actuale intre posi
bilități și aspirații, ritm al 
dezvoltării și necesități, 
cinste și poftă de chiverni
seală, tendințe novatoare și 
rutină birocratică, știință 
îndrăzneață și empirism 
conservator, concepție so
cialistă in general și spirit 
mic-burghez în special, la 
toate nivelurile.

Dobrogea e ea însăși un 
roman in toate aceste pri
vințe. Am văzut cercetători 
australieni măsurind cu in
teres firul de lină al ber
becului merinos de Palas și 
l-am ascultat cu plăcere pe 
directorul muzeului vinicol 
de la Ljubljana explicîn- 
du-mi de ce adună atîtea 
medalii licorile de Murfa- 
tlar, am discutat cu un spe
cialist canadian despre su
perioritatea glutenului Ia 
un anume soi de griu do
brogean și am citit o bro
șură germană, riguros în
tocmită, despre imensul fo
los al transformării trestiei, 
Phragmites communis, și al 
papurei, Typha latifolia, în 
hîrtie și carton. Firește, ara 
trecut și prin sate incă pi
pernicite și am privit cu 
strîngere de inimă unele 
așezări din Deltă, aș fi vrut 
ca Sulina să arate ca o 
metropolă maritimă și să 
pot ajunge la ea și cu auto
mobilul, pe șosea, pornind

pe o poziție străbătută de 
un lirism lucid, artistul este 
chemat să 
realității.

Cred că 
lui plastic 
ceea de a 
ție, forța fizică și spiritua
lă a semenilor săi și mesa- 
jiil încărcat de sensuri al 
momentului pe care-1 tră
iește. Creatorul nu poate.să 
fie indiferent nici în fața 
progresului tehnicii și al 
științei, progres care a de? 
venit trăsătura cea mai ca
racteristică a secolului nos
tru. Este de la sine înțeles 
că astăzi, cînd spațiul cos
mic nu ni se mai înfățișea
ză ca o puzderie de puncte 
luminoase aruncate în ne
ant, ci începe să se desfă
șoare în ochii noștri ca un 
nou peisaj, cînd lumea in
finită a 
devine tot mai 
perceperii noastre, realita
tea. la care se referă opere
le de artă ale secolelor tre-

dea sens poetic
menirea artistu- 
este mai ales a- 
reflecta în crea-

microcosmosului
accesibilă

de la Tulcea ; nu cred că 
trebuie să îngrămădim ne
diferențiat și miop toate as
pectele într-o singură foto
grafie galeșă, intens poli
cromă, cu pescari hirsuți 
oferind, fericiți un crap ți
nut de coadă într-un amurg 
cu cormorani. Dar coope
rativizarea a avut în Do
brogea, în esență și în fapt, 
însemnătatea unei schim
bări de eră. S-au fertilizat

cute, este cu mult depășită. 
Forme cu totul noi — pînă 
ieri necunoscute, raporturi 
de culori neobișnuite re
prezintă un alt aspect al 
aceleiași naturi care părea 
neschimbată de la primele 
începuturi.

Investigarea acestui as
pect mai puțin explorat 
duce de fapt la o cunoaș
tere mai profundă a ele
mentelor componente ale 
naturii, depășind aspectul 
exterior, superficial, cu 
care ne-au obișnuit prede
cesorii noștri. Nu este ab
solut deloc în intenția mea 
de a subaprecia — nici n-ar 
fi posibil ! — calitățile ad
mirabile ale acelora care, 
în limita posibilităților lor 
de cunoaștere, au realizat 
capodopere demne de toa
tă admirația. Vreau numai 
să semnalez complexitatea 
problemelor care stau as
tăzi în fața noastră și care 
impun cu necesitate inten
se,. necurmate experiențe

media pe țară, cu toate că 
o suprafață întinsă a re
giunii e Delta. S-a născut 
un oraș nou, foarte lung, 
Litoralul.

E o urbe neobișnuită, cu 
cele mai diverse arhitecturi 
și, deopotrivă, cu cea mai 
mare omogenitate, datorită 
concepției funcționale care 
i-a călăuzit pe urbanizatori 
și, paradoxal, fanteziei li
bere a proiectanților și

de atelier, care niciodată nu 
sînt îndeajuns, deși artistul 
trebuie să ajungă. / in pri
mul rînd, la realizări de 
sine stătătoare.

Noțiunea de „experi
ment" începe să se banali
zeze, prin întrebuințarea ei 
la infinit și cu orice prilej, 
cu atît mai mult cu cît sub 
ea se poate ascunde de 
multe ori. impostura, inca
pacitatea de a realiza o o- 
peră cu adevărat valoroasă. 
Arta este un bun care apar
ține culturii șl care poa
te și trebuie să producă 
efecte, uneori imprevizibi
le. asupra dezvoltării inte
lectuale și psihice a socie
tății din care izvorăște, a- 
vînd un binedeterminat rol 
educativ. Ea poate avea un 
asemenea rol prin forța ar
tistică ce o degajă, cînd de
vine purtătoare de gîndire 
plastică, vehiculatoare de 
idei, cînd esențializează un
--------------------------------

grad de civilizație, cînd co
munică o emoție estetică 
puternică printr-un mesaj 
artistic umanist, de înaltă 
valoare. După ..opinia mea, 
cu cît o personalitate este 
mai puternic constituită, cu 
atît mai mult, cel care rea
lizează opera de artă își 
dorește creația cît mai con
vingătoare. iar mesajul cit 
mai bine primit. Nu exis
tă, dealtfel, artist care să 
nu simtă nevoia unui pu
blic care să-l admită și să-l 
aprecieze. Acest public este 
foarte diferențiat ca struc
tură din cauza multor fac
tori obiectivi. în țara noas
tră. arta aparține poporului 
căruia i se adresează de 
fapt. Prin tot ceea ce rea
lizez, mă străduiesc să 
particip la eforturile cole
gilor mei. ale tuturor artiș
tilor de a constitui o pre
zență activă în viața noas
tră. de a da lucrări pe mă
sura succeselor repurtate 
de poporul nostru în efor
tul colectiv de construire a 
unei lumi mai bune, mai 
fericite. In aceste realizări 
se găsesc și izvoarele crea
ției noastre : cu cît forța iz
voarelor este mai mare, cu 
atit și operele ce năzuiesc 
să le capteze tumultul au 
datoria să aspire mai sUs, 
la o calitate artistică și u- 
mană tot mai înaltă.

cea mai îneîntătoare imagi
nație, în cele mai subtile 
jocuri de volume și supra
fețe, modificînd geografia 
cu adevărat după legile 
frumosului și ale civiliza
ției citadine contemporane.

Am călătorit pe coastele 
spaniole, atît cele din vest, 
pe țărmul de la Suances și 
La Coruna, cît și cele din 
sud, trecînd prin Cadiz și 
Algeciras, străbătînd apoi

lipsesc, poate, o serie de 
supradotări care provin din 
alte nevoi, ale altor moduri 
de existență. E drept că nu 
organizăm încă destul de 
modulat petrecerea timpu
lui, iar sub raport cultural 
oferim destule succedanee. 
Avem carențe în servicii, 
sîntem în întirziere cu pro
fesionalizarea celor ce de
servesc și cu curățirea locu
lui de o anume drojdie

O mică mireasă de cinci ani plîn- 
ge în hohote că a fost uitată, de 
alai. De după un „strani" (covor 
țesut) bănățean apare o nuntă mi
nusculă, cu oaspeți, cu olăcari că
lări cu ploști, cu strigări și cimili
turi, cu o miresică urîtă. și rea, și 
bogată, care se bagă în sufletul mi
relui, dar e respinsă, aleasa rămî- 
nînd, bineînțeles, fata cea frumoa
să, bună și cuminte, dar care nu 
e nici ea săracă. Cine a pomenit 
mireasă săracă în Bucova, vechi sat 
bănățean la interferența dintre 
Ardeal și Banat ? Nunta se va face, 
nu lipsesc nici ..ziua bună" a mi
resei cu lacrimi în ochi, nici da
rurile pline de haz care joacă de 
doi pe picior, nici — cum s-ar pu
tea ? — torogoata ! La aplauzele din 
final, a doua surpriză, după frumu
sețea micilor costume din specta
colul cu păpuși : interpretii, oa
meni din Bucova, 
apar în mărime 
naturală în portul 
de munte de acum 
o sută de ani, cu 
poalele, ciupagul 
și opincile, cu opregele șl cătrin- 
tele bunicilor din sat, fiecare cu 
cite două păpuși pe care le-au 
mînuit în spectacol. Iar cei mai 
măruntei, copiii, pe un sistem de 
coturni pe care i-ar fi invidiat și 
mimii din Herondas : cocoțați pe 
mici scăunele de bucătărie prinse 
zdravăn cu curele. Numai mireasa 
a fost uitată. Și plîngea amarnic 
pentru că așteptase trei luni clipa 
asta. Șl stătea îmbrăcată din zori 
de zi. Și-i mai ieșea și-un dinte !

— Spuneți-mi, Florica Tomici, 
cum ați realizat spectacolul, păpu
șile și mai ales entuziasmul ?

— încă din facultate — sînt pro
fesoară de franceză la Bucova — 
umblam prin sate după datini, cu
legeam obiceiuri. Soțul meu. Const. 
Tomici — profesor de română — 
și cu mine am executat costumele 
și păpușile. Dormeam cite patru ore 
pe noapte, dar n-am simțit o clipă 
oboseala. Ne-a ajutat foarte mult 
un alt entuziast al păpușilor. Nor
bert Taugner de la Oțelul Roșu. El 
ne-a construit decorurile și ne-a 
mai și îndrumat.

— Și în rest ?
— în rest ? Tot satul. Singuri 

n-am fi putut. Și elevii, și foștii 
elevi, și părinții lor. Toată lumea.

— Ei, bade Donose Stăncioni, cît 
e de la Băuțar pînă ia Nancy,, știi ?

— Oi ști ! Cu avionul nu-i mult, 
nici nu te sui bine la capitală că 
te trezești la Pariz (Parizu-i Pariz, 
da’ / capitală e una singură, a noas
tră !). țacă o iei cu căruța cu boi, 
poți trage pe dreapta cît îi trage, 
că n-ajungi pînă-n toamnă !

— Da’ cu meșteșugul păpușăresc.

însemnări de Maia BELCIU

cît îți trebuie să ajungi de. la Băuțar 
la festivalul mondial de la Nancy 
și să iei premiu ?

— O viață nu-i destulă — spune 
Donose Stăncioni, un om mărunt, 
cu fața stelată ca o icoană spartă 
cu praștia de un copil poznaș. Ce 
l-a făcut pe fostul „cioban la oi" 
să taie mici așchii de tei, să le 
atîrne pe ață și să le dea viață ? 
Poate satul străjuit de Retezat, poa
te stelele, poate singurătatea. Are 
74 de ani, șase copii, un cimpoi, 
două păpușele vopsite (din soiul 
marionetelor „ă la planchette sur 
fii"), o fată și un băiat. Fata e o 
ardelencuță cu fuste colorate și ca
valerul e un soldat mustăcios și 
țeapăn și mai are o grămadă de 
premii.

în etapa interjudețeană a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" — cu participarea județelor 

Hunedoara. Timiș 
și Caraș-Severin 
— am avut bucu
ria s-o întîlnesc, 
după șapte-opt 
ani, pe maestra, 

sau profesoara, sau cum vreți să-i 
spuneți, cunoscuta, minunata păpu- 
șăreasă Florica Teodoru. Cea care 
duce după ea o prodigioasă, activi
tate profesională și extraprofesio- 
nală de peste treizeci de ani. Cea 
care a reușit să profesionalizeze un 
teatru de amatori, acum Teatrul 
popular de păpuși din Buziaș, sin
gurul devenit astfel în urma unor 
eforturi pline de succes.

— Mi se pare că mai am atîtea 
de învățat și acum, după treizeci 
de ani ! (Și Hoku Sai spunea la 
optzeci de ani : „aș putea începe 
să învăț să desenez !“).

— Nu știm niciodată îndeajuns ! 
oftează Florica Teodoru.

— Cum ați început ?
— Cu optimism, cu o sobă de tuci 

și cu un director entuziast de la 
tramvaie, care ne-a pus la dispoziție 
un... vagon de tramvai la capăt de 
linie. Apoi... ne-am „profesionali
zat" cu toții și am pornit la drum.

— Și a fost lung drumul de la 
tramvai la.., Shangai (cum mi-ați 
spus acum vreo opt ani) sau pină 
la Karl Marx Stadt, sau pînă la 
Cairo, unde ați fost mult timp con
silier artistic și unde ați format ca
dre păpușărești ?

— Cît de la Băuțar La Nancy, îmi 
răspunde, șăgalnică, Florica Teodo
ru, luîndu-1 de braț pe prietenul el, 
Donose Stăncioni, și rîd amîndoi 
de se prăpădesc, pe un fir de care 
eu sînt străină, un fir pe care-1 știu 
ei. Și păpușile. Și copiii.

...„Copiii se joacă de-a oamenii 
mari.

Oamenii mari se joacă de-a co
piii...".

tv
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16,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Realități ale 

României .socialiste în literatura 
actuală. Direcții reprezentative în 
dezvoltarea prozei și poeziei

16,30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volum — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1.001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Lupta antifascistă în România (VI). 

Victoria
19.50 Emisiune de știință. Mai aveți o 

întrebare ? Simetria
20,20 Estrada estivală
20,55 Atelier de creație literar-artistică. 

O artă pe măsura timpului nostru.

turile și Canalul Dunărea- 
Marea Neagră răscolesc ia
răși cîmpiile, dealurile, ape
le. Urmind parcă legea unor 
modificări din scoarța pla
netei, piatra excavată din 
viitoarea matcă înalță di
gul portuar. Rîuri spelbe 
sînt readuse la viață, devin 
afluenți cu debit îmbelșu
gat. Teritoriul crește in 
dauna mării. Dar marea se 
adincește lingă mal, con-

ERELE DOBROGEI
soluri sterpe, riuri mici și 
posace au fost dublate de 
imense arteziene, podișul 
tabular, arid, a devenit 
floribund, seră, grădină, 
vie, ogor, livadă, suprafață 
cultivată.

Coasta euxină. Ca 
în toată țara, a început și 
aici, de la un moment dat, 
era industrializării. . Nu e 
cazul a se mai face inven
tare, sînt, în genere, lu
cruri știute. Există meta
lurgie la Tulcea, se fabri
că ciment la Medgidia — 
mult peste ce se pro
ducea în întreaga Românie 
a anului 1938 — superfosfați 
la Năvodari, celuloză, acid 
sulfuric și vapoare, vase de 
tonaj nemaipomenit. Ca și 
în toate celelalte ținuturi 
românești, a crescut și aici, 
ca un corolar, indicele de 
urbanizare. în Dobrogea, 
acest procent depășește însă

constructorilor. Trebuind să 
adune tot soarele in hote
luri, ca în niște receptacule, 
să compacteze așezări pe 
limbi înguste de pămînt, să 
rectifice mereu, în volute 
dulci și pante domoale, un 
țărm adesea zdrențuit, cu 
cline și scobituri haotice, 
nevoiți să mediteze la adă- 
postirea de mari mulțimi 
și, în același timp, la satis
facerea cerințelor vacanție- 
re — a celor ce vor să stea 
și in vile mici, liniștite — 
obligați să nu se depărteze 
de mare și, concomitent, să 
implanteze păduri, crînguri, 
arbuști în nisipuri, să taie 
șosele, poteci de beton, 
drumuri cu dale numai 
pentru promenadă, cărări 
șerpuitoare printre edificii 
—- și așa mai departe — 
adică lucrînd sub semnul 
celor mai complexe servi
tuti dictate de caietul de 
sarcini, arhitecții noștri au 
creat și edificat aici, cu

celebra, faimoasa și veșnic 
însorita coastă estică, prin 
Motril, Cartagena, Alicante, 
Valencia, Barcelona, adă- 
stînd cite o zi grăbită, ce-i 
drept, la Benicarld, Balma- 
dena sau Oropesa, în sta
țiuni cu dotări reprezenta
tive și ingenios construite. 
Am mai văzut și Coasta de 
Azur. Am cunoscut țărmul 
dantelat al Greciei, de la 
Varkiza la Capul Sunion, și 
malul stîncos, înverzit, ai 
Iugoslaviei, linia calmă și 
pură a litoralului albanez 
de la Dures la Vlora și 
festonul insulei Capri. Pre
tind că litoralul românesc 
e la nivelul marilor așezări 
europene de acest fel și că 
se dezvoltă într-o concepție 
fundamental modernă și 
perpetuu novatoare. E ade
vărat, nu avem forfota pi
torească și suspectă din 
jurul tripourilor și lupana
relor, pe coama valului nos
tru nu e spuma luxurii. Ne

asocială, nu s-au acomodat 
cu civilizația toți cei care 
sînt puși să ofere o ospi
talitate benefică. Dar orașul 
acesta imens și prelung, cu 
plaje, sanatorii, hoteluri, 
tabere de copii, parcuri, 
campinguri, teatre de vară 
(puține), posturi de agre
ment, lacuri albastre, pro- 
montorii pe stabilopozi, te
renuri de sport, hanuri, e o 
mindrie nu numai a indus
triei hoteliere, ci a urbanis
ticii românești. El a adus 
Dobrogei proliferate legă
turi cu țara și cu lumea, 
într-o pulsație intensă. Și 
a generat un concept nou 
de turism, consonant cu 
gîndirea internațională în 
domeniu.

Transmutații. Era 
actuală, și a anilor imediat 
următori, a pămîntului de 
la mare e a unor noi și im
punătoare transformări. Por-

crețiuni imemoriale de mii 
iau calea fără întoarcere a 
largului. Coline de calcar 
spongios dispar. Se înalță 
în schimb povârnișurile Ca
nalului. Intră în neființă 
drumuri vechi, imburuieni- 
te, de stepă. Apar șosele 
largi, căi ferate. Se pun 
temeliile unor orașe, dese
nate acum pe iarbă și pe 
lut, unor gări fluviale, se 
zămislesc întreprinderi de 
mare gabarit productiv, 
acum încă in contur de 
grafit pe hîrtia de calc. Se 
prevăd spații germinative 
gigantice, unde se vor sădi 
piperacee dicotiledonate și 
mixandre perene, harbuji 
și trandafiri.

Vedeți — zice inginerul 
care arată cu bețișorul pe 
machetă — aici e nou! 
port Constanța. Cînd l-am 
proiectat, ne-am propus ci
fre relativ modeste. Pe 
măsură ce-1 construim, mo
dificăm parametrii ca să-I

Creatorii răspund chemării secre
tarului general al partidului

21.25 La ordinea zilei în economie
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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16,00 O viață pentru o idee : Victor Ba- 
beș (II)

16.30 Melodii populare românești
17,00 Blocnotes — informații utilitare
17.20 Dicționar cinematografic. Retro

spectiva filmului românesc (II)
18.20 Calea eroilor. Reluarea episodului 

3 —- „Ecouri în Slovacia"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Radar pionieresc
19.30 Capodopere, mari interpreți — Ion 

Voicu și arta violonistică din par
titurile secolelor XIX și XX

20.25 Forum cetățenesc
20.50 Studio liric ’79
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

adaptăm nevoilor crescînde. 
De unde hotăriserăm să să
păm în fundul stîncos între 
4—6 metri, am ajuns acum 
la 13—14 metri. Dotările 
portuare se vor întinde 
pînă la Agigea, unde va fi 
și punctul terminus al Ca
nalului. Se convenise că ac
tualul port, lărgit, va satis
face necesităție pînă în anul 
2000. Dar în 1975 el și de
venise nesatisfăcător. Prin 
noul port, traficul va fi de 
300 000 000 tone anual. Pînă 
în 1980 și 1981 se vor mai 
termina și noul port Midia, 
și noul port Mangalia, ast
fel că vom dispune de o 
r ițea portuară marină de 
cea mai mare capacitate.

Călătorim apoi prin por
tul actual, prin dane vas
te, printre vase cu zeci de 
pavilioane și, după două 
ore, după ce am văzut o 
părticică din ceea ce e și 
din ceea ce va fi, înțelegem 
parcă mai deslușit titanicul 
efort ce se depune aici, din 
fundul mării pînă la înălți
mea macaralelor.

Străbatem. ulterior, o 
porțiune a Canalului. Ai'i 
strămutările geologice și 
metamorfozele se pot ve
dea cu ochiul liber, pe su
prafețe uriașe. Se observă 
feliile orizontale ale munți
lor vechi, secționați, pămîn- 
turile roșii, galbene și ne
gre, în tectonicile lor. Can
tități enorme de țărînă fer
tilizează solurile neproduc
tive și slab productive. Pin
za de apă freatică, ieșită oe 
alocuri la suprafață, devine 
element fertilizator natural.

Autoîncărcătoare cu ca

bina într-o parte, buldoze
re, autogredere, foreze ac
ționează într-un vacarm, 
continuu, scalpind noi re
liefuri în nisipurile stratifi- ; 
cate, in argila conabie, in 
stincile cenușii. Aici va fi 
un port — ni se arată — 
acolo prima ecluză. Dincolo 
o gară. La linia aceea, de
părtată, unul din podurile 
fixe, căci Dobrogea va fi 
tăiată în două și vor fi 
deci necesare poduri stabi
le și mobile.

O imagine întîm- 
plătoare. Am pus car* 
netul în buzunar și am în
fipt creionul în lutul placid, 
lăsînd privirea să umble 
slobodă prin albia neteda 
— pe care mai călcasem 
cîndva, acum un sfert de 
veac — pe pereții stîncoși, 
pe pantele verzi, printre 
gorganele solitare, spre ori
zontul siniliu unde se pre
simțea marea.

Privirea s-a oprit însă, 
deodată, într-un punct din 
adine : lîngă o mașină gre
oaie, cu brațe galbene, ea 
un uriaș cărăbuș terțiar, li
niștit o clipă pentru odihnă, 
un . băiețel gol-goluț des
prindea, preocupat, cu un
ghia, din pasta cretoasă 
solidificată, cochilii de fo- 
raminifere din perioada 
sarmațiană a miocenului. Și 
am realizat încă o dată că 
în continuitatea erelor do
brogene e și o poezie unică.

Ce urmează s-o mai des
coperim.

Marea poartâ maritimâ a țârii — portul Constanța, care a cunoscut in ultimii ani redimensionâri spectaculoase



SCINTEIA — vineri 3 august 1979 PAGINA 5

SOSIREA In capitală a unei misiuni
DE BUNĂVOINȚĂ A

Joi a sosit în Capitală o misiune 
de bunăvoință a Republicii Uganda, 
condusă de Ateker Ejalu, ministru al 
cooperării regionale, membru al Con
siliului Executiv al Frontului de Eli
berare Națională a Ugandei.

In aceeași zi. delegația a fost pri
mită de tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Conducătorul delegației ugandeze a 
înmînat un mesaj special adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, din partea președintelui Repu
blicii Uganda. Godfrey Binaisa.

îri cursul întrevederii, oaspetele a 
prezentat preocupările actuale ale po-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 august. In țară : Vremea se va 
menține frumoasă și călduroasă în sud- 
estul țării, dar va deveni treptat insta
bilă în celelalte regiuni, unde cerul va 
fi temporar noros. Se vor produce des
cărcări electrice și averse de ploaie, pe

Noi trenuri de călători spre Snagov
în scopul deservirii zonei de agre

ment Snagov, începînd cu data de 5 
august a.c. se pun în circulație urmă
toarele trenuri de călători pe distanța 
București-Nord — Snagov-plajă și 
retur : trenul 7281 cu plecare din 
București-Nord la ora 7,39 și sosire 
la Snagov-plajă la ora 8,26 ; trenul 
7283 cu plecare din București-Nord la 
ora 11,20 și sosire la Snagov-plajă ia 
ora 12,06 ; trenul 7282 cu plecare din 
stația Snagov-plajă la ora 9,37 și so
sire în stația București-Nord la ora 
10,28; trenul 7284 cu plecare din sta
ția Snagov-plajă la ora 18,41 și sosire 
în Bwcurești-Nord la ora 19,53.

Trenurile au oprire în stațile Căciu-

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

REPUBLICII UGANDA
porului ugandez și conducerii sale 
privind dezvoltarea economică și so
cială a tării, precum si orientările de 
viitor în domeniul politicii interne și 
internaționale. Au fost abordate, tot
odată. aspecte ale dezvoltării schim
burilor economice dintre România și 
Uganda.

La întrevedere au participat Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Ion Stanciu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice Interna
ționale.

A fost prezent Daudi Taliwaku, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U- 
gandei în tara noastră.

(Agerpres)

alocuri cu caracter torențial, depășind 
25 de litri pe metru pătrat. Vîntul va 
sufla în general slab, prezentînd in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 13 
și 23 de grade, iar cele maxime intre 
28 și 38 grade, mai coborîte în a doua 
parte a intervalului în vestul tării. în 
București : Vremea va fi călduroasă, 
caniculară în primele zile. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin la începutul 
intervalului. Vîntul va sufla în general 
slab.

lați, Snagov-sat și Snagov-plajă. Bi
letele se pot procura de la casele de 
bilete din stațiile respective din 
București și de pe traseu. Acestea se 
emit pentru o singură călătorie sau 
dus-întors cu valabilitate în aceeași 
zi. La cerere, se pot organiza și călă
torii în grup, cu reduceri în condițiile 
tarifare.

Trenurile vor circula sîmbătă. du
minica și în sărbătorile legale, iar în 
funcție de solicitarea publicului și în 
zilele lucrătoare. Informații suplimen
tare se pot obține la agențiile de voiaj 
din București, precum și la casele de 
bilete.

(Agerpres)

Din partea Ministerului Turismului
în legătură cu întrebările puse de 

unii turiști veniți din țările socia
liste, cu privire la modul de apro
vizionare cu carburanți pe teritoriul 
Republicii Socialiste România. Mi
nisterul Turismului, in baza Decre
tului privind unele măsuri pentru 
raționalizarea consumului de carbu
ranți și gospodărirea economicoasă a 
parcului de autoturisme, menționează 
următoarele :

1. Pentru turismul organizat prin 
organizațiile de turism care se e- 
fectuează cu mijloace de transport 
în comun (avion, tren, autobuz) se 
menține regimul actual, potrivit con
vențiilor în vigoare cu țările res
pective. Aprovizionarea cu benzină 
COR 75 și motorină auto de către 
persoanele fizice sau juridice străi
ne, pentru mijloacele auto de trans
portat mărfuri sau pentru autocare se 
face ca și pînă acum, pe bază de 
bonuri obținute cu plata în valută. 
Deci, atît turismul organizat, cit și 
transportul rutier de mărfuri se vor 
desfășura pe baza convențiilor în vi
goare cu țările respective.

2. Se modifică condițiile de cum
părare a carburanților pentru turiștii 
străini care călătoresc cu autoturisme 
astfel :

— la intrarea în țară, la puncte
le de frontieră, turiștii străini ur
mează să primească bonuri de a- 
provizionare cu carburanți, pe baza 
unor adeyerințe-tip eliberate de or
ganizațiile de turism din țările res
pective, în limita cantităților prevă
zute în aceste adeverințe ;

— turiștii străini pot folosi aceste 
bonuri pentru aprovizionarea cu car
buranți la orice punct de comercia
lizare a produselor petroliere de pe 
întreg cuprinsul țării.

3. Decontarea bonurilor pentru a- 
provizionarea cu carburanți cu țările 
respective se va face prin regulari
zarea periodică a soldurilor rezultate, 
în contrapartidă, cu carburanți, alte 
mărfuri de valoare economică echiva
lentă sau în . valută convertibilă, po
trivit convențiilor ce se vor încheia 
cu aceste țări de organele de resort.

4. Turiștii străini pot să cumpere la 
punctele de frontieră bonuri pentru 
aprovizionarea cu carburanți, cu plata 
în valută liber convertibilă.

Menționăm că, imediat după apa
riția Decretului privind unele măsuri 
pentru raționalizarea consumului de 
carburanți, s-au comunicat organiza
țiilor de turism din toate țările inte
resate noile măsuri inițiate de gu
vernul țării noastre, pentru a se putea 
soluționa operativ problemele aprovi
zionării cu carburanți a turiștilor 
străini, începînd cu 1 august 1979.

Pentru turiștii care la data apari
ției decretului se aflau pe teritoriul 
Republicii Socialiste România, s-a 
asigurat aprovizionarea cu întreaga 
cantitate de carburanți necesară pînă 
la data plecării, inclusiv a 10 litri la 
Ieșirea din țară, cu plata în valută 
neconvertibilă sau în lei proveniți din 
schimburi valutare.

Recentele măsuri luate de partidul 
și guvernul tării noastre pentru eco
nomisirea strictă a carburanților, in 
contextul implicațiilor pe care le ge
nerează criza energetică ce se ma
nifestă pe plan mondial, sînt impuse 
de faptul că întreaga cantitate de 
țiței pe care o importă România este 
plătită in devize liber convertibile. în 
aceste condiții, este normal ca și vîn- 
zarea produselor petroliere către tu
riștii străini care călătoresc în țara 
noastră cu autoturisme să se facă în 
valută liber convertibilă.

Faptul că nu s-a convenit încă cu 
unele țări interesate modalitatea de 
aprovizionare cu carburanți a turiști
lor străini care călătoresc cu auto
turismul se datorește exclusiv organi
zațiilor de turism din țările respec
tive, care nu au acționat operativ 
pentru soluționarea problemelor pe 
care le ridică noua reglementare a 
aprovizionării cu carburanți pe teri
toriul României.

Ministerul Turismului va lua în 
continuare toate măsurile pentru 
dezvoltarea și desfășurarea în con- 
-diții corespunzătoare a turismului or
ganizat. Totodată, vor fi luate măsuri 
pentru asigurarea aprovizionării cu 
carburanți a turiștilor străini care 
circulă cu autoturismul, pe baza 
prevederilor Decretului Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, potrivit convențiilor ce se 
vor încheia cu tarile interesate.

AZI SE DESCHIDE ÎN CAPITALĂ

Cea de-a X-a ediție a Tîrgului 
de mostre de bunuri de consum

Azi are loc in Capitală deschiderea 
Tîrgului de mostre de bunuri de con
sum, ajuns, in acest an, la cea de-a 
X-a ediție. Această importantă ma
nifestare economică se înscrie sub 
semnul celor două mari evenimente 
din viața poporului nostru — a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea al partidului.

în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc ieri, organizatorii 
tîrgului și reprezentanți ai centrale
lor producătoare au ținut să sublinie
ze atît caracterul de sinteză al tîrgu
lui — ca o oglindă a marilor reali
zări obținute de poporul nostru în 
domeniul producerii și desfacerii bu
nurilor de consum — cit și preocupă
rile industriei și comerțului de a 
înfăptui neabătut, in lumina indica
țiilor date de conducerea partidului, 
programul general și programele 
speciale de creștere și diversificare a 
producției bunurilor de consum sta
bilite pentru acest cincinal.

Ce noutăți mai importante oferă 
ediția din acest an a Tîrgului de 
mostre ?

— De la început se cuvine să 
subliniem — ne-a spus tovarășul Du
mitru Mazilu, directorul tîrgului — 
amploarea fără precedent a actualei 
ediții. Aceasta se reflectă atît prin 
creșterea suprafeței de expunere la 
42 000 metri pătrați, cu peste 13 500 
mai mulți față de ediția precedentă, 
cit și prin marea varietate de pro
duse, care se constituie intr-un im
presionant tablou al potențialului ac
tual al industriei noastre.

în continuare am fost informați că 
în cele 25 de pavilioane sînt expuse 
peste 200 000 sortimente de bunuri de 
consum, în cea mai mare parte pro
duse noi sau modernizate, care în
fățișează preocuparea tot mai stă
ruitoare a producătorilor pentru di
versificarea continuă a producției,

promovarea tradițiilor și specificului 
artei românești, valorificarea 
accentuată a materiilor 
care dispunem. Ilustrare 
eforturi și preocupări

mai 
de 

acestor 
consti- 
tirgn- 

aetunla 
pentru

prime
a 
o

tuie faptul că organizatorii 
lui și-au propus să expună la 
ediție numai acele produse 
care există în țară condiții de fabri
cație și contractare pentru fondul 
pieței. în acest scop, pentru a facili
ta promovarea unui dialog 
eficient 
au fost 

cit mai 
între industrie-comerț-public, 
organizate mai multe pavi-

lioahe specializate, inexistente la 
edițiile precedente, cum ar fi ; casa
mobilei — expoziție demonstrativă a 
posibilităților economiei noastre in
acest domeniu ; salonul de prezenta
re a modei — instrument de cunoaș
tere a opiniei și preferinței cumpă
rătorilor pentru articolele de îmbră
căminte : salonul luminii ; salo
nul copilului — pavilion dedicat ma
nifestărilor prilejuite de Anul inter
național al copilului ; pavilionul pen
tru utilaje comerciale și prestări de 
servicii etc.

Deși ediția din acest an ar putea 
fi declarată, în ansamblu, ca ediție a 
noutăților, subliniem, totuși, prezența 
la tîrg a unor produse în premieră. 
Menționăm, în mod deosebit, instala
ția pentru încălzire a apei cu energie 
solară (creație a întreprinderii „Elec
tromotor" Timișoara), mașina de spă
lat rufe cu comandă-program. mașina 
de spălat vase și robotul de bucătă
rie cu multiple întrebuințări, ca și 
unele produse prezentate de indus
triile chimică, a tricotajelor, a mo
bilei și poligrafică.

Nu există pavilion sau stand care 
să nu ofere publicului și posibilitatea 
de a fi cumpărător. De pildă, o bună 
parte din cele peste 5 000 de modele 

prezentate pentru contractare de Cen
trala confecțiilor vor trece examenul 
cumpărătorilor chiar în incinta tîr
gului. Aceeași situație o vor avea și 
multe din produsele Centralei de tri
cotaje, organizate în tirg sub semnul 
anului 1980 — anul Olimpiadei. Cu 
alte cuvinte, gama articolelor de 
sport și agrement va avea cea mai 
puternică prezență în tîrg din toate 
edițiile de pînă acum. Alături de 
posibilitatea de a testa bogata pro
ducție de bunuri de consum cu care 
participă la tirg, după cea de-a treia 
ediție a Salonului chimiei din pri
măvara acestui an — industria chi
mică expune și o serie de produse 
cosmetice care au obținut recent me
dalia de aur la Concursul internațio
nal de la Bratislava. Posibilități pen
tru cumpărare va oferi publicului și 
casa mobilei, care ocupă în pavilio
nul principal peste 30 la sută din su
prafața acestuia. Magazinul de pre
zentare din Herăstrău va fi un fel 
de „agenție de desfacere" a casei 
mobilei din incinta tirgului.

Despre intențiile organizatorilor, ca 
această ediție să aibă cel mai pro
nunțat caracter de lucru, de perfec
ționare continuă a activității in acest 
domeniu, vorbesc și multiplele ac
țiuni destinate sondării opiniei pu
blicului. Astfel, vor fi înmînate peste 
150 000 de fișe de sondaj pe categorii 
de produse, vor fi organizate întîl- 
niri cu reprezentanți ai cumpărători
lor din foate județele, vor fi inițiate 
ample dezbateri la masa rotundă în
tre industrie și comerț, va avea loc 
un dialog viu, zilnic, la cele peste 100 
de puncte de vînzare care vor func
ționa in cadrul tîrgului.

Dar despre acestea vom mai in
forma cititorii în zilele următoare.

Constantin PRIESCU

Cum se face plata pentru 
consumul de energie electrică

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

„Partenerii mei de întrecere să fie
cinema

Pentru ceea ce au
pînă la 1

Mai mulți cetățeni din Capitală și 
din alte localități ale țării s-au 
adresat „Scînteii", solicitînd lămuriri 
în legătură cu plata consumului de 
energie electrică pe perioada ante
rioară apariției Decretului Consiliu
lui de Stat privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea judicioa
să și reducerea consumului de energie 
electrică, energie termică și gaze na
turale — și după această dată.

La Ministerul Energiei Electrice am 
fost informați că întreprinderile I.R.E. 
din întreaga țară vor cili in cursul 
acestei săptămini contoarele de cu
rent electric ale tuturor abonatilor 
Plata consumului de energie electrică 
înregistrat de contoare la această 
dată, pentru perioada ce a trecut de 
la precedenta citire efectuată înainte 
de 1 august, se va face după vechile 
tarife în vigoare pînă la 1 au
gust a.c.

în legătură cu aceeași chestiune, 
ne-am interesat și la întreprinderea 
de distribuire a energiei electrice din 
București, unde contabilul șef Grigore 
Herbei ne-a făcut următoarele pre-

înregistrat contoarele 
august...
cizări : începînd de joi, 2 august 
a.c., un număr de circa 1 100 lucră
tori ai întreprinderii au fost mobili
zați v și trimiși în teren pentru ci
tirea contoarelor electrice în vederea 
stabilirii consumului de energie al 
abonaților noștri pînă la data de 31 
iulie, inclusiv. Deci, pe baza acestei 
citiri, se va plăti consumul după ve
chile tarife. Pentru consumul efectuat 
după această dată, deci pentru peri
oada de după 1 august a.c., plata se 
va face conform nivelurilor stabilite 
prin decret.

Pentru o mai bună conlucrare între 
întreprinderea noastră și abonați, în 
vederea urgentării acestei acțiuni de 
stabilire a consumurilor de energie 
pînă la 1 august a.c.. este necesar ca 
fiecare locatar să poată fi găsit acasă, 
iar în cazurile de forță majoră în 
care nu poate fi găsit la domiciliu 
să-și noteze înregistrările Contorului, 
precum și toate datele de pe factura 
anterioară, să le predea administra
torului asociației de locatari și să 
anunțe cind va fi găsit, astfel înc"t 
operațiunea să se încheie în aceste 
zile.

...și după data de 1 august
în continuare, pină la sfîrșitul anu

lui, citirea contoarelor de energie e- 
lectrică se va face la aceleași date ca 
pină acum, conform planurilor de ci- 
tire-faeturare-încasare existente în 
fiecare localitate. Astfel, dacă de re
gulă unui abonat i se citea contorul 
în semestrul II al anului Ia datele de 
5 septembrie și 5 decembrie, urmă- 
totț"' Ie citiri din acest an. cînd se 
vo’-'ă'blica noile tarife, se vor face 
tot Ia 5 septembrie și 5 decembrie.

Stabilirea nivelurilor de consum ra
țional pentru perioada 1 august-31 
decembrie 1979 se va face astfel : se 
va Împărți la 365 de zile norma anu
ală prevăzută în decret, iar rezultatul 
se va înmulți cu numărul de zile 
care au rămas pînă la 31 decembrie 
(153 zile). De exemplu, la un apar
tament de 3 camere (familie cu 3—4 
persoane) nivelul de consum rațional 
de energie electrică în perioada 1 au
gust-31 decembrie 1979 va fi urmă
torul : 820 kWh (nivelul anual) : 365 
zileX153 zile=344 kWh. (Acești 344 
kWh se vor plăti la tariful de 0,55 
lei/kWh). în același mod se vor cal
cula și consumurile Ia care se aplică 
tarifele de 0.65 lei/kWh, 0,75 lei/kWh 
și 0,90 lei/kWh.

Pentru achitarea consumului de 
energie electrică din perioada de 
după intrarea în vigoare a decretului 
și pină la următoarea dată de citire 
a contoarelor, prevăzută pentru fie
care familie în planurile de citire- 
facturare-încasare, se va proceda 
astfel : dacă familia luată în exem
plul nostru are fixată ca dată de ci
tire a contorului ziua de 5 septem
brie, și dacă la această dată 
lucrătorul de la I.R.E. constată 
un consum de 100 kWh, facturarea a- 
cestul consum se va face călcu- 
lindu-se mai iutii nivelul consu
mului rațional pentru perioada 1 
august — 5 septembrie (deci pentru 
un interval de 36 zile), care va

fi de 820 kWh : 365 zileX36 de zile= 
81 kWh. Pentru acest consum se va 
percepe tariful de 0,55 lei/kWh, a- 
dică 81 kWhX0,55 lei/kWh=44,55 lei. 
Pentru următorii 8 kWh (10 la sută 
din nivelul consumului rațional) se 
va aplica tariful de 0,65 lei/kWh, deci 
8 kWhX0,75 lei/kWh=5,20 lei. Pen
tru următorii 8 kWh se va aplica ta
riful de 0.75 lei/kWh, deci 8 kWhX 
0,75 lei/k\Vh~6 lei. Pentru diferența 
de la 97 kWh (81 kWh+8 kWh-j-8 
kWh) pînă la 100 kWh consumați, 
adică 3 kWh, se va aplica tariful de 
0.90 lei/kWh, deci 3 kWhXO,90 lei/ 
kWh=2,70 lei. în total, respectiva fa
milie va plăti la 5 septembrie a.c. 
suma de 58.45 lei (44,55 lei+5,20 lei-j- 
6 lei+2,70 lei).

Pentru anul 1980 urmează să se 
stabilească niveluri sezoniere de con
sum rațional, pe două perioade : de 
vară (1 aprilie — 30 septembrie) și 
de iarnă (1 octombrie — 31 martie), 
în funcție de nivelul mediu de Con
sum realizat în aceste perioade în 
cursul anului 1978.

încă o precizare : la prima citire 
din anul 1980 a contoarelor de ener
gie electrică se va face regularizarea 
consumului. în funcție de nivelul de 
consum rațional, pentru întreaga pe
rioadă de după 1 august 1979 : ope
rațiunea de regularizare a consumu
lui se va tace, în continuare, la fie
care început de an. pentru anul an
terior. Cu această ocazie se va re
calcula întregul consum din anul an
terior și se vor aplica tarifele pre
văzute în decret. Dacă la sfîrșitul a- 
nului se constată că abonatul s-a în
cadrat. pe total, în consumul ratio
nal stabilit în decret, deși pe parcurs, 
la citirile trimestriale ale contorului, 
depășise cotele sezoniere, i se resti
tuie sumele încasate in plus.

Mihai IONESCU 
Dumitru MANOLE

încredințați că mă pregătesc
La aproape 30 de ani ciți numără, Ivan Patzaichin a rămas același 

mare canoist, redovedind valoarea care l-a permis performante de 
răsunet In arena mondială. El se pregătește cu conștiinciozitatea ce-l 
caracterizează, pentru ca la Mondialele apropiate și la Olimpiada ’S0 
să fie unul dintre principalii candidați la cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. (Ziarele).

— De fapt, cum ați ajuns la canoe, 
Ivan Patzaichin ?

— Era prin 1966, cînd în satul nos
tru din Deltă, e vorba de Mila 23, 
se făcuse mare vîlvă cu Sciotnik si 
Covaliov care ieșiseră campioni mon
diali. Eu nu împlinisem încă 17 ani 
(sînt născut la 26 noiembrie 1949) și 
mă gîndeam că trebuie să trec să 
fac ceva serîos în viață. I-am rugat 
pe cei doi să mă ducă la clubul lor, 
Dinamo. în București. în martie 1967 
m-au dus la profesorul Radu Huțan, 
căruia i-au spus că arăt bine (deși 
nu prea arătam) șl că vreau să fac un 
sport cu barca. Mi s-a dat o barcă 
mare și o pagaie și m-au lăsat în 
pace ; eu, cum mă urcam în ea, cum 
mă răsturnam în apă, era și frig, 
groaznic de frig, așa că m-am tras 
de-o parte pe mal cu gîndul să re
nunț. După vreo două săptămini, vă- 
zîndu-mă că stau necăjit și nu fac 
nimic, Simion Ismailciuc s-a înduio
șat, s-a urcat Cu mine în barcă și a 
început să mă învețe mai întîi cum 
Se menține echilibrul în Coaja aceea 
de copac pe care o bate vîntul și o 
întoarce ca pe-o frunză dacă nu-i 
știi seama.

— Și-așa ați pornit spre... cite me
dalii ?

— Le știu pe de rost : 17.
— Dacă nu greșesc, ați fost Încu

nunat pînă acum cu toți laurii posi
bili : de campion al țării, al Balcani
lor, al Europei și al lumii, de cam
pion olimpic.

— în 1968, la un an și jumătate 
după debutul acela nesigur și necon
vingător, am cucerit primul titlu 
olimpic — în Mexic, la dublu cu Co
valiov pe 1 000 de metri ; tot împreu
nă am mai cucerit aurul europenelor 
(1969) și al mondialelor (1970). în 
1972 am trăit bucuria primului titlu 
la simplu, pe 1 000 de metri — era 
la Olimpiada de Ia Miinchen. Apoi 
am mai luat locul întîi la mondia
lele din 1973, plus — între timp — 
alte cîteva medalii de argint sau 
bronz, singur ori la dublu.

— Pînă cînd a venit Montrealul ’76 
unde s-a întîmplat...

— S-a întîmplat să ratez surprinză
tor : cu toate că mă pregătisem ca 
de obicei, adică sîrguincios, nu nu
mai că n-am putut ieși campion o- 
limpic a treia oară consecutiv, dar 
vîntul de stingă (dușmanul meu veș
nic) mi-a jucat un renghi de am ve
nit tocmai pe locul cinci în proba de 
500, care trebuia să fie a mea. A- 
tunci am început să gîndesc că îm- 
bătrînisem (la 27 de ani I) și mă batea 
ideea retragerii.

— Mai ales că și noi, publicul, cam 
tot așa gîndeam. Ați revenit, totuși, 
și încă strălucitor.

— Este meritul tovarășului Huțan 
și al soției, care m-au ambiționat și 
m-au ajutat să revin. Așa am cîștigat 
la Pancearevo un nou titlu mondial 
(1977), performantă repetată și în 
1978.

— Apropo de Pancearevo. V-am 
văzut și noi la televizor, iar după 
cursă micul ecran a fost dominat 
cîteva minute de silueta dumneavoas
tră îndrepți ndu-se spre hangarul de 
bărci, lopătînd liniștit în cunoscuta 
poziție pe un genunchi. Despre acea 
sugestivă și impresionantă imagine, 
Vasile Dîba spunea atît de frumos că 
de-ar fi sculptor ar fi turnat-o în 
bronz, ca un elogiu adus muncii. E 
adevărat că munciți mult în canotaj, 
tovarășe Patzaichin ?

— Muncim mult, pe tot parcursul 
anului. Așa se face că pe-acasă, pe 
la tata, am reușit să merg o singură

CONVORBIRI CU CAMPIONII
- MUNCI) DIN ARENĂ

Azi : Ivan PATZAICHIN

dată în ultimii 7 ani (era prin 1977). 
Mai neplăcut însă este că muncești 
permanent un an și nu-ți cunoști va
loarea, forma sportivă, căci con
cursuri sînt doar trei ; în rest, lopă
tezi in gol la bac. ridici haltere in 
sala de forță, faci crosuri intermina
bile prin pădure sau vîslești în epui
zante „piste de control", care uneori 
sînt mai dificile ca o finală olimpică.

— Se spune că un canoist sau un 
canotor are o forță nativă cu totul 
și cu totul ieșită din comun, supra
omenească. Așa e ?

— Nu chiar așa. Forța se formează 
prin antrenament, nu-ți trebuie ca
lități native supraomenești. Cînd lu
crez mult, mă simt și bu supraom, 
cînd o las mai moale mă simt stors.

— Dar cu băutura cum e, așa cum 
se aude ?

— Se exagerează. Mai beau băieții 
cîteodată, dar să știți că nu altceva 
decît bere — altfel nu s-ar putea face 
sport la nivelul nostru. Eu însă nu 
consum nici un fel de băutură alcoo
lică. Așa m-am obișnuit. Dar nu mă 
pot abține și din cînd în cînd mai 
trag cite o țigară. Nu-i bine, dar om 
ești !

— Are parte de mari satisfacții un 
canoist care muncește atîta ?

— Doar atunci cînd treci primul 
linia de sosire și cînd urci pe podium, 
chiar dacă te văd numai 20 de spec
tatori !

— Cînd ați trăit cea mai mare sa
tisfacție sportivă ?

— în 1972, la Miinchen, cînd am 
cîștigat titlul olimpic după ce în serii 
mi se rupsese pagaia la 50 de metri 
de la start și „lopătasem" cu mina 
pînă la linia de sosire pentru a putea 
concura (cu greu și cu intervenții) in 
recalificări.

ca niciodată"
— Considerați că „flotila noastră 

de aur" are rezerve de talente sufi
ciente pentru a naviga și în anii vii
tori spre succese supreme ?

— Are. Vin mereu talente din Del
tă, din București, de la Galați. Vaslui, 
Piatra Neamț și din alte centre. Unii 
au și pătruns convingător în lotul 
olimpic.

— Ce părere aveți de Ion Bîrlă- 
deanU ?

— E foarte bun și muncește crîn- 
cen, poate chjar prea forțează. El 
trebuie să confirme în continuare, 
pentru că și dacă-1 bate o dată pe 
Dîba nu înseamnă automat că are 
un mare titlu asigurat ; pe cită vre
me Dîba cînd își intră în formă, că 
intră mai greu, merge Ia sigur. Ori
cum, e bine că-i avem pe amîndoi 
și dacă Dîba concurează la 500 și la 
echipajul de 4, iar Bîrlădeanu la 1 000, 
avem șanse de mai multe titluri.

— Care e vîrsta marilor perfor
manțe la canoe 1

— Ismailciuc a ieșit campion olim
pic la 33 de ani, după ce se retrăsese 
și revenise în sport. Adversarul m»u 
cel mai de temut (cu care însă sînt 
prieten de mult), Tamas Wichman, 
din Ungaria, e mai mare cu un an 
decît mine. Iar eu sper să mai cuce
resc și titlul olimpic la Moscova, cînd 
voi avea aproape 31 de ani.

— Aveți prima șansă ?
— Deocamdată, așa s-ar părea. Dar 

nu se știe cine o să mai apară pînă 
atunci. O idee ne vom face acum, la 
campionatele mondiale de la Duisburg 
(15—19 august). Dar prietenii și ad
versarii mei să fie încredințați că mă 
pregătesc ca niciodată, că antrenorii 
Huțan și Todorov mă muncesc cum 
știu ei mai bine și că dorința de vic
torie mi-e mai aprigă decît orieînd.

— Ar fi o binemeritată încununare 
a unei cariere sportive de excepție in 
sportul nostru.

Gheorghe MITROI

în cîteva
• Continuîndu-și pregătirile pen

tru Jocurile mondiale studențești din 
Mexic, lotul universitar de fotbal al 
țării noastre a întîlnit ieri, intr-un 
joc de verificare, formația Flacăra 
Automatica Morcni, pe care a în
trecut-o cu scorul de 5—2 (3—1). 
Pentru studenți a înscris 3 goluri 
clujeanul Cîmpeanu . II, Petcu și 
FI. Grigore fiind autorii celorlalte 
două puncte. Vintilă de două ori a 
marcat pentru gazde.

• în Sala sporturilor din Constanța 
au continuat întrecerile competiției 
feminine de baschet „Cupa Mării 
Negre". în cel mai spectaculos meci 
al zilei, .prima reprezentativă a 
României a cîștigat cu scorul de 
72—70 (47—42) în fața selecționatei 
R.P. Chineze. Alte rezultate : Bulga
ria — R.D. Germană 81—50 ; Po
lonia — România B 64—62.

• în orașul iugoslav Kraguievaț 
au început întrecerile Balcaniadei de 
baschet pentru juniori, la care par
ticipă echipele Bulgariei. Greciei,

Atletele noastre 
pleacă azi 

la finala europeană
Sîmbătă și duminică, pe stadio

nul comunal din orașul italian To
rino, se va desfășura finala celei 
de-a 7-a ediții a „Cupei Europei — 
Bruno Zauli" Ia atletism. Pentru fi
nala concursului feminin s-au califi
cat echipele R.D. Germane, Bulga
riei, U.R.S.S., Poloniei, R.F. Germa
nia, Marii Britanii, României și Ita
liei. Este pentru a patra oară cînd 
echipa României evoluează in finala 
acestei tradiționale competiții. Con
cursul de la Torino programează 15 
probe. Selecționata țării noastre va 
pleca astăzi în Italia, din lot făcînd 
parte, printre altele, cunoscutele re
cordmane Natalia Marășescu, Mari- 
cica Puică, Fița Lovin, Eva Zorgo- 
Raduly, Cornelia Popa și Mihaela 
Dumitrescu.

Tot sîmbătă și duminică, la Tori
no va avea loc și finala „Cupei Eu
ropei" masculine, în care se vor în
trece formațiile R. D. Germane, 
U.R.S.S., R F. Germania, Poloniei, 
Marii Britanii, Franței, Iugoslaviei și 
Italiei.

Noii campioni naționali 
la tenis

Campionatele republicane de tenis 
s-au încheiat ieri la Brașov, prota
gonistul ultimei zile de întreceri fiind 
tinărul jucător bucureștean Florin 
Segărceanu (Dinamo), în vîrstă de 18 
ani, învingător cu 6—4, 6—3, 4—6, 
6—1 în finală disputată cu Dumitru 
Hărădău (Steaua).

Iată cîștigătorii celorlalte finale : 
dublu bărbați : Traian Marcu, Du
mitru Hărădău — Marian Mirza, Jean 
Bîrcu 1—6, 6—3, 8—6. 6—2 ; dublu fe
mei : surorile Lucia și Maria Roma
nov — Florența Mihpi, Camelia Chi- 
riac 7—5, 8—6 ; dublu mixt : Floren
ța Mihai. Traian Marcu — Lucia Ro
manov. Andrei Dîrzu 6—2. 7—5.

De menționat la actuala ediție și 
succesul tinerei tenismane Lucia Ro
manov, de la Tenis Club București, 
cîștigătoare a titlului individual, al 
celui de dublu fete. împreună cu sora 
sa, și prezența sa în cea de-a treia 
finală.

rînduri
României, Turciei și Iugoslaviei. Pri
mele meciuri s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Grecia — România 
80—70 (36—33) ; Iugoslavia — Bulga
ria 117—70.

O Echipa de fotbal A.E.K. Atena, 
viitoarea adversară a formației F. C. 
Argeș Pitești in „Cupa campionilor 
europeni", a susținut un meci amical 
pe teren propriu cu formația aus
triacă Kafenberg, pe care a învins-o 
cu scorul de 2—1 (0—1). Oaspeții au 
deschis scorul în minutul 2 prin 
Savnitch, iar gazdele au egalat în 
minutul 51 prin Ravoussis. care a 
transformat o lovitură de la 11 m. 
Golul victoriei a fost înscris de Ardi- 
zoglu (min. 63).

® La Miinchen, intr-un meci inter
național amical de fotbal, echipa 
vest-germană Bayern Miinchen a 
surclasat cu scorul de 5—0 (2—0) for
mația engleză Nottingham Forest, de
ținătoarea „Cupei campionilor euro
peni". Golurile au fost înscrise de 
Hoeness (2). Niedermayer, Breitner 
și Duernberger.

• Umbra lui Casey : SALA PA
LATULUI — 17.15; 20.
• Ultimul vals : PATRIA — 14; 17;
19.30, FAVORIT — 9,15; 11.45; 15,15; 
17,45; 20,15. BUCUREȘTI — 13,15; 
15,45; 18; 20,15.
• Cazul Gorgonova î SCALA — 
14; 16,45; 19,30.
• Cobra : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Certificat de paupertate : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Șatra î FESTIVAL — 14; 16;
18,15; 20.
• Căluțul cocoșat — 9,15; 11; 12 45;
14.30, Revanșa — 16; 18: 20 : DOI
NA.
• Totul pentru fotbal s TIMPURI 
NOI — 15; 17; 19,30.
• Alibi pentru un prieten : CA
PITOL — 14,15; 17; 19,15, la grădină
— 21. FLAMURA — 9; 11.45; 14,30;
17,15; 20, AURORA — 9: 11,45;
14,30; 17,15; 20, la grădină — 20,45.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20,15, la grădină — 
21.
• Misiunea capricorn unu : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, GLORIA — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,45, MELODIA — 9; 11.45: 14.15;
17; 19,45.
• înarmat și foarte periculos : 
BUCEGI — 16; 18; 20,15, la grădină
— 21.
• în ritmul muzicii : FEROVIAR
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, la grădină — 21. GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Lovitură pe la spate : CENTRAL
— 14; 16; 18; 20.
• Școala curajului : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Nea Mărin miliardar : LIRA — 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 21.
> Moartea unui greier î DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Păcală : FERENTARI — 15.30;
19.
• Polițistul — 9,45; 11,45. Zece mii 
de sori — 14; 16,15, M.A.S.H. —
18.30, Cronica Morava — 20,30 :
CINEMATECA.
• Nick Carter superdetectiv : BU
ZEȘTI — 15,30; 17,45; 20, GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Tinărul din Istanbul : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Un trecător în ploaie : B’LO- 
REASCA — 9; 11,30: 14; 16,45; 19,30. 
GRADINA PARC HOTEL — 21.
• Severino : COTROCENI — 15;
17.30; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• Vacanță tragică : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15, la grădină — 21, VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20, GRĂ
DINA FESTIVAL — 20,45.
• Antichități : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• De ce să-l împușcăm pe profe
sor ?: MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Apașii : ARTA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii*  — spectacol de sunet si 
lumina — 21,30.
• Teatrul GiuIești (la sala Majes
tic) : O familie îndoliată — 19,30, 
(în Parcut Tineretului) : „Sub soa
rele acestor ani“. Spectacol de su
net și lumini — 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Omul care 
aduce risul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Băiatul 
cu floarea — 20,30.

• SPECIALIST ÎN... 
ECONOMISIREA ENER
GIEI. Crearea unei noi profe
siuni. și anume aceea de specia
list în economisirea energiei — 
iată ce propune profesorul ame
rican Mark Ruth de la Univer
sitatea statului Michigan, în ca
drul actualelor preocupări lega
te de criza energetică. Expertul 
ar urma să cunoască bine pro
blemele referitoare la izolarea 
termică, încălzirea incintelor, 
utilizarea rațională a combusti
bililor. El ar putea acorda „con
sultații la domiciliu", stabilind 
dacă intr-o locuință se face ri
sipă de energie și indicînd, tot
odată, căile de economisire a ei. 
Ce însemnătate ar avea aplica
rea in practică a recomandărilor

de acest gen se poate judeca 
dacă se ține seama de faptul că 
printr-o izolație termică cores
punzătoare s-ar realiza însem
nate economii de carburanți.

• SENSIBILITATEA 
RIMELOR I Apelul „Nu chi- 
nuiți animalele!" este valabil și 
pentru rîme, deoarece chiar și 
ele simt durere atunci cind sînt 
strivite sau tăiate în bucăți. Este 
concluzia unor cercetări bio
chimice efectuate la Universita
tea) suedeză Lund. Prezenta 
„endorfinei", un drog natural 
cu efect calmant, ca și morfina, 
ar explica sensibilitatea acestor 
viermi la lovire sau strivire. 
Pină nu demult se credea că 
numai organismul vertebratelor

produce astfel de calmant al 
durerilor. Descoperind endorfină 
și la viermi, oamenii de știință 
suedezi au conchis că si aceștia 
resimt durerea, împotriva căreia 
e menită să acționeze această 
substanță.

• VIAȚA LA ȚARĂ. 
Pentru copiii născuți și crescuți 
la oraș, satul cu universul și 
modul său de viață rămîne de 
multe ori o necunoscută. Pentru 
a umple această lacună, in șco
lile daneze a fost introdusă o 
nouă materie de învățămint, 
ce-și propune tocmai familiari
zarea tinerilor citadini cu pro
blemele satului, cu agricultura 
și creșterea vitelor. Orgie de 
clasă sînt completate cu depla
sări pe teren — adică la țară.

unde locui cadrului didactic este 
luat de un țăran priceput in
tr-ale agriculturii. Aici copiii 
află cum se îngrijesc vitele, cum 
se ară, cum se seamănă și re
coltează, în genere cum se con
duce o gospodărie rurală.

• O LUCRARE MO
NUMENTALĂ. PrimeIe două 
volume ale „Istoriei generale a 
Africii" — lucrare realizată Ja 
inițiativa UNESCO — vor apă
rea la începutul anului 1980 în 
limbile franceză, engleză și ara
bă. în curs de elaborare, de mai 
mulți ani, lucrarea va cuprinde 
8 volume. Primul, elaborat sub

conducerea istoricului Joseph Ki 
Zerbo din Volta Superioară, este 
consacrat metodologiei și preis
toriei africane ; al doilea, care 
acoperă perioada dintre Africa 
veche și secolul al VII-lea al 
e.n., este redactat sub conduce
rea istoricului egiptean Gamal 
Mokhtar. Lucrarea este opera 
colectivă a unui mare număr de 
istorici. în marea lor majoritate 
africani.

• AUTOBUZ SEMI- 
ELECTRIC. Orașul Stuttgart 
din R. F. Germania șe poate 
mîndri cu o premieră absolută 
în materie de transport în co

mun : pe străzile sale circulă 
primele autobuze setnielectrice. 
Noul tip de autobuz este dotat 
cu un motor electric, dublat însă 
de unul diesel — o combinație 
ce amintește de acele nave cu
rioase care, la vremea respecti
vă, au făcut tranziția spre va
porul cu aburi și care erau pre
văzute, „pentru orice eventuali
tate". pe lingă motor, și cu pîn- 
ze. Autobuzul deservește zonele 
cele mai aglomerate ale orașu
lui, iar „plinul" și-»] face... prin 
cablu electric (în imagine).

• ECONOMETRU se 
numește un aparat de măsură 
(în imagine) conceput de specia
liști francezi pentru a înregis
tra o sumă de date privind func
ționarea autovehiculelor. El este 
de fapt un computer de bord

care, în fiecare moment, indică 
cu exactitate consumul mediu 
de carburant, precum și viteza 
mașinii.. Cunoscînd aceste date, 
conducătorul auto poate să con
ducă în așa fel incit să asigure 
un consum minim de benzină. 
Acest aparat ar putea diminua 
pină la 25 la sută consumul de 
benzină.



PAGINA 6 SC I NT El A — vineri 3 august 1979

La Conferința O. N. U. asupra dreptului mării

a fost prezentat documentul;

„Poziția Republicii Socialiste România 
cu privire la dreptul de acces la resursele 

piscicole din zonele economice"
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— La Conferința O.N.U. asupra drep
tului mării a fost prezentat documen
tul referitor la „Poziția Republicii 
Socialiste România cu privire la drep
tul de acces la resursele piscicole din 
zonele economice".

în document se arată că, intelegînd 
dorința statelor riverane în curs de 
dezvoltare de a-și apăra resursele 
biologice din spațiile maritime si
tuate dincolo de marea teritorială în 
folosul economiilor lor naționale și al 
popoarelor lor. România s-a numărat 
printre primele state care s-au pro
nunțat în favoarea consacrării zonei 
economice, în noua Convenție asupra 
dreptului mării.

Noua instituție a zonei economice 
urma, în concepția României, să 
asigure, în primul rînd, apărarea inte
reselor țărilor în curs de dezvoltare 
împotriva unei exploatări excesive 
neraționale a bogățiilor biologice din 
zonele respective și, prin aceasta, să 
contribuie la reducerea decalajului 
economic existent in lume.

în acest scop, statului riveran tre
buie să i se recunoască drepturi su
verane in ceea ce privește explora
rea și exploatarea, conservarea și ad
ministrarea resurselor biologice și o 
serie de competențe în domeniul cer
cetării științifice și al combaterii po
luării. Totodată, acestor state le re
vine obligația de a coopera, pe baze 
echitabile, cu alte state în exploata
rea și conservarea resurselor vii din 
zonele respective, conform unor acor
duri bilaterale, subregionale sau re
gionale. încheierea unor asemenea 
acorduri nu trebuie să fie la discre
ția statului riveran, ci o obligație 
stipulată în noua convenție. Aceste 
acorduri vor trebui să precizeze con
diții rezonabile de acces (taxe, cap
turi autorizate etc.).

în consecință, zona economică nu 
trebuie să aparțină în mod absolut 
celui care o declară. Prin instituirea 
unor astfel de zone, România, ca și 
un mare număr de alte state, nu a 
înțeles că trebuie să se ajungă la 
o nouă împărțire teritorială a spa
tiilor maritime ale globului care să 
devină teritorii ale statului riveran.

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, este dezavantajată geo
grafic prin situarea la o mare semi- 
închisă (Marea Neagră), săracă in 
resurse biologice și situată într-o 
subregiune, de asemenea, săracă in 
astfel de resurse.

Dealtfel, întreaga regiune Medite- 
rana — Marea Neagră se caracteri-

★
în plenara Conferinței O.N.U. asu

pra dreptului mării a luat cuvîntul 
șeful delegației țârii noastre, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Subliniind necesitatea ca viitoarea 
convenție să conțină soluții care să 
reflecte interesele tuturor statelor 
participante, șeful delegației romane 
a relevat importanța menținerii uni
tății, integrității și stabilitut i i regle
mentărilor maritime, prin elaborarea 
unor reguli general acceptabile si prin 
realizarea consensului statelor parti
cipante. în concepția României, nu
mai ca urmare a reflectării corespun
zătoare a intereselor tuturor statelor 
se va asigura universalitatea viitoarei 
convenții, precum și viabilitatea și 
eficacitatea sa.
' în situația în care unele state nu-și 
vor vedea consacrate interesele de în
semnătate majoră pentru ele — con-

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT. — Vorbind cu prilejul ce

lei de-a 34-a aniversări a zilei ar
matei, președintele Libanului. Elias 
Sarkis, a lansat un apel tinerilor 
libanezi de a se alătura armatei in 
eforturile de consolidare a statului 
și de reconstrucție a unui Liban unit.

★
Agențiile internaționale de presă 

relatează despre deteriorarea situației 
in sudul Libanului. Miercuri, forțele

Un moment de seamă în dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-sovietice

(Urmare din pag. I)

nodul hidrotehnic Stinca-Costeșți de 
pe Prut, sau participarea României la 
dezvoltarea unor importante capaci
tăți de. pe teritoriul U.R.S.S.

O importantă tot atit de evidentă 
prezintă și hotărirea, subliniată m 
timpul recentei întilniri, de a se dez
volta, paralel cu colaborarea pe plan 
bilateral, și cooperarea pe plan mul
tilateral, în cadrul C.A.E.R. Așa cum 
este cunoscut. România participă, 
alături de alte țări membre, la rea
lizarea unui șir de acțiuni de coope
rare pe teritoriul U.R.S.S.. cele 
două țări aducindu-și, de asemenea,- 
contribuția la realizarea programelor 
de colaborare pe termen lung, adop
tate la sesiunea de anul trecut, de 
la București, a C.A.E.R. Sint pro
grame care, după cum se știe, pre
zintă o însemnătate economică deo
sebită, fiind menite să contribuie la 
soluționarea unor importante pro
bleme, cum sînt satisfacerea mai 
deplină a necesarului de combusti
bil, energie și materii prime, mașini 
și utilaje, tehnologii moderne, pro
duse alimentare, să ducă, astfel, la 
accelerarea operei de edificare a 
noii orinduiri. la creșterea forței și 
capacității de influențare a socia
lismului.

în general, se poate spune că in
tensificarea colaborării economice pe 
plan bi și multilateral aduce o im
portantă contribuție la cauza întări
rii relațiilor reciproce de prietenie. 
Prietenia dintre popoarele român și 
sovietice este o prietenie adincă și 
trainică, aprofundarea sa continuă 
răspunzînd intereselor esențiale ale 
ambelor țări și popoare, ale unității 
și colaborării tuturor statelor care 
edifică noua orînduire, ale cauzei 
socialismului în întreaga lume.

Recenta întilnire la nivel înalt 
din Crimeea și, în acest cadru, 
înmînarea Ordinului „Lenin" secre
tarului general al partidului nos

zează printr-o productivitate redusă, 
potențialul piscicol acoperind mai 
puțin de 35 la sută din consumul ță
rilor riverane, iar in perspectiva 
creșterii demografice la nivelul anu
lui 1985, numai circa 25 la sută din 
cerințele consumului uman.

în document se subliniază în con
tinuare că — în pofida numeroaselor 
propuneri concrete pe care le-au fă
cut delegația română și alte delegații 
la sesiunile precedente — noul text 
de negociere nu prevede dreptul de 
acces al țărilor geografic dezavanta
jate în alte regiuni decît cele în care 
sînt situate, deși în trecut aveau 
dreptul la un asemenea acces.

în sensul actualelor propuneri din 
anteproiectul de convenție, aceste 
țări ar înceta să aibă acces la resur
sele piscicole din zonele economice 
ale altor state, în timp ce țări rive
rane la spații maritime întinse și 
bogate în resurse piscicole ar .obține 
avantaje disproporționate în acest 
domeniu al economiei mondiale. 
România apreciază că o asemenea 
situație nu este echitabilă. în con
cepția țării noastre, trebuie aplicate 
aceleași reguli și aceleași raționa
mente juridice în toate problemele 
care fac obiectul convenției. Se are 
in vedere faptul că țările riverane la 
mari spații oceanice, care pretind o 
întindere excesivă a platoului conti
nental, invocă drepturile cîștigate, 
iar atunci cînd alte state evocă 
drepturile cîștigate în materie de 
pescuit, asemenea argumente sînt ne
socotite. fapt ce lezează interese 
importante ale unor state.

în acest scop, România a propus 
să se stipuleze expres în anteproiec
tul de convenție dreptul de acces al 
țărilor geografic dezavantajate în 
alte regiuni.

Propunerea vizează rezolvarea în 
mod satisfăcător a intereselor țărilor 
geografice dezavantajate, îndeosebi 
ale celor în curs de dezvoltare, situa
te în regiuni sau subregiuni sărace 
in resurse naturale.

Rezolvarea acestei probleme — se 
arată în încheierea documentului — 
este o chestiune de principiu, care ur
mărește evitarea unei discriminări, 
în special a țărilor în curs de dez
voltare, în domeniul pescuitului 
oceanic. Acordarea unui regim pre
ferențial acestor țâri în toate dome
niile relațiilor economice internațio
nale este un principiu general recu
noscut de toate statele și el trebuie 
să-și găsească aplicarea corespunză
toare și în cadrul exploatării resur
selor biologice marine.

★
form principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional și relațiilor: 
dintre state — vor fi în drept ca. in 
momentul ratificării sau aderării, să 
formuleze rezerve în domeniile res
pective. Dacă viitoarea convenție nu 
va da soluții satisfăcătoare unui mare 
număr de probleme, aceasta va de
termina formularea multor, rezerve 
din partea statelor, ceea ce ar- peri
clita eficiența și stabilitatea con
venției.

Tocmai de aceea — a încheiat șeful 
delegației române — trebuie făcute 
în continuare eforturi susținute pen
tru reglementarea problemelor mari
time in interesul tuturor statelor, ri
verane, fără litoral, dezavantajate 
geografic, luîndu-se în considerare 
cerințele legitime ale țărilor în curs 
de dezvoltare, potrivit exigentelor noii 
ordini economice internaționale.

conservatoare creștine libaneze și ar
tileria israeliană au deschis focul asu
pra a cinci localități din această re
giune. Sub tirul artileriei s-a aflat 
și orașul și portul Tyr. unde au fost 
distruse mai multe clădiri.

Joi — informează agenția MEN — 
forțele israeliene au continuat bom
bardamentele asupra localității Has- 
baya, provocmd importante pagube 
materiale.

tru, președintele republicii, a pri
lejuit o reafirmare a rolului și 
contribuției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în dezvoltarea acestei 
prietenii. înmînînd înalta distinc
ție, tovarășul LEONID BREJNEV 
a spus : „încă din 1978, apreciind me
ritele în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre popoarele 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste și Republicii Socialiste Româ
nia și in legătură cu aniversarea a 
60 de ani, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a adoptat decretul 
cu privire la decorarea tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu cu Ordinul «Le
nin». îmi este plăcut că astăzi am 
posibilitatea să inminez această de
corație".

Exprimînd mulțumiri și arătînd că 
vede în înmînarea distincției o ilus
trare a bunelor relații prietenești 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică și. 
totodată, o apreciere a contribuției 
proprii la dezvoltarea acestor relații.' 
la întărirea prieteniei și colaborării 
dintre comuniștii români și comu
niștii sovietici, dintre popoarele ro
mân și sovietice, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a subliniat : „Partidul 
și poporul nostru dau o înaltă apre
ciere relațiilor româno-sovietice. Do
rim ca aceste relații să se dezvolte 
continuu, pe toate planurile. în inte
resul construcției socialiste și comu
niste din țările noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului, colaborării și 
păcii în întreaga lume".

în mod firesc, în cadrul dialogului 
la nivel înalt, o atenție deosebită s-a 
acordat problemelor vieții interna
ționale. în condițiile în care cursa 
înarmărilor a atins proporții fără 
precedent, periclitînd pacea și secu
ritatea mondială, evidențierea nece
sității urgente de a se adopta măsuri 
pentru frînarea cursei înarmărilor, 
pentru a conferi un caracter consec
vent, mai dinamic și mai profund, 
procesului destinderii, se înscrie ca o

PARIS Convorbiri
PARIS 2 — Trimisul Agerpres, 

C. Vlad, transmite : joi a început vi
zita oficială pe care o întreprinde în 
Franța tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, la invitația 
ministrului de externe al Franței, 
Jean Franpois-Poncet. In aceeași zi, 
la Palatul Ministerului de Externe al 
Franței au avut loc convorbiri ofi
ciale între cei doi miniștri. Au fost 
examinate probleme ale relațiilor bi
laterale, în vederea asigurării trans
punerii în practică a hotărîrilor 
convenite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Es- 
taing, cu prilejul întîlnirii la nivel 
înalt româno-franoeze din luna mar
tie a acestui an de la București, pri
vind dezvoltarea pe multiple planuri 
a colaborării dintre cele două țări.

Cei doi miniștri au abordat, totoda
tă, problemele întăririi destinderii, 
securității și păcii în Europa și în 
lume, pregătirii reuniunii de la Ma
drid a statelor participante la Confe
rința general-europeană, realizării 
dezarmării, reglementării pe cale po
litică a stărilor de conflict din lume 
și au trecut în revistă alte aspecte 
importante ale vieții internaționale.

Reuniunea la nivel înalt a țărilor CommonwealthuIui

Decolonizarea întregii Africi — 
pe primul plan al dezbaterilor

LUSAKA 2 (Agerpres). — Dis
cursurile rostite la conferința la ni
vel înalt a statelor membre ale 
Commonwealthului au fost dominate 
de problema decolonizării întregului 
continent african — informează agen
ția France Presse. Secretarul general 
al organizației. S. Ramphal (Guyana), 
a relevat că situația din Africa aus
trală trebuie să preocupe toate sta
tele membre.

Primul ministru britanic, Marga
ret Thatcher, a deolarat că obiectivul 
țârii sale este de a se ajunge la „o 
independență legală în Rhodesia, în 
condiții acceptabile țărilor Common
wealthului și ansamblului comunită
ții internaționale". Premierul britanic 
a adăugat că o asemenea indepen
dență ar trebui să ofere perspective 
de pace pentru poporul rhodesian și 
vecinii săi. în legătură cu aceasta, 
agenția Reuter menționează că, fără 
a se referi la problema explozivă a 
recunoașterii regimului marionetă in
stalat la Salisbury, sau la cea a-ridi
cării sancțiunilor economice instituite 
împotriva Rhodesiei, Margaret That

NICARAGUA

Sprijin larg eforturilor de reconstrucție a țării
După răsturnarea regimului dicta

torial al lui Somoza. poporul nica- 
raguan își concentrează forțele în ve
derea reconstrucției tării. într-o de
clarație făcută agenției France Presse, 
Sebastian Castro, secretarul exe
cutiv al Confederației generale a 
muncii din Nicaragua, a subliniat ne
cesitatea transferării în proprietatea 
statului a tuturor uzinelor și fabri
cilor care nu își reiau imediat acti
vitatea,.,

în toată țara, a declarat în cadrul 
unei, conferințe de presă Daniel Or

Piața Revoluției din Managua. 150 000 de cetățeni au luat parte la o mare 
demonstrație, mânifestindu-și bucuria pentru instalarea Guvernului de Re

construcție Națională in capitala Nicaraguei

expresie a unei cerințe arzătoare a 
actualității. Nu încape îndoială că 
acestei cerințe i-ar răspunde din plin 
reducerea cheltuielilor militare, în
făptuirea unor pași concreti pe calea 
dezarmării, și in primul rînd a de
zarmării nucleare, ceea ce ar cores
punde intereselor și aspirațiilor vi
tale ale tuturor națiunilor lumii.

în acest cadru, s-a apreciat ca un 
eveniment pozitiv important întîl- 
nirea sovieto-americană de la Viena 
și, în primul rînd,. semnarea trata
tului SALT-2. Este bine știut, că 
România a salutat încheierea acestui 
tratat ca un pas constructiv în direc
ția diminuării folosirii armelor stra
tegice între cele două state semnata
re, ca un factor important în crește
rea încrederii și în crearea condiții
lor pentru o abordare complexă și 
concretă a problemelor dezarmării, ca 
o contribuție la cauza destinderii în 
Europa și in lume.

Chiar în ziua cînd avea loc întîlni- 
rea din Crimeea, se împlineau patru 
ani de la încheierea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, la a cărei reușită. România și 
Uniunea Sovietică. împreună cu cele
lalte state participante, și-au adus con
tribuția constructivă. Evocarea aces
tui moment în diferite țări ale lumii, 
punind în evidență unele progrese 
realizate în direcția edificării secu
rității europene, a reliefat, totodată, 
pe bună dreptate, că speranțele pe 
care și le-au pus popoarele in hotă- 
ririle adoptate la Helsinki nu și-au 
aflat pînă în prezent deplină înfăp
tuire. Tocmai de aceea prezintă o 
însemnătate deosebită reafirmarea 
hotăririi României și Uniunii Sovie
tice de a-și intensifica eforturile, 
împreună cu celelalte state membre 
ale Tratatului de la Varșovia, cu toate 
statele participante la Conferința ge- 
neraî-europeană. în toate direcțiile co
laborării prevăzute în Actul final, in
clusiv în domeniul sporirii încrederii 
și sprijinirii destinderii politice jirin 
măsuri de dezangajare militară. De

româno-franceze
La convorbiri participă ambasado

rul României la Paris, Corneliu 
Mănescu, și ambasadorul Franței la 
București, Pierre Cerles.

Seara, ministrul de externe al 
Franței a oferit un dineu în o- 
noarea oaspetelui român. S-a toas
tat în sănătatea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Es- 
taing, pentru dezvoltarea în continua
re a prieteniei și colaborării dintre 
cele dOuă țări.

Au participat Jean-Frangois-De- 
niau, ministrul comerțului exterior, 
președintele părții franceze în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
franceză de cooperare economică, 
științifică și tehnică, Pierre Bernard- 
Raymond, secretar de, stat lă Minis
terul de Externe, Jean-Pierre Prou- 
teau, secretar de stat la Ministerul 
Industriei, Lucien Neuwirth, deputat, 
președintele Grupului de prietenie 
Franța-România din Adunarea Na
țională, Lucien Gautier, președintele 
Grupului de prietenie Franța-Româ
nia din Senat, Leo Hamon, fost mi
nistru, alte personalități ale vieții 
politice, economice și culturale fran
ceze, reprezentanți ai presei.

cher a menționat numai că „guvernul 
britanic se pronunță pentru instaura
rea reală a unei conduceri majorita
re în Rhodesia", precizînd că Lon
dra se va consulta cu celelalte state 
ale Commonwealthului înainte de a 
formula' propuneri ferme pentru so
luționarea problemei rhodesiene.

Primul ministru australian, Mal
colm Fraser, a lansat un apel la „mo
derație și adoptarea unor formule de 
compromis" în vederea rezolvării si
tuației din Rhodesia. Sînt necesare — 
a spus el — noi schimbări constitu
ționale înainte de semnarea unui 
acord final în chestiunea Rhodesiei. 
Contrar părerii exprimate îndeosebi 
de statele africane participante la 
dezbateri, Fraser a apreciat că o vic
torie- militară a forțelor patriotice ce 
acționează în această țară „nu ar 
conduce la soluționarea situației".

Președintele R. P. Bangladesh, 
Ziaur Rahman, a reafirmat sprijinul 
total al țării sale fată de Zambia și 
de celelalte state africane confrun
tate cu regimurile minoritare rasiste, 
de apartheid, din Africa australă.

tega, membru al Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională, au fost 
luate măsuri împotriva elementelor 
contrarevoluționare din interior și de 
peste hotare. „însă problema nu este 
încă pe deplin soluționată".

Pe de altă parte, numeroase țări 
continuă să-și exprime solidaritatea 
cu poporul nicaraguări.

Banca interamericană de dezvolta
re a acordat un ajutor financiar ex
cepțional de 20 milioane dolari gu
vernului din Nicaragua.

sigur, ținîndu-se seama de faptul că 
tocmai in Europa se află concentrate 
cele mai puternice forțe și arsenale 
militare, realizarea unor astfel de 
măsuri ar avea repercusiuni din cele 
mai pozitive pe plan și mai larg, 
mondial. In acest sens, un rol deose
bit revine viitoarei reuniuni general- 
europene de la Madrid din 1980, a 
cărei . importanță a fost, pe bună 
dreptate, subliniată în cursul întîl
nirii și al schimbului de păreri din 
Crimeea.

Și cu acest prilej, România și 
U.R.S.S. și-au reafirmat solidarita
tea neabătută cu lupta popoarelor 
eliberate, a mișcării de nealiniere, 
împotriva rasismului, dominației neo- 
colonialiste, pentru triumful cauzei 
libertății,, progresului social si păcii, 
în împrejurările actuale, cînd se 
constată o recrudescență a activității 
cercurilor imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste,. cînd. în diverse părți 
ale lumii, inclusiv în Africa aus
trală, popoarele oprimate continuă 
lupta pentru rieâtîrnare, pentru drep
tul la dezvoltare de sine stătătoare, 
întărirea solidarității cu cauza lor 
dreaptă se înscrie ca un comanda
ment de cea mai mare importantă.

Comuniștii, poporul român își ex
primă deplina aprobare față de re
zultatele noii întîlniri dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Leonid Brejnev. Salutînd 
cu vie satisfacție rezultatele dialo
gului la nivel înalt, poporul nostru, 
comuniștii români își reafirmă 
hotărîrea de a' acționa și în viitor 
neabătut, în spiritul orientărilor pro
gramatice fundamentale ale parti
dului, . pentru adîncirea pe mai 
departe a prieteniei . și colaborării 
multilaterale româno-sovietice, cu 
convingerea că un asemenea curs, 
slujind intereselor fundamentale ale 
României socialiste și Uniunii So
vietice, se înscrie ca un aport de 
preț la cauza generală a socialismu
lui, păcii și înțelegerii internaționale.

Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
Manifestări consacrate împlinirii a 35 de ani de la eliberarea Româ

niei de sub dominația fascistă continuă să se desfășoare pe diverse 
meridiane ale lumii.

EGIPT. La Palatul culturii „Kasr 
El-Nil“ din orașul Cairo, a fost des
chisă expoziția de fotografii artisti
ce „Imagini din România". Au par
ticipat Mohamed Yousef, prim-se- 
cretar de stat la Ministertil Culturii, 
șeful Departamentului pentru cul
tură de masă, Hosny Nafis, director 
general pentru centrele culturale, 
alte oficialități egiptene, un nume
ros public.

BANGLADESH. Ziarul „Bangla
desh Observer" — cel mai mare co
tidian de limbă engleză din R. P. 
Bangladesh — a început să publice 
o serie de articole despre țara noas
tră, însoțite de fotografii. După ce 
scoate în evidență importanța deo
sebită a zilei de 23 August 1944 în 
istoria poporului român, articolul 
arată că România se prezintă, as
tăzi, ca o țară cu o industrie avan
sată, cu o cultură și știință înflori
toare, „Bangladesh Observer" subli
niază caracterul realist și construc
tiv al politicii externe promovate de 
partidul comunist și de țara noastră, 
relevă faptul că nu există problemă 
internațională majoră la a cărei so
luționare justă România să nu-si 
aducă contribuția sa valoroasă, 
subliniind îndeosebi activitatea sus
ținută a țării noastre în direcția edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice internaționale. în încheie
re se menționează activitatea susți
nută a țării noastre pentru promo
varea colaborării reciproc avanta
joase cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare.

Conferința împotriva bombelor atomice
Interes deosebit pentru inițiativele 

în domeniul

Criza de guvern din Italia

• Primul ministru, 
Biilent Ecevit, a de

Preocupări privind soluționarea 
problemelor energetice

petrol, printr-o im
portantă majorare a 
preturilor pe plan in
ternational — estimea
ză agenția France 
Presse. Consecințele 
— adaugă agenția — 
pot fi cu atit mai gra
ve, cu cit gazele natu
rale reprezintă aproa
pe 20 la sută din con
sumul mondial de 
energie. Marile țări 
consumatoare de gaze 
scontau pe o creștere 
viitoare a exporturilor 
iraniene. Iranul fiind 
cel de-al patrulea ex
portator mondial. In 
Franța, de exemplu, 
unde cota de gaze in 
consumul energetic 
urma să treacă de ia 
11,5 la sută la 16 la 
sută în 1985, achizițio
nările de gaze natu
rale iraniene trebuiau 
să asigure 10 la sută 
din acest total. Agen
ția menționată apre
ciază că se va angaja 
o cursă a contractelor 
de aprovizionare pen
tru a se acoperi a- 
ceastă lipsă, cu con
secințe inevitabile a- 
supra prețurilor.

SENEGAL. Postul de radio Dakar 
a evidențiat, in cadrul unei emisiuni 
consacrate însemnătății actului isto
ric de la 23 August 1944, lupta Par
tidului Comunist Român pentru uni
ficarea tuturor forțelor democratice 
și antifasciste ale țării în vederea 
pregătirii Insurecției, contribuția ar
matei române la eliberarea terito
riului national, precum și la lupta 
antifascistă purtată pe teritoriul 
Ungariei ' și Cehoslovaciei. Pos
tul de radio senegalez a infor
mat despre principalele etape 
parcurse de poporul român în cei 
35 de ani care au trecut de la eli
berarea țării de sub dominația fas
cistă, despre succesele înregistrate 
în opera de construire a societății 
noi, socialiste.

KUWEIT. Televiziunea kuweitia- 
nă a transmis un program în care au 
fost prezentate aspecte ale construc
ției unei vieți noi, libere în țara 
noastră. Comentatorul televiziunii 
kuweitiene a subliniat grija parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea multilaterală a României, 
pentru ridicarea nivelului de viață 
al tuturor locuitorilor săi.

CANADA. La Biblioteca munici
pală din orașul Vanier (Canada) a 
fost deschisă o expoziție de desene 
ale copiilor din Republica Socialistă 
România.

NORVEGIA. în orașul norvegian 
Bergen a avut loc vernisajul unei 
expoziții reprezentative de pictură 
românească contemporană.

și cu hidrogen
României

dezarmării
nomice internaționale, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Reprezentanta țării noastre a pre
zentat apoi pe larg poziția Româ
niei în problema dezarmării, propu
nerile și inițiativele țării noastre, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind măsurile concrete și eficiente 
ce trebuie luate pentru realizarea 
acestui deziderat vital al omenirii.

Conferința a primit cu un deosebit 
interes propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu de reducere a 
cheltuielilor militare și alocarea 
unei părți din sumele astfel elibe
rate pentru progresul fiecărei na
țiuni, pentru solutionarea probleme
lor sociale din fiecare tară și spriji
nirea mai eficientă a țărilor in curs 
de dezvoltare.

tele Pertini, Cossiga a declarat că 
dispune de un larg mandat pentru 
rezolvarea crizei. El a precizat, de a- 
semenea, că are intenția să prezinte 
cit mai repede posibil guvernul său 
în parlament in primele zile ale săp- 
tămînii viitoare.

clarat că actuala evo
luție din Turcia in do
meniul energetic va 
permite ca 90 la sută 
din producția de ener
gie electrică să fie 
realizată pe baza re
surselor proprii, ceea 
ce va contribui la în
lăturarea crizei valu
tare și va diminua 
dependența economică.

• Guvernul domi
nican a emis un de
cret prin care se sta
bilește ca „prioritate 
de interes national" 
economisirea de ener
gie și combustibil. în
tr-o declarație făcută 
eu acest prilej la pos
turile de radio și tele
viziune naționale, pre
ședintele țării. Anto
nio Guzman, a cerut 
populației să reducă 
consumul de energie 
și de combustibil. în 
vederea economisirii 
materiilor prime. EI a 
invitat, în acest sens, 
toate organizațiile pro
fesionale și de masă 
din tară să-și aducă 
o contribuție sporită la 
ampla acțiune de mo
bilizare a maselor in 
vederea raționalizării 
consumului de ener
gie.

și cu un consum redus de combustibil 
fiind specializată in construcția de 
automobile mari. Surprinsă de evolu
țiile crizei energetice cu un stoc 
mare de automobile, „Chrysler" a 
concediat, deja, aproape 20 000 de 
muncitori. în clișeu : depozitul unei 
firme de comercializare a automobi
lelor „Cadillac" — mari devoratoare 
de benzină — devenite greu vanda
bile.

I Agențiile de presă
I transmit:

C.C. al P.C. din Sri Lan- 
Jjq l-a ales, la 31 iulie, pe K. P. 
Silva în funcția de secretar general 
al partidului, transmite agenția 
Taniug.

In memoria lui Martin 
Luther King. Camera Reprezen
tanților a S.U.A. a adoptat, cu 408 
voturi pentru și 11 contra, un pro
iect rie lege privind . alocarea sumei 
de 25 000 dolari pentru realizarea unei 
statui a militantului de culoare Mar
tin Luther King, asasinat în 1968, 
care să fie plasată în clădirea Con
gresului. Este prima statuie a unei 
personalități de culoare care va fi 
admisă in 'incirita Capitoliului din 
Washington.

Interzicerea unei publi- 
1 cații pronaziste. Edi* *ia reed‘- 
Itată în facsimil a revistei naziste de 

propagandă „Signal", apărută în anii 
1940—1945, a fost interzisă joi de Mi- 

Inisterul de Interne francez. Distri
buirea, circulația și punerea în vîn- 
zare a revistei reeditate sînt inter- 

I zise pe întreg teritoriul Franței. în 
perioada 1940—1945, magazinul „Sig
nal", difuzat într-o. serie de țări, pu
blica texte și fotografii ce glorificau 

I „succesele" repurtate de „Wehr
macht" și de „Luftwaffe".

TOKIO 2 (Agerpres). — în cadrul 
ședinței inaugurale a „Conferinței 
internaționale ’79 împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen", de la 
Tokio, reprezentanta țării noastre, 
Maria Groza, deputat în Marea Adu
nare Națională, membru al Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii, 
în calitatea șa de copreședinte al 
conferinței, a transmis salutul miș
cării pentru pace din țara noastră, 
al întregului popor român, rele
vi nd consecvența și fermitatea cu 
care România, președintele Nicolae 
Ceaușescu militează pentru apărarea 
păcii și securității internaționale, 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările lumii, pentru dezarmare 
generală, în primul rînd nucleară, 
pentru crearea unei noi ordini eco-

ROMA 2 (Agerpres). — într-un 
nou efort de soluționare a crizei gu
vernamentale italiene, declanșată la 
31 ianuarie, președintele Alessandro 
Bertini l-a însărcinat, joi, pe Fran- 
cesco Cossiga eu formarea noului ca
binet — anunță agenția Frahce 
Presse. La ieșirea sa de la președin

• în R.P.D. Coreea
nă a fost construită o 
centrală electrică ma- 
reică experimentală, 
care funcționează pe 
baza energiei valurilor 
provenite din flux și 
reflux. Centrala are 
două blocuri energeti
ce, din care unul func
ționează cînd fluxul se 
scurge spre lacul de 
acumulare, iar al doi
lea. cind apa din lacul 
de acumulare revine in 
mare. înălțimea flu
xului pe țărmul vestic 
al Coreei este destul 
de mare, iar Ia locul 
unde a fost construită 
centrala valul mareic 
atinge 8,5 metri. După 
opinia specialiștilor, 
construcția unor hi
drocentrale mareice 
va contribui Ia îmbu
nătățirea balanței e- 
nergetice a tării. Ex
periența acumulată va 
fi folosită pentru pro
iectarea unor centrale 
mareice mari.
• Dezechilibrul pie

ței mondiale de gaze 
naturale, provocat de 
sistarea exporturilor 
iraniene, riscă să se 
traducă în curind, asa 
cum s-a intimplat la

Automobilele americane de mare ti
trai — cum ar fi, de pildă, „Cadillac" 
și „Chrysler" — intimpină serioase 
dificultăți în desfacere. „Chrysler" 
a anunțat că numai in perioada 
aprilie-iunie a.c. a înregistrat pier
deri de 207,1 milioane dolari și se 
așteaptă ca in perioada iulie-septem- 
brie pierderile să fie și mai sub
stanțiale. Firma „Chrysler" nu a fost 
în măsură să se adapteze necesităților 
producției de automobile de mic litra)

I Convorbiri 0.E.P.-F.S.L.N.
J Yasser Arafat, președintele Comite

tului Executiv al Organizației pentru 
(Eliberarea Palestinei, a primit o de

legație reprezentînd revoluția nicara- 
guană și Frontul Sandinist de Eli- 

Iberare Națională. în cadrul întîlnirii, 
cele două părți au discutat despre 
relațiile dintre Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională și O.E.P.

Pe scena teatrului „Nea Sniir- 
nii“ din Atena a fost, prezentată 
în premieră piesa „Adevărul"; 
scrisă de dramaturgul român 
Mircea Ștefănescu. Inscriindu-se 
în contextul aițtplu al afirmării 
teatrului românesc pe meridia
nele lumii, spectacolul, realizat 
in viziunea regizorului grec An
thony Antoniou, se bucură de 
un frumos succes în rîndul pu
blicului atenian.

I
I
I
I
I
I

0 declarație a șefului 
statului irakian. Președintele 
Republicii Irak, Saddam Hussein, a 
subliniat, in cadrul unei ședințe a 
Consiliului de Miniștri, însemnătatea 
conducerii și acțiunii colective, ca 
linie ce exprimă principiile partidu
lui și esența revoluției irakiene. „Fie
care verigă a societății și a statului, 
a spus el, trebuie să funcționeze de 
o manieră compatibilă cu direcția 
revoluției".

Administratorul genera! 
sud-airican din Namibia a 
fost înlocuit din aceaiita funcție,
“MW?-' <W dala;fie 2 august, cu 
Gerrit V. N. Viljoen. Agenția U.P.l.
precizează că înlocuirea neașteptată a 
lui Marthinus Stein este făcută in
scopul de a liniști conflictele din 
rîndul minorității albe din Na
mibia.

I

I
I

I

I

Populația Italiei, Potrivit 
datelor publicate de Institutul cen
tral de statistică (ISTAT) din Roma, 
populația Italiei era, la 31 mai, de 
56 864 000 persoane, cu o creștere de 
3,7 la mie față de anul trecut.

Numire. Președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, l-a numit pe Robert 
Russell în funcția de director al Con
siliului pentru stabilitatea salariilor 
și prețurilor — organism creat pe 
lîngă șeful executivului american 
pentru combaterea inflației.

Datoriile externe ale Co
reei de SUd. Potrivit datelor pu
blicate la Seul, datoriile exterpe ale 
Coreei de sud au fost, la ^>'<5tul 
anului 1978, de 10,5 miliarde ^aejdo- 
lari. Deficitul balanței de plăți și 
comerciale crește continuu. Numai 
în primele șase luni ale acestui an 
el a fost de 2,2 și respectiv 2,5 mi
liarde de dolari.

Situația din Portugalia. 
Luind cuvîntul la posturile de tele
viziune portugheze, Alvaro Cunhal, 
secretar general al P.C. Portughez, a 
declarat că partidul său s-a pronun
țat întotdeauna pentru rezolvarea 
crizei guvernamentale pe cale con
stituțională. în actuala etapă, a spus 
el, important este să se ajungă la 
unitatea de acțiune a tuturor forțe
lor democratice interesate în dezvol
tarea revoluției din aprilie 1974, chiar 
pe calea unor concesii reciproce.

Greva docherilor. In Aus- 
tralia continuă, pentru a treia zi con
secutiv, greva docherilor, care a pa
ralizat aproape in întregime activită
țile de import și export ale țării, des
fășurate, in principal, pe cale mari
timă. Greva docherilor a fost decla
rată în semn de protest față de con
cedierea unui număr de 49 de lu
crători portuari din localitățile Kwi- 
nana și Fremantle, din vestul țării, 
care aparțineau Federației sindicale 
a docherilor.

Atentat terorist la Mala
ga. Sediul din Malaga al Partidu
lui Socialist din Andaluzia a fost in
cendiat de doi teroriști. Fiind repede 
localizat, incendiul nu a provocat 
daune materiale considerabile.

Penurie de apă în Israel. 
După cum au relevat oficialități ale 
Companiei naționale a apelor din 
Israel, in cadrul unei conferințe de 
presă, 95 la sută din rezervele de 
apă ale acestei țări, provenind din 
pungile freatice, au fost epuizate, 
după două ierni uscate și o vară deo
sebit de caldă. In ce privește lacul 
Tiberiada din nordul Israelului, ni
velul său a scăzut deja sub cota de 
alertă. Cu o suprafață de 165 kilome
tri pătrați, acest lac reprezintă prin
cipalul rezervor de apă al țării. Se 
apreciază că lacul este „in mod pe
riculos bolnav" și există temerea că 
izvoarele subterane cu bogată con
centrație de sare vor distruge flora 
și fauna lacului.
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