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PRODUCȚIA UNURILOR
DE UZ GOSPODĂRESC

în lumina prevederilor legii
Cite lucruri nu sînt necesare într-o gospodărie ? Nu ne referim aici 

la „marile obiecte" : mobilă, televizor, mașină de spăLat, aspirator ș.a. 
ci la acele mici, dar atit de necesare, obiecte de uz casnic și gospodă
resc : o mașină manuală de stors fructe, o cheie de aragaz, un făraș, 
o brățară pentru prins burlanul, un cuțit de tocat vinete, o albie pentru 
spălat rufe, un cazan și multe, multe . altele. Produse fără importanță 
prea mare în aparentă, dar in lipsa cărora activitatea din propria gospo
dărie devine cit se poate de anevoioasă. Iată ideea care ne-a determinat 
să facem un sondaj în două mari 
„1001 articole" și .Unitatea nr. 1 de

magazine din plin centrul Capitalei : 
pe strada George Coșbuc nr. 5.

Scrisori ale oamenilor mun
cii adresate conducerii 

partidului
ÎN PAGINA A II A

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor administrative din Maroc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a primit, miercuri după- 
amiază, pe Mansouri Ben AU. mem
bru al Comitetului Executiv al Parti
dului Mișcarea Populară din Maroc, 
depirtat, ministrul afacerilor admi
nistrative, care, la invitația Consiliu
lui National al F.D.U.S.. face o vizită 
in țara noastră.

La întrevedere au participat Ta
mara Dobrin. președintele executiv 
al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

A fost prezent Boubker Boumahdi, 
ambasadorul Marocului la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea rege
lui Marocului, Hassan al II-lea, un 
cald salut de prietenie și urări de 
prosperitate pentru poporul român. 
Totodată, el a exprimat satisfacția 
de a fi primit de șeful statului 
român, de a vizita România și de a

cunoaște din realizările importante 
ale poporului român in dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
suveranului marocan un salut căl
duros împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de pros
peritate pentru poporul marocan.

în cadrul convorbirii au fost re
levate relațiile de prietenie și colabo
rare statornicite intre România și 
Maroc, care se înscriu pe o linie 
mereu ascendentă, in deplină concor
danță cu hotăririle și înțelegerile 
convenite cu prilejul dialogului 
româno-marocan la cel mai inalt 
nivel, care a deschis largi perspective 
conlucrării fructuoase dintre cele 
două țării A fost exprimată dorința 
comună de a amplifica și aprofunda 
aceste bune raporturi pe tărim poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural, in alte domenii de interes re
ciproc, de a intensifica contactele 
dintre organizațiile politice din Cele 
două țări, în folosul și spre binele 
ambelor state și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii șl colaborării rodnice 
intre națiuni.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de păreri privind evoluția situației 
internaționale actuale. S-a apreciat 
că în prezent se impune, .mai mult 
ca oricind, să se. acționeze cu fermi
tate si răspundere pentru a se pune 
capăt încordării și a se asigura re
luarea șl continuarea cursului spre 
destindere, pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale. neamestecului in treburile 
interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, pentru soluțio
narea exclusiv pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor litigioase, a 
stărilor de încordare și conflict din 
diferite zone ale lumii. In acest cadru 
a fost evidențiată necesitatea unei 
soluții globale in Orientul Mijlociu, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, ia rezolvarea 
problemei poporului palestinian, in
clusiv crearea unui stat palestinian 
propriu independent, la asigurarea 
independenței si suveranității tuturor 
statelor din zonă.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

— Cazane de rufe aveți ?
— Nu.
—- Dar grătare de fript carne 7
— Nu.
— Am vrea citeva coturi pentru 

instalații...
— Lipsesc.
Ce se intimplă 7 E cumva vorba de 

o dereglare in 
mecanismul apro
vizionării acestor 
magazine ? „Nu 
știm, ni se răs
punde. Am solici
tat de nenumăra
te ori aceste pro- 

dar nu 
primit".

pe care nu le realizau unitățile in
dustriale republicane. Dar încetul cu 
încetul, printr-o metamorfoză subtilă, 
nu puține din întreprinderile de in
dustrie locală s-au transformat in
tr-un fel de anexe ale unor întreprin
deri republicane. Așa. de pildă, unele 
secții și formații de lucru din cadrul

Ce relevă un sondaj făcut de corespondenții 
și reporterii „Scînteii“ în 21

duse, 
le-am 
Continuind investigația pe filieră, a- 
jungem la întreprinderea comercială 
cu ridicata pentru produse metalo- 
chimice-București, unitate care apro
vizionează Capitala și încă trei ju
dețe. Aici, lucrurile inoep să se lămu
rească :

— O parte din aceste bunuri de uz 
casnic si gospodăresc erau produse 
de anumite intreprinderi de industrie 
locală — ne spune tovarășul Vasile 
Bivolaru. șef de serviciu in cadrul 
intreprinderii. Prin Decretul Consi
liului de Stat nr. 220 din anul 1977, 
unitățile cu activitate de producție 
industrială din subordinea consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București au trecut în subordinea 
unor intreprinderi și centrale indus
triale aflate sub îndrumarea și con
trolul unor ministere și altor organe 
centrale de stat. Numai că, unele din 
întreprinderile care au preluat acti
vitatea fostelor unități «ale industriei 
locale, încâlcind prevd&erile decre
tului. au- scos din fabricație o serie 
de produse.

înainte de a intra in fondul proble
mei. citeva explicații sint necesare. 
Fostele intreprinderi de industrie lo
cală s-au organizat intr-adevăr 
pentru a fabrica o serie de produse

întreprinderii județene de industrie 
locală Argeș ajunseseră să producă 
scaune și banchete auto, matrițe, 
macarale „Pionier", poduri rulante de 
I—3 tf. grinzi rulante de 1—3 tf, 
stilpi telescopici. Exemplele de acest 
gen sint foarte numeroase. Și nu pu
tem spune că un asemenea proces de 
diversificare a producției ar fi fost 
negativ.

De fapt, stipulind trecerea între
prinderilor de industrie locală in 
subordinea unor unități republicane, 
decretul amintit a ținut seama de 
situația de fapt existentă. Totodată, 
prin noua reglementare s-a prevăzut 
obligația ca ministerele și celelalte 
organe centrale de stat, impreună cu 
centralele și întreprinderile care pre
iau unitățile și subunitățile de indus
trie locală să asigure, in continuare, 
producția sortimentală preluată, in
clusiv producția secundară și aplica
rea programelor speciale aprobate, 
astfel incit să fie satisfăcute cerin
țele populației cu bunuri de consum 
și alte necesități 
ționale.

Sondajul făcut 
atras insă atenția 
in unele cazuri, spiritul și litera de
cretului nu au fost respectate și, in

ale economiei na-
în Capitală ne-a 

asupra faptului că.

Cheia succesului
Oamenii tării făuresc 

măreția timpului, iar 
acest timp, modelat si 
îmbogățit prin vrerea 
și visul nostru, se răs- 
fringe asupra faptelor 
și conștiinței noastre, 
transformindu-ne pe 
măsura efortului de
pus intru împlinirea 
ceasului, anului, evu
lui. Această dialectică 
a. muncii, in toată so
brietatea și exactita
tea adevărului ei. am 
desprins-o încă o dată 
din faptele cotidiene, 
ale unui comunist : 
Heinz Vogel. inginer 
aflat la conducerea 
marii întreprinderi 
arădene I.S.C.I.P. Cea- 
la. Plecat din vatra de 
legendă a Tomnatecu- 
lui — așezare situată 
intre apele subțiri ale 
Arancăi și Galațcăi in 
colțul de vest al 
— să-și astimpere 
mea de 
malurile 
cetatea 
din străvechea Tlmi- 
șoară, demonstrin- 
du-și calitățile de spe
cialist și conducător 
in unitatea de la Bir- 
da. pe unde curge os
tenită Birzava cea tre
cută prin plămânii ce
tății de foc din Reșița, 
el a venit la noul său 
loc de muncă punind 
întrebarea: ..Dacă Ara
dul e înscris la începu
tul alfabetului urbelor 
noastre, atunci de ce 
să nu ducem I.S.C.I.P.- 
ul (întreprinderea de 
stat pentru creșterea 
și ingrășarea porcilor) 
in fruntea listei între
prinderilor de profil 
din țară

Această întrebare 
vădind ambiție, tena
citate și vigoare nu 
și-a pus-o numai sieși, 
cind i s-a încredințat 
conducerea întreprin
derii, ci întregului co
lectiv, antrenindu-i pe 
toți colaboratorii să 
țintească acel loc de 
frunte. Heinz Vogel, 
„omul cu cheile" (po
recla i se potrivește 
de minune, el fiind de 
obicei primul la sosi
re si ultimul la pleca
re). care este oricind 
gata să-și sacrifice și 
puținul timp liber 
pentru descoperirea și 
introducerea noului, se 
pare că a găsit intr- 
adevăr cheia rivnită 
și noile porti au 
început să se deschidă 

\ una după alta. „Cheia"

țării 
țoa

pe 
iii

stiintă
Begăi 

universitară

despre care s-a vorbit 
mult și cu folos la ul
tima adunare genera
lă a oamenilor muncii 
de la I.S.C.I.P. poale 
fi exprimată printr-o 
formulă matematică ale 
cărei viabilitate si a- 
devăr sint pe înțelesul 
tuturiy : ridicarea ca
lității și productivită
ții muncii, precum și a 
conștiinței profesiona
le plus aplicarea stric
tă a tehnologiei creș
tem in sistem indus
trial. concomitent cu 
modernizarea bazei 
materiale. înseamnă 
realizarea si depășirea 
sarcinilor de plan.

„Noi am găsit solu
ția ca vastul program 
de modernizare să nu

de Nikolaus 
BERWANGER

s-a

afecteze producția, ca 
nici o suprafață pro
ductivă să nu tie scoa
să din circuit nici mă
car temporar. Desigur, 
constructorii au de 
înfruntat greutății în 
plus, dar acești oa
meni cu experiență si 
tragere de inimă au 
înțeles că interesele 
intreprinderii se con
fundă cu propriile lor 
interese". ne spune 
interlocutorul nostru. 
Modul: cum au înțeles 
constructorii acest im
perativ al dezvoltării 
s-a finalizat in lucrări 
realizate la timp și de 
calitate. Intr-un sin
gur an. producția de 
carne aproape că
dublat, fedueîndu-se 
considerabil cheltuie
lile materiale.

Ceea ce au calificat 
unii drept optimism 
exagerat al noului di
rector. al adjuncților 
săi Doru Dragu si Pe
tre Pintilie. al secreta
rului organizației de 
partid Gheorghe Cora, 
s-a dovedit certitudi
ne. o bună bază de 
plecare pentru bătălia 
planului din următorii 
ani. Odată recistigată 
mindria de a lucra in
tr-o unitate fruntașă, 
odată demonstrat fap
tul că in fiecare sint 
puteri latente pentru 
transpunerea 
„minu ni" în 
s-a declanșat 
treprindere o

oricărei 
realitate, 
in in- 

adevăra-

tă avalanșă de iniția
tive. „Acesta este ma
rele ciștig al nostru, 
acum, cind fiecare 
muncitor, tehnician și 
inginer are ambiția să 
ocupe primul loc pe 
lista evidențiaților", 
rezumă secretarul de 
partid Gheorghe Cora.

Pentru comunistul 
Heinz Vogel, care a 
petrecut peste jumă
tate din cei 45 de ani 
ai săi în unităti agri
cole. îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor 
înseamnă onoarea li
nei îndatoriri civice, 
înseamnă gospodărirea 
mijloacelor materiale 
cu maximă răspundere 
și eficiență, „Știți, tot 
ce lași in urma ta. tot 
ce ai făcut bine, de
vine istorie. De 
fie să se 
eu rămîn 
s'pectivei: 
am ajuns 
unde pot 
ne și ce 
oferă acest miine pen
tru un poimâine și. 
mai rodnic. Fiecare an 
trebuie să fie o piatră 
de hotar in drumul 
nostru spre ceea ce 
năzuirn și înfăptuim 
în interesul întregii 
colectivități". Așa își 
exprimă. pe scurt, 
convingerile acest om 
drept ca lumina din 
cimpie, pentru care 
fiecare an n-a adus 
numai rezultate supe
rioare, ci l-a invitat 
să aspire la o nouă ca
litate a muncii, la o 
continuă autodepășire. 

apropiere se 
Aradu- 
rulează 
se des- 
si se 
soarele 

l unei 
intirziate.

isto- 
alții, 
per- 

unde 
scrutez

ocupe 
om al 
păzind 
azi.
ajunge mii- 

poșibilităti

—In 
află aeroportul . 
lui. Vn avion : 
încet pe pistă, i 
prinde de sol 
înalță spre 
încă zgircit al 
primăveri 
Inginerul însoțește cu 
privirea traiectoria pă
sării metalice si sur
prind în ochii bărba
tului, pentru o clipă, 
irizarea frumoasă și 
caldă. Să-i fi pătruns 
în suflet o undă de 
poezie, datorită căreia 
și-a asemuit propriul 
zbor cu cel al păsării 
măiestre născocite de 
Vuia și Vlaicu. tnăl- 
țindu-se spre un soare 
mereu mai luminos și 
mai generos ? Spre 
soarele țării, la fel de 
luminos și generos 
pentru toți fiii ei — 
pentru împlinirea as
pirațiilor lor comune 
de muncă și fericire.^

consecință, o serie de produse de uz 
casnic și gospodăresc au dispărut de 
pe piață. Am vrut, totuși, să avem 
o imagine mai cuprinzătoare asupra 
acestei situații și, de aceea, am extins 
sondajul in 21 de județe. Ce conclu
zii s-au desprins ?

1. Corespunzător cerințelor dezvol
tării economico-sociale a județelor, 
organele locale de partid și de stat 
au urmărit ca unitățile care au pre
luat activitatea întreprinderii jude
țene de industrie locală să dezvolte 
producția bunurilor de consum, să 
asimileze noi produse si să moderni
zeze pe cele aflate in fabricație. Ast
fel. in județul Hunedoara, de pildă, 
un accent deosebit s-a pus pe valo
rificarea materiilor prime și materia

lelor locale, folo
sirea judicioasă a 
forței de muncă, 
îndeosebi cea fe
minină, speciali
zarea unităților 
producătoare de 
bunuri de con
sum. Ca urmare, 
la unele bunuri

de uz casnic și gospodăresc produc
ția a crescut simțitor. De asemenea, 
în județele Brașov, Botoșani, Satu 
Mare. Mureș, Buzău ș.a., gama sor
timentală a bunurilor de consum a 
fost menținută și, în unele cazuri, 
chiar extinsă.

2. Din păcate, cu mult mai mare . 
este lista județelor și unităților în 
care gama sortimentală a bunurilor 
de consum s-a restrins. unele produ
se fiind chiar scoase din fabricație.

Să exemplificăm. In județul Tulcea, 
numărul produselor realizate de fos
tele unităti ale industriei locale a 
scăzut la jumătate. Secția de con
strucții metalice, bunăoară, trecmd 
la întreprinderea de exploatare in
dustrială a agregatelor minerale de 
carieră, și-a schimbat in totalitate 
profilul. în prezent executînd numai 
piese de schimb pentru nevoile pro
prii ale unităților. De asemenea, nu 
/.e irjjii fabrică,o serie de produse 
mult soHcfwte de populație : butoaie' 
de fag și stejar, scaune cu șezut din 
papură, cleștișoare din lemn pentru 
rufe, accesorii pentru sobe, bucșe din 
fontă pentru căruțe ș.a. Si in județul 
Argeș au dispărut din comerț o serie 
de produse solicitate de cetățeni : 
damigene cu impletituri din răchită, 
diferite articole din lemn și tablă. 
Cauza este aceeași : unitățile care au 
preluat activitatea fostei întreprin
deri județene de industrie locală au 
scos din fabricație unele produse. 
Așa, de pildă. I.F.E.T. Argeș, care a 
preluat fabricația unui număr de 13 
sortimente, a încheiat contracte cu 
comerțul numai pentru 5 sortimente, 
în consecință, nu se mai realizează 
umerașe din lemn, planșete din lemn, 
merdenele, ciocane de bătut carne. 
Dacă industria locală fabrica 16 ti
puri de mobilă. I.F.E.T. Argeș — care 
a preluat aceste sortimente — pro
duce un singur tip. „în prezent, cetă
țeanul nu are unde să comande un 
dulap sau o masă, ne spune tovară
șul Nicu Duță, directorul întreprin
derii județene de prestări servicii. 
Dacă cineva are nevoie de un scaun.

Gabriela BONDOC 
Ion TEODOR 
și corespondenții „Scinteii

(Continuare in pag. a IlI-a)

„De la Gorj te duci și vii
Un cîntec de demult, căruia azi oamenii îi adaugă prin 

muncă versurile împlinirilor socialiste

Gindul nobil de pre
țuire a fiecărei pal
me de pămint ro

mânesc. gind cu rădăcini 
in adincurile istoriei noas
tre de băștinași cu 2050 
de ani atestati documen
tar pe aceste meleaguri, 
cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. primul si ma
rele președinte al tării, al 
României socialiste, a im- 
brătișat viitorul patriei 
noastre, a săvirșit minu
nea deșteptării la viață a 
tuturor județelor tării, 
între acestea și a Gorju
lui. Dragostea pe care 
strălucitul nostru condu
cător o nutrește fată de 
toti cei ce alcătuiesc ma
rea familie a sufletului 

’ său oglindește imaginea 
neingenuncheată a colecti
vității românești cu dura- 

ei eternă, cu.nealtera- 
ei cunună de virtuți, 
concepția sa superioa- 
despre rolul statului 
etapa pe care o par

curgem au 
și păstorul 
Miorițelor, 
dacii de pe 
iană. și - țăranul 
ghează de milenii somnul 
spre roadă înmiită a bo
bului de griu din brazdă, 
și cei ce s-au luat la în
trecere cu tehnica și ști
ința cea mai avansată, și 
cel ce transpune frumuse
țea plaiurilor și a sufle
tului românesc» in azurul» 
pălimarelor, in culoare și 
mișcare, în gind si faptă 
românească de afirmare 
fără precedent, modelată 
în forja incandescentă a 
istoriei contemporane. A- 
lături de întregul nostru 
popor, gorjenii îi vor fi 
apărut marelui vizionar al 
conducerii României ce-și 
cucerește neabătut. redu
tele muncii și ale spiritu
lui. ca o întrupare exem
plară a demnității moște
nite. brațe și suflete cobo- 
rîtoare din Litovoi-Voie
vod. iar tinutul lor. încă 
o gură de rai pentru care 
merită să lupți și să bi
rui orice adversitate.

în lumina acestui gind 
trecut prin calda fulgera
re a șîngelui din inima sa 
in care încap grijile, nă
zuințele și bucuriile îm
plinirilor ură ii popor în
treg. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a conceput o 
tară monolitică, cu o sin
gură bătaie în 22 de mir 
lioane de ființe, cu o sin- 

'^gură clipire a pleoapelor.

cu un singur glas și o sin
gură vibrație, din Carpați 
pină in zalele lucii ale 
Dunării și pină în litora
lul de aur al Mării Noas
tre dintotdeauna.

Potrivit concepției 
profund realiste db 
dezvoltare multila

terală a tării, tinind seama 
de minuțioasele prospectări 
ale izvoarelor de bogăție

dului. sărmanului Gorj de 
altădată i s-au alocat în 
ultimele două cincinale 
cite 34 miliarde lei care 
— împreună cu elanul oa
menilor muncii gorjeni — 
au permis investiții pen
tru o structură de pro
ducție complexă, cu prio
ritate pentru minerit, e- 
nergetică. petrol și mate
riale de construcție, con
ferind județului o perso-

ta 
ta
In 
ră 
în

fost prezenți 
ancestral al 

legendare, și 
Columna tra

ce ve-

jului de azi. Sfredelind 
munții pe distante de 
5—10 km. oamenii trec 
apa Cernei prin uriașe tu
buri de captare spre hi
drocentrala de la Valea 
Mare, iar prisosul apelor 
va umple lacul de acumu
lare de la Valea lui loan, 
în Rogojelu-Roșia, pe care 
putini 
rația 
știut, 
centru 
activității din întregul ba
zin carbonifer. Un adevă
rat „creier" alcătuit din 
mințile și ochiul pătrun
zător ale reprezentanților 
combinatului minier „Ol
tenia" și Institutului de 
cercetări, inginerie tehno
logică si proiectări minie
re pentru lignit, care va 
scotoci subsolul Gorjului 
la mari adîncimi, 
descoperirea de 
căminte.

Viata economică 
și socială 

a localităților 
patriei

Din veștile transmise 
ieri de corespondenții 

„Scinteii”

geografi din gene- 
trecută îl vor fi 
va funcționa un 
de coordonare a

cu garduri

națională. împărțirea 
județe nu este de fapt 
decit un mijloc adminis
trativ de a stăpini mai ferm 
problemele, de a pune 
mai deplin și mai repede 
in valoare resursele, na
turale și umane ale fie
cărui ținut, de a rezolva 
grabnic nevoile stringen
te ale indivizilor si ale 
colectivității. în ansam- 

. blul constructiv al xtării, 
încă dă la Congresul al 
XI-lea ăl P.C.R.. Gorjul 
s-a Îndreptat către rolul 
ce-1 are de jucat în 1980 
și. mai ales în cincinalul 
următor, de județ nr. 1 al 
mineritului și energeticii 
românești. La sugestia 
strălucitei gîndiri a secre
tarului general al parti-

nalitate aparte în peisajul 
economiei naționale.

Ascult expunerea suc
cintă a tovarășului Nicolae 
Gavrilescu. prim-secretar 
al. județului, care in cifre 
ferme și impresionante 
creionează vaste construc
ții de giganți... Cu 1 720 
MW putere instalată, ter
mocentrala Rovinari se 
situează acum pe primul 
loc în România, iar spre 
sfirșițul acestui an va fi 
întrecută doar de Turceni, 
care va produce 2 640 MW. 
Să adăugăm salba hidro
centralelor Cerna-Motru- 
Tismana șl forța îh MW 
pe care acest sistem o 
pune Ta dispoziția tării, ca 
să in'tregim imaginea to
nică.-neașteptată a Gor-

spre 
noi ză-

Arcani, 
ochii că

suța dodii Măria, 
după crăpăturile ei adinei 
în lutul amestecat cu paie 
și colturi de cărămidă, 
înghesuit cu pumnul între 
lănteții zidurilor strîmbe. 
Dar in satul cu străzi pie
truite de azi. casele noi 
și frumoase, 
de ciment, se aliniază ve
sele ca la defilare. A 
dodii Mărie nu mai exis- 
.tă. La distanțe mari, cite 
una cu șindrila zdrențui
tă. prăbușită în negura 
podului, mai amintește de 
satul pe care l-am cunos
cut cîndva. Dacă n-au 
fost încă dărîmate si nici 
un ciine nu latră la poar
ta prăvălită înseamnă — 
îmi explică un arcănean 
— că locatarii lucrează 
acum in industrie și s-au 
instalat definitiv la Tg. 
Jiu. Moțru ori Rogojelu, 
in apartamente, la bloc.

Motrul. in vîrstă de 13 
ani. s-a născut să revolu
ționeze extracția de căr
bune, să producă in in
dustrializarea și energeti
ca din vatra Gorjului o 
explozie in lanț de nevi
sate înfăptuiri. în scurt 
timp el va căpăta patru 
orașe-surori, Rogojelu-

Prof. univ. dr. Emilia 
St. MIL1CESCU
(Continuare 
in pag. a IV-a)

Este navetismul medicilor o „maladie incurabilă" ?
Fapte, opinii, argumente pentru o firească legătură a

O statistică a Direcției sanitare din județul 
Ilfov ne-a atras în mod deosebit ateutia și ne-a 
îndemnat să zăbovim asupra ei : din totalul me
dicilor și stomatologilor care lucrează în acest 
județ. 789 (adică 80 la sută) figurează în situațiile 
scriptice ca navetiști, avind, aproape toti. domi
ciliul in București. Funcționează, in circumscrip-

(iile comunale ale județului, 403 medici și sto
matologi. Dintre ei, 328 (80 la sută) au domiciliul 
in București si aproape toti fac zilnic drumul din 
București către comunele locului de muncă și 
înapoi. Ceilalți, pină la concurența cifrei de 789, 
lucrează in policlinici, spitale, dispensare de în
treprindere și fac, și ei, naveta la București. Fac

medicului cu viața satului

naveta Ia București chiar și medici care lucrează 
in orașele județului (48 la Giurgiu, 49 la Urzi- 
ceni etc.l. Nu credem că acesta este singurul 
județ in care navetismul medicilor a devenit un 
caz... cronic. Totuși, se pare că aici fenomenul a 
atins o anume limită și merită, credem, să-l cu
noaștem mai îndeaproape.

E bine, e rău că fac medicii na
veta ? Vom vedea.

Am început investigația noastră 
într-o comună a județului. Ia Izvoa
rele (aproximativ 70 de km de Bucu
rești).

...Poate că și acum mai dăinuie, in 
sufletul locuitorilor dintr-un sat în
depărtat al județului Argeș, aminti
rea unui tinăr medic sosit la ei 
direct din facultate, cu dorința fier
binte de a se face folositor oameni
lor. El, medicul, povestește acum, 
după trecerea anilor: „Pentru mine 
totul era nou. proaspăt, interesant. 
Era mult de lucru, dar eu tocmai asta 
îmi dorisem si m-am așezat zdravăn 
pe treabă, așa că repede am cîstigat 
încrederea oamenilor. Si am avut si 
foarte multe satisfacții. Parte dintre 
ele au venit tocmai din învingerea 
unor dificultăți, din rezolvarea unor 
cazuri disperate... Așa. de exemplu, 
într-o iarnă grea am fost chemat la 
căpătiiul unei femei bolnave. Diag
nosticul a fost ușor de stabilit: 
apendicită acută. Femeia trebuia 
operată urgent. Am chemat, de la cel 
mai apropiat spital, o ambulantă. 
Dar oricite eforturi au făcut cei de 
acolo n-au putut să pătrundă pină 
în satul nostru : drumurile erau tro
ienite. satul fusese complet izolat. 
Singura șansă pentru salvarea ace
lei vieți ar fi fost o operație făcută 
de mine, înțsat. Starea femeii era 
foarte gravă, așa că- a trebuit să mă

decid. Cu mijloacele rudimentare ne 
care le aveam, cu maximum de pre
cauții. am riscat operația, apoi am 
urcat-o pe femeie într-o sanie și-am 
mers cu ea. prin zăpezi, pină la spi
tal. Da. am trecut prin multe aseme
nea lucruri acolo, oamenii, cum spu-

județului Ilfov și București. Doctorul 
străbate zilnic drumul acesta, dus-îri- 
tors. Nu știm cum. cînd si de ce el a 
părăsit satul de care ne vorbea. Bă
nuim că a făcut-o pentru a se apro
pia de casă, el fiind bucureștean. 
Oricum, satul (mai exact : satele) in

Pe drumurile unui singur județ
cît de obiective sînt condițiile care au dus la faptul că 
o mare parte din medicii județului Ilfov fac naveta 

la București

789 de medici sau

anchetă socială
neam, căpătaseră încredere în mine, 
m-au ales și deputat...".

în tonul cu care medicul Aurelian 
Călinescu spunea aceste lucruri des
lușeam o undă nostalgică. Nostalgică 
nu atit din pricina timpului scurs de 
atunci, cît pentru faptul că despre 
activitatea sa de astăzi deloc n-ar 
mai putea vorbi în aceiași termeni. 
El își depăna amintirile de mai sus 
pe spațiul dintre scaunele unui auto
buz arhiplin, 
rii mult prea 
amiaza aceea 
lung dintre o

înghesuit între călăto- 
numeroși in după- 

și porniți la drumul 
depărtată comună a

care lucrează acum — comuna Izvoa
rele — este departe de a-1 mai privi 
cu încrederea depărtatului sat arge- 
șean. Nu pentru că altfel ar fi aici 
oamenii, ci pentru că altfel este acum 
medicul Aurelian Călinescu. Este al
tul și pentru că altele sint condițiile 
în care-și îndeplinește munca. Nu, nu 
sînt de vină nici dispensarul, nici cir
cumscripția. Șînt chiar mai bune de- 
cit dincolo. De vină este naveta. Lo
cuind în 
întoarcă 
de citva 
doctorul
drum cu tramvaiul ca să prindă au-

București (și tinind să se 
acasă in fiecare seară deși, 
timp, nu mai e căsătorit), 
are mai întii de făcut un

tobuzul de Izvoarele cu care călăto
rește. in cazurile cele mai fericite, 
timp de o oră si jumătate. La ora 
16 incepe drumul invers. Zi de zi 
și de mulți ani la rînd. în atare con
diții, nu mai poate fi vorba despre... 
plăcerile muncii. în consecință, iată 
ce are de spus despre el primarul 
comunei, tovarășul Stelian Ciolacu :

— Mari greutăți avem aici în co
mună cu doctorii, pentru că toți trei 
fac zilnic naveta la București. în 
special în doctorul Călinescu lumea 
nu mai are încredere pentru că isi 
face treaba de mintuială. Iată, am 
scos ieri din fisele dispensarului nu
mărul consultațiilor date de doctorul 
Călinescu pe lunile februarie si mar
tie. în toată luna februarie, el a con
sultat. in total... zece persoane. E 
adevărat, s-a aflat zece zile în con
cediu medical. Dar ce-a făcut în ce
lelalte zile ? în toată luna martie a 
consultat doar 26 de persoane. Pen
tru o consultație pe zi se chinuie el 
să facă drumul de la București pină 
la noi ? Oamenii noștri îl ocolesc. 
De ce ? Pentru că și atunci cînd sînt 
nevolti să se ducă la el. trec prin ca
binetul lui ca geamantanul prin gară. 
Așa că sătenii preferă să bată dru
mul pină într-o comună oarecum ve
cină, din județul Teleorman, unde

Mihai CARANFIL 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare in pag. a Il-a)

GORJ

Prima combină 
de abataj de fabricație 

românească
La mina Ploștina. unitate 

fruntașă în bazinul carbonifer al 
văii Metrului, a intrat în func
țiune prima combină de abataj 
de fabricație românească. Reali
zarea noului utilaj — succes de 
prestigiu al industriei noastre 
constructoare de mașini — se 
înscrie in contextul eforturilor 
de materializare a indicațiilor 
date de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind asimilarea si 
construirea in tară a întregului 
volum de instalații și subansam- 
ble miniere necesare sectorului 
carbonifer.

Prima combină românească, 
adecvată condițiilor specifice de 
exploatare din abatajele văii 
Motrului. a fost fabricată la în
treprinderea de utilaj minier din 
Petroșani pe baza proiectelor 
unui grup de cercetători condus 
de prof. dr. ing. Ion Marian. 
Combina este -prevăzută cu me
canisme de tăiere care permit 
mărirea productivității muncii in 
abataj, un grad mai mare de 
încărcare a cărbunelui ne trans
portor și un consum de energie 
cu 25 la sută, mai mic fată de 
combinele de pină acum. (Du
mitru Prună).

SUCEAVA

Șantier al tineretului
Pentru a se grăbi lucrările 

de execuție a importantului o- 
blectiv de investiții care este 
întreprinderea de fibre artifi
ciale Suceava, comitetul jude
țean al U.T.C. a organizat aici 
un șantier al tineretului. Briga
dierii, avind diferite meserii, 
și-au asumat sarcina de răs
pundere de a efectua, numai in 
acest an. la stația de epurare a 
apelor reziduale, ‘lucrări în va
loare de 10 milioane lei. (Gh. 
Parascan).

BRĂILA

A început fabricarea 
bioxidului de sulf 

lichid
La Combinatul de fibre artifi

ciale di.n Brăila a fost pusă in 
funcțiune o instalație pentru ob
ținerea bioxidului de sulf lichid 
cu o capacitate de 2 000 tone 
anual. Amănunte referitoare la 
modul in care a fost realizată 
această modernă instalație teh
nologică am aflat de la tovarășul 
inginer Gh. Ursu. directorul teh
nic al combinatului : „Instalația 
a fost realizată in exclusivitate 
în combinatul nostru. Atit pro
iectarea, cit și lucrările de 
conștructie-montaj aparțin spe
cialiștilor și altor oameni ai 
muncii de la atelierele mecani
ce. proiectare și tehnologie. 
Noua capacitate de producție 
mărește de trei ori, în compa
rație cu acidul sulfuric, valoa
rea sulfului utilizat. (Corneliu 
Ifrim).

CLUJ-NAPOCA

Utilaje și instalații 
termoenergetice 

cu mare eficiență 
economică

Colectivul Institutului de cer
cetări științifice si inginerie teh
nologică pentru echipamente 
termoenergetice din Cluj-Napo- 
ca a proiectat și realizat utilaje 
și instalații de mare eficientă, 
pentru încălziri centrale, prepa
rarea apei calde, recuperatoare 
de căldură si alte echipamente 
termoenergetice care valorifică 
superior combustibilii inferiori, 
între acestea se află caza
nul pentru încălziri centrale 
AIACS-10. care funcționează cu 
combustibil solid, cazanele tip 
CAIAC. cazanul recuperator 
pentru cuptoare de foriă. caza
nul pentru ulei mineral si pom
pele dozatoare automatizate 
pentru lacuri și vopsele. Tot
odată. au fost realizate, la un 
înalt nivel tehnic și cu mare 
eficientă economică, noi tipuri 
de agregate de aburi pentru 
trenuri. (Al. Mureșan).
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FAPTUL SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

!
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DIVERS
Midi mari olari

Peste 100 de copii frecventează 
atelierul de ceramică al Casei
pionierilor șl șoimilor patriei din | 
Galați. Sub îndrumarea maistru- | 
lui-instructor Ioana Curelea. ei •

I
Materialele refoloșibile — 

corespunzător^ valorificate

I
I
I

I
I
I
I

închipuie, cu migală și fantezie, 
din lutul adus de pe malul Șire
tului, o gamă policromă de vase, 
farfurii, măști, nave, păpuși... 
Cele mai izbutite creații și le-au 
reunit in expoziția „Comori din 
pământul drag al patriei". Faptul 
ne reamintește că aceiași copii 
au ocupat anul trecut locul I pe 
țară la Tîrgul de ceramică popu
lară ținut la Horezu și că printre 
ei se află cea mai tinără si ta
lentată ceramistă româncă. Mi- 
haela Boșcăneanu, in virstă de 
numai 10 ani. Pînă in prezent. 
Spunem, pînă în prezent, intru- 
cit se înalță, copăcel, și alți pri
chindel, care o concurează. Alt
fel spus, tradițiile olăritului se 
află pe mîini bune...

I
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Cititorul nostru Szabo Ferdi
nand din Cluj-Napoca ne scrie : 
„Trimițîndu-mi vorbă fata mea 
din Hunedoara că se mărită, 
am vrut să fiu si eu prezent la 
acest frumos eveniment din via
ța ei. Cînd să plec, mi-arn dat 
seama că pierdusem portofelul 
cu toate actele si banii pe care-i 
aveam — 6 800 lei. La puțin timp, 
m-am pomenit la ușă cu un tinăr 
zimbitor, care mi-a înmânat por
tofelul cu tot ce aveam in el. Am 
aflat că se numește Florin Na- 
borniac și că lucrează la I.C.C.F. 
Brașov. Fie-mi îngăduit ca pen
tru frumosul lui gest să-i aduc 
mulțumiri din toată inima".

I
I

I
I

I Iepurii 
lui Surdoiu

I
I

i
I
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I
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Nicolae Surdoiu din Bilteni- 
Gorj a încheiat cu cooperativa de 
consum din localitate un con
tract prin care se obliga să 
crească și să livreze iepuri de 
casă, in schimbul sumei de 8 400 
de lei. Cind a venit sorocul să 
predea iepurii, s-a constatat ca 
Surdoiu nu s-a ocupat in viața 
lui de iepuri și nici prin gind 
nu-i trecea așa ceva. Intre timp, 
după ce isprăvise de cheltuit ba
nii luați pentru presupușii ure- 
cheați, Surdoiu a fost prins in 
casa unui cetățean încercând să-i 
ia televizorul. După cum ne in
formează C. Banța, președintele 
Judecătoriei Tg. Jiu, pentru is
prava cu iepurii și cu televizo
rul, Surdoiu a fost condamnat la 
un an și jumătate închisoare.

i
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Un colectiv de oameni ai muncii 
din industria ușoară, au trimis 
secretarului general al partidului 
nostru o scrisoare ce cuprinde fapte 
și date concrete privind unele ma
nifestări de lipsă de grijă pentru 
păstrarea și, mai ales, valorificarea 
materialelor refoloșibile rezultate 
din prelucrarea firelor și fibrelor 
de bumbac și lină. „Toate depozi
tele fabricilor din București — 
„Dacia", „Industria bumbacului", 
„7 Noiembrie", „Crinul" etc. — sînt 
pline de cupoane în valoare de zeci 
de milioane de lei. Filaturile 
„Dacia" și „Jilava" au depozite în
tregi, de sute de tone fire de bum
bac. prin curți, supuse degradării. 
Nu mai vorbim de unele fabrici de 
stofe unde sînt cantități impresio
nante de materiale refoloșibile." In 
scrisoare se arăta, totodată, că, în 
prezent, la toate fabricile de bum
bac, filatură, multe asemenea ma
teriale care pot fi valorificate iau 
drumul crematoriilor, iar pentru al
tele care pot fi folosite prin coo
perație sint necesare zeci și zeci 
de semnături — „birocrație care 
dăunează dezvoltării avutului ob
ștesc". O situație total necorespun
zătoare există și la depozitul de 
materiale refoloșibile de la Chitila, 
unde, de o bună bucată de vreme, 
stau sub prelate zeci de vagoane 
cu scame și deșeuri care se degra
dează.

Din răspunsul conducerii Minis
terului Industriei Ușoare, căruia i 
s-a încredințat scrisoarea spre so
luționare, rezultă că s-a făcut o 
analiză temeinică a faptelor rela
tate, luîndu-se măsuri de îmbunătă
țire a situației. în primul rînd, răs
punsul precizează că o serie de as
pecte negative legate de activitatea 
depozitului de la Chitila, aparținînd 
întreprinderii „Textila-Grivița" din 
București, corespund realităților. în 
ce privește ansamblul măsurilor 
luate pentru valorificarea acestor 
materiale se relatează că, prin li-

La succese reale
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Șapte lei 
crenguța

„Intimplarea despre care vă 
scriu s-a petrecut exact cu un an 
in urmă, pe vremea aceasta, dar 
din ea pot să învețe și alții, pen
tru că am auzit că a început să 
fie din nou la... ordinea zilei".

In continuare, semnatara scri
sorii, Elena lone seu, din Piaira 
Neamț, ne istorisește că în oraș 
își făcuse apariția o femeie care 
oferea spre vinzare niște cren
guțe cu șapte lei bucata, din care 
urmau să răsară flori agățătoare 
pe garduri, pe case, pe balcoa
nele blocurilor. Oamenii au dat 
banii, au, pus crenguțele in ghi
vece, dar, peste puțin timp, in 
loc să încolțească, s-au uscat. 
Abia atunci și-au dat seama că 
frumoasele flori agățătoare nu 
erau decît niște biete crenguțe 
de viță de vie hibrid.

Aviz amatorilor !

I
I
I

Mai mulți mecanizatori de la 
C.A.P. Colanu — Dîmbovița 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare în care își 
manifestau nemulțumirea pentru 
neacordarea retribuției suplimenta
re pentru producția de mere obți
nută în anul trecut. „Vă informăm, 
tovarășe secretar general, că noi, 
tractoriștii, care lucrăm în coopera
tiva agricolă din Colanu, am înche- 

\ iat un contract cu conducerea aces-
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INTRE 23 MAI Șl 1 IUNIE

Decada „Bucuria copiilor"
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Final neprevăzut
După ce a băut cit a băut, Ilie 

Agapie s-a urcat la volanul ma
șinii și a plecat din Vaslui cu 
gindul să ajungă acasă, la Huși. 
La o cotitură, agentul de circu
lație i-a făcut semn să oprească, 
dar Ilie a apăsat pe accelerator. 
Si astfel a început, la vreo două 
ore după miezul nopții, o urmă
rire ca-n filme ! A urmat și un 
final neprevăzut, tot ca intr-un 
film bun. De data asta, numai 
„bun" n-a fost, de vreme ce Ilie 
al nostru s-a poticnit cu mașina 
intr-o grămadă de gunoi de la 
ferma zootehnică din comuna 
Tirzii, iar el personal a făcut o 
baie intr-o groapă nu vrea cu
rată. In afară de spaima de 
rigoare, a suferit și rigorile le
gii : suspendarea permisului de 
conducere și o amendă ustură
toare.

I
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Tradiționala decadă 
„Bucuria copiilor", 
care se desfășoară în 
fiecare an între 23 
mai și 1 iunie, consti
tuie un plăcut prilej 
pentru părinți — si nu 
numai pentru ei — 
de a le oferi celor 
mici daruri dintre cele 
mai atrăgătoare.

In acest scop, maga
zinele cooperativelor 
de consum din toată 
tara s-au pregătit din 
timp. Astfel, raioa
nele cu articole pentru 
copii din cadrul unită
ților mari de tin „Su- 
percoop" și „Superma- 
gazin", ca și magazi
nele specializate in-
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A doua 
declarație

In timp ce patrulau in zona 
Dejani-Berivoi, județul Brașov, 
tehnicianul de vinătoare Emil 
Stroia și pădurarul Ion Tunsoi 
au auzit o detunătură. S-au în
dreptat spre locul cu pricina și 
acolo au dat de două mașini — 
una a lui Constantin Grigorescu, 
alta a prietenului său Dorel Mi
hai, din Făgăraș. In timp ce Gri
gorescu se jura că el. unul, nu 
auzise nici o împușcătură, tehni
cianul Stroia a apăsat, din gre
șeală. butonul de deschidere a 
portbagajului mașinii. Înăuntru 
— ce să vezi 7 O mindrețe de 
căprior abia împușcat.

Dus la miliția din Făgăraș, 
Grigorescu a declarat că e acu
zat pe nedrept, că a găsit căprio
rul gata împușcat, că arma lui se 
află acasă. Da de unde I A fost 
găsit sub haina groasă cu care 
era îmbrăcată soția lui Grigo
rescu. Si Grigorescu a dat o a 
doua declarație, recunoscind că 
nu era la primul act de bra
conaj. Legea îl va face insă să 
fie la ultimul.
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I Rubrică realizată de
P. PETRE
și corespondenții „Scînteii"

I
J

tîmpină acest eveni
ment cu un sortiment 
bogat și atrăgător de 
articole destinate co
piilor. Ele sînt aprovi
zionate cu o gamă di
versă de confecții, ar
ticole de galanterie, 
tricotaje si încălțămin
te pentru copii. La 
rîndul lor. librăriile 
cooperativelor de con
sum oferă ultimele a- 
paritii editoriale din 
colecțiile pentru pre
școlari si elevi, pre
cum șl articole de pa- 
petărie. Raioanele cu 
articole sportive, mu
zică si foto prezintă, 
de asemenea, nume

In fiecare zi se înscriu în circu
lație zeci și sute de noi autovehi
cule. în fiecare zi se prezintă la 
examenul pentru obținerea permisu
lui de conducere auto zeci și sute de 
cetățeni. De la un an la altul, vara 
și iarna, ziua și noaptea, în orașe și 
sate, pe drumurile publice din în
treaga țară, traficul rutier devine 
tot mai intens. Au fost luate măsuri 
pentru mai buna dirijare și supra
veghere a circulației, pentru ca a- 
ceasta să se desfășoare cît mai 
cursiv și in deplină siguranță, in 
ciuda creșterii în ritm alert a parcu
lui auto, numărul accidentelor grave 
înregistrează o anumită diminuare, 
care ar putea să fie și mai sensibilă, 
dacă la aceasta ar contribui într-o 
mai mare măsură șoferii amatori. 
Numărul accidentelor produse din 
vina acestora în ultimii ani a depășit 
pe cel datorat șoferilor profesioniști. 
Ceea ce atrage însă cu deosebire 
atenția, parcurgînd statisticile, este 
faptul că aproape jumătate din to
talul accidentelor produse din vina 
șoferilor amatori se datoresc celor 
începători, care au obținut permisul 
de conducere în ultimii doi-trei ani. 
Din analiza împrejurărilor în care 
au avut loc aceste evenimente ne
dorite — soldate cu multe victime 
omenești și importante pagube ma
teriale — rezultă că ele s-au dato
rat, in principal, lipsei de indemî- 
nare în efectuarea unor manevre 
(depășiri, viraje, acordarea de prio
ritate) și evitarea unor situații cri
tice, neadaptării vitezei în funcție 
de condițiile concrete de timp si 
drum, neatenției in conducere, necu
noașterii sau ignorării normelor de 
conduită preventivă. într-un cuvint. 
mulți dintre șoferii începători impli
cați în accidente au vădit o slabă 
pregătire teoretică și practică. De 
aici. întrebarea : Ce măsuri se im
pun pentru îmbunătățirea procesu
lui de instruire și educare a vii
torilor șoferi amatori 7 La această 
întrebare și-a propus să răspundă o 

vrările efectuate către alte între
prinderi din cadrul Centralei indus
triei linii, stocul a scăzut la 303 tone. 
Totodată, Centrala industriei linii 
a emis repartiții pentru o cantitate 
de 284,6 tone, urmînd ca aceasta să 
fie prelucrată de alte întreprinderi 
din cadrul său. Răspunsul precizea
ză și alte măsuri : dotarea depozi
tului cu o presă de balotat, în vede
rea creșterii capacității de înma- 
gazinare ; executarea unor lucrări 
de reparații a magaziilor in trimes
trul al II-lea a.c. ; stocarea și in
ventarierea întregului depozit de la 
Chitila și crearea condițiilor cores
punzătoare de funcționare, lucrări 
ce se vor executa eșalonat pînă la 
sfîrșitul trimestrului al II-lea a.c.

Din răspuns rezultă că, excep- 
tînd întreprinderea „Industria bum
bacului" — București, și la celelalte 
unități s-a obținut diminuarea sto
cului de cupoane. Astfel, la între
prinderea „7 Noiembrie" se mai 
aflau la sfîrșitul anului trecut 10,4 
mii mp, iar la întreprinderea „Da
cia" — București — 336,6 mii mp. 
La reducerea acestor stocuri a con
tribuit și măsura luată ca la cele 
două întreprinderi să se creeze ate
liere de confecții specializate în 
realizarea de produse din cupoane. 
Pentru diminuarea stocului de cu
poane. la „Industria bumbacului" 
s-au stabilit sarcini de valorificare 
a acestora atît prin atelierul de 
confecții cupoane al Centralei in
dustriei bumbacului, cit și prin uni
tăți ale cooperației meșteșugărești 
și de consum.

Nu se confirmă cele sesizate în 
legătură cu depozitarea firelor in 
condiții necorespunzătoare la fila
turile „Dacia" și „Jilava", iar situa
ția privind stocurile de materiale 
refoloșibile de la întreprinderea 
„Tricodava" s-a îmbunătățit dato
rită intensificării activității în ate
lierul nou creat de valorificare a 
materialelor recuperabile.

- premii meritate
teia în care se prevede că pentru 
depășirea producției vom fi retri-ț 
buiți suplimentar. Noi ne-am înde
plinit partea noastră de obligații, 
dar cooperativa agricolă nu vrea să 
ne dea drepturile ce ni se cuvin".

Uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție Dîmbovița 
precizează în răspunsul său că se
sizarea este întemeiată. Verificînd 
evidențele, împreună cu conducerea 
C.A.P., s-a constatat că planul la 
mere pe anul 1979 a fost depășit va- 

roase atracții. Tot din 
magazinele cooperati
velor de consum se 
pot procura diverse 
jucării, jocuri distrac
tive, păpuși, dulciuri.

Bine aprovizionate, 
unitățile tip „Super- 
coop" și „Supermaga- 
zin" ale cooperației de 
consum — organizate 
pe principii moderne 
de expunere si servire 
— asigură satisfacerea, 
în tot mai bune condi
ții. a cererilor cumpă
rătorilor.

In fotografie i ma
gazinul „Supercoon" 
din comuna Ghimpați, 
județul Ilfov.

recentă consfătuire de lucru pe țară, 
organizată de Inspectoratul General 
al Miliției in colaborare cu Comite
tul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, la care au participat di- 
rectorii școlilor de șoferi amatori din 
București și din toate județele, psi
hologi și ofițeri de miliție care răs
pund de examinarea candidaților în 
vederea obținerii permisului de con
ducere auto. Des
pre cîteva din 
concluziile și mă
surile stabilite de 
consfătuire ne-a 
vorbit tovarășul 
colonel VICTOR 
DEDA, șeful Di
recției circulație 
din Inspectoratul 
General al Mi
liției :

— în ultima 
vreme se con
stată o preocupa
re mai mare din 
partea multor 
consilii populare 
județene și mu
nicipale pentru 
asigurarea bazei 
materiale cores
punzătoare șco
lilor de șoferi, 
amatori, pentru întronarea unui 
climat de ordine și disciplină 
favorabil desfășurării în condiții co
respunzătoare a procesului de in
struire a viitorilor conducători auto. 
Cu toate progresele obținute, nivelul 
de cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice al acestora nu este pe mă
sura cerințelor impuse de traficul 
rutier actual. Așa se si explică faptul 
că mai bine de jumătate din nu
mărul cursanților nu au reușit anul 
trecut să treacă examenul de obți
nere a permisului de conducere. 
Unii sînt tentați să creadă că aceas
ta s-ar datora unor exigențe exage
rate din partea examinatorilor. Nu. 
adevărata cauză se numește slaba 

loric cu 480 mii lei. Din această 
sumă revine mecanizatorilor, potri
vit contractului încheiat, 20 la sută. 
Ca urmare, consiliul de , conducere

Cu înțelegere, dar pe temei legal

La Comitetul Central al partidu
lui a sosit o scrisoare, semnată de 
mai mulți mecanizatori de la S.M.A. 
Sărmaș, care semnalau că, pentru 
lucrările efectuate in cadrul C.A.P. 
Răzoare, conducerea acestei unități 
le-a acordat, gratuit, o cantitate 
totală de 10,5 tone de grîu. Ulterior, 
arătau ei, organele de revizie și 
control , au stabilit că atribuirea 
acestei cantități de grîu nu era în
dreptățită și i-au obligat să-l plă
tească la prețul de înlocuire, res
pectiv 2,60 lei kilogramul. „Noi nu 
am solicitat acest stimulent, dar 
magazinerul ne spunea mereu să 
venim să ridicăm griul, căci n-are 
cum să îl scadă din magazie", afir
mă semnatarii în sesizare.

Scrisoarea a fost trimisă, spre so
luționare, Comitetului județean 
Mureș al P.C.R. Analiza făcută la 
fața locului de către un colectiv de 
activiști de partid și specialiști de la 
organele de stat județene Compe
tente — se subliniază în răspuns — 
a evidențiat următoarele : pentru 
munca și rezultatele obținute la 
cultura griului, consiliul de condu

A triumfal bineînțeles, adevărul

Redăm dintr-o scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru de Ionel C. Prunoiu din 
Craiova citeva rînduri care exprimă 
conștiința muncitorească în lupta 
cu birocratismul pentru a face ca 
dreptatea să triumfe — și, după 
cum se va vedea, a triumfat. „Sînt 
muncitor Ia fabrica „Aparataj" a 
întreprinderii „Electroputere" — 
Craiova. Fără nici o justificare, mi 
s-a anulat categoria de încadrare, 
producindu-mi-se prejudicii mate
riale". în urma unor memorii adre
sate organelor de partid, continuă 
semnatarul, mi s-a făcut dreptate 
doar pe jumătate. Respectiv, i s-a 
„restituit categoria", dar nu retro
activ, neprimind „banii munciți și 
pierduți timp de un an și jumătate, 
cît a fost anulată, pe nedrept, cate
goria". Pentru această nedreptate, 
el a chemat în judecată întreprin
derea, respectiv fabrica „Aparataj", 
pentru a fi obligată să-i plătească 
o diferență de retribuție de 11000 
lei, pentru perioada de timp în care 
a lucrat ca electrician fiind însă re
tribuit la o categorie inferioară. 
Judecătoria Craiova, prin sentința 
civilă nr. 12283 din 1 decembrie 
1978, a respins acțiunea ca nefon
dată, soluție menținută și de tribu
nalul județean Dolj. Autorul sesi

pregătire a candidaților. în unele școli 
de șoferi amatori, cum sînt cele din 
județele Arad, Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Galați, Ialomița și Satu Mare, ca și 
la cea din București, nu sint asigu
rate condiții materiale corespunză
toare pentru instruirea elevilor, lec
țiile de circulație se predau adeseori 
fără să se folosească material didac
tic adecvat și fără respectarea planu

ÎN ȘCOLILE DE ȘOFERI AMATORI

Corigente și viraje nedorite
• Exigențe sporite în pregătirea teoretică și practică • Instructori neinstruiți — 
o explicație, dar nu singura, a numărului mare de cursanți căzuți la examenul 
pentru obținerea permisului de conducere auto și la conducerea propriu-zisă • Ce 

măsuri se impun ?

lui de învătămînt. temele fiind stabi
lite adeseori după aprecierea instruc
torilor sau chiar după preferințele 
elevului. Din 8 instructori controlați 
la școala de șoferi amatori din Bucu
rești, 6 nu cunoșteau nici măcar ce 
temă aveau de executat în momentul 
acela cu elevii de lingă ei. La rîndul 
lor, unii profesori de reguli de circula
ție insistă în mod exagerat pe cunoaș
terea și memorizarea unor întrebări 
și răspunsuri din chestionarele în
tocmite de școală, în loc să acorde 
toată atenția însușirii conștiente și 
temeinice de către elevi, prin dezba
teri și exemplificări, a acelor norme 
a căror încălcare duce, de cele mai 
multe ori, la accidente. Practica a 

a hotărît acordarea drepturilor de 
retribuție suplimentară cuvenite 
mecanizatorilor, care au și primit 
diferențele meritate.

cere al C.A.P. Răzoare a acordat 
semnatarilor scrisorii, sub formă de 
premiu în natură, cantitatea de grîu 
menționată. Dar organele de revizie 
au constatat că această premiere 
s-a făcut fără temei legal. Astfel, 
cercetările au stabilit că atribuirea 
de grîu mecanizatorilor nu era cu 
nimic îndreptățită, deoarece în anul 
respectiv s-au realizat 3 022 kg la 
hectar, față de 3100 kilograme, cît 
era planificat, deci sub sarcina sta
bilită. Totuși, avîndu-se în vedere 
faptul că mecanizatorii nu aveau 
posibilitatea de a restitui griul pri
mit, iar prețul pe kilogram calcu
lat de comisia de revizie era nereal, 
s-a stabilit ca aceștia să-l achite cu 
1,51 lei kilogramul, respectiv la 
prețul de cost mediu realizat. Tot 
cu această ocazie s-a explicat sem
natarilor scrisorii că, în conformita
te cu prevederile legii, în cazul de- 
pășirii producției planificate, coo
perativa agricolă trebuie să vireze 
în contul S.M.A. fondul de retribu
ție suplimentară, și nu să-l reparti
zeze direct mecanizatorilor.

zării critică aceste hotărîri, susți- 
nind că a fost încadrat la între
prinderea „Electroputere", prin 
transfer în interesul serviciului, în 
categoria 4 II, pentru ca, după a- 
proape un an, să i se diminueze re
tribuția. corespunzător categoriei 
1 B, fără însă a se emite vreo deci
zie în acest sens șl fără a 1 se co
munica măsura luată, pentru a o 
putea contesta.

Procurorul general, căruia 1 s-a 
trimis scrisoarea spre soluționare, 
precizează că din dosar rezultă te
meinicia afirmațiilor autorului scri
sorii. Intr-adevăr, se afirmă în răs
puns, susținerile petiționarului erau 
întemeiate deoarece instanțele nu 
au verificat apărările formulate de 
acesta în acțiune, deși aveau obli
gația să o facă, cu atît mai mult cu 
cît din declarațiile unor martori re
zultă că inițial i se stabilise cate
goria de încadrare 4/II și nu aceea 
de 1/B, cum a pretins unitatea. De 
asemenea, se arată în răspuns, in
stanțele au greșit prin faptul că nu 
au verificat afirmațiile îndreptățite 
ale petiționarului.

Pentru aceste motive s-a decla
rat recurs extraordinar la Tribuna
lul Suprem.

Neculai ROȘCA

demonstrat că unii instructori sint 
slab pregătiți și nu au calități peda
gogice. La o verificare a cunoașterit 
regulilor de circulație, nu mai puțin 
de 27 de maiștri-instructori bucu- 
reșteni nu au întrunit nici măcar 
punctajul minim de 40 de puncte. 
Cum pot să-i învețe pe alții, cînd ei 
înșiși sînt cum sînt 7 De curînd, 39 
de instructori de la școala din Ti

mișoara au fost supuși la o verificare 
a cunoștințelor privind regulile de 
circulație și normele conduitei pre
ventive. Rezultatul a fost de-a drep
tul ingrljorător : numai 10 au dat 
răspunsuri cit de cit acceptabile, cei
lalți 29 prezentînd lucrări care nu 
numai că nu-i recomandă să fie în
cadrați in categoria pedagogilor, 
dar nici măcar in cea a șoferilor de 
find — poate doar în cea a „șoferi
lor-problemă".

— Intr-o scrisoare sosită la redac
ție, un cititor ne sesiza faptul că un 
instructor a recurs la diverse pro
cedee pentru a-i determina ne elevi 
să-i ofere cite o „atenție" în obiecte

Locuri de popas 
în nordul Moldovei

Pentru cei care vi
zitează frumoasele 
meleaguri din nordul 
Moldovei, cu renumi
tele monumente isto
rice si de artă, coope
rația de consum le re
comandă citeva dintre 
unitățile sale turistice, 
unde pot găsi condiții 
optime de găzduire.

La 17 kilometri de 
orașul Rădăuți. în lo
calitatea Sucevita. în- 
tr-un pitoresc decor 
natural, se află hanul 
„Sucevita", care dis
pune de căsuțe și de 
camere elegante, cu 
confort modern și în

călzire centrală, de un 
restaurant și un bai' 
de zi.

Renumitul han „III- 
șești" este, de aseme
nea. un loc ideal pen
tru odihnă si recon- 
fortare, la 23 kilome
tri de Suceava, pe 
drumul national spre 
Vatra Dornei. într-o 
pădure de stejari. în 
apropierea comunei 
Ciprian Porumbescu.

La rîndul său. hanul 
„Drăgușeni". din loca
litatea cu același 
nume, situat la 52 km 
de Suceava, ne dru

Navetismul medicilor
(Urmare din pag. I) 
locuiește și lucrează un medic tînăr 
născut la noi, în Izvoarele. Ce să mai 
vorbim de celelalte obligații ne care 
le-ar avea un medic al comunei ? Mă 
refer la participarea sa la viata poli
tică, socială, culturală. Doctorul Căli- 
nescu n-a participat, aici, la noi, la 
nici o ședință, niciodată. E vorba de 
ședințele la care ar fi fost obligat să 
participe. Cît despre alte acțiuni 
ne-am luat de mult gîndul să-l avem 
printre noi.

Este declarația unui primar care se 
află de 12 ani în această funcție si 
care a izbutit în acest timp să-și cîs- 
tige, prin muncă. încrederea deplină 
a locuitorilor. Pentru că a știut să in
siste si să organizeze, să antreneze 
forțele comunei în realizări remarca
bile. Să amintim aici numai faptul că 
satele comunei sînt acum legate prin 
artere de asfalt cu soseaua națională 
spre București și cu municipiul Giur
giu. Sau faptul că au fost construite 
locuințe confortabile pentru specia
liști. Tot el, dealtminteri, a fost cel 
care a insistat, în urmă cu ani. să i 
se repartizeze comunei medicii de 
care avea neapărată nevoie.

Acum lucrează aici doi medici si un 
stomatolog. Despre celălalt medic, 
doctorița pediatru Cristina Băienaru, 
am cules în general cuvinte de lau
dă. în cele 7 ore de program. între 
autobuzul cu care vine și cel cu care 
pleacă, ea își face cu conștiinciozitate 
datoria. Consultă 30—40 de persoane 
pe zi. suplinind, în parte, lacunele 
din activitatea doctorului Călinescu.

Cu doi medici în circumscripție, 
comuna rămine, totuși, timp de 17 
ore din 24 fără o asistentă medicală 
calificată. Pentru că cele cîteva ca
dre sanitare medii care, localnice, ră- 
min și peste noapte în comună nu 
pot face mai mult decît le permite 
pregătirea lor. oricîtă bunăvoință ar 
avea.

Cît despre medicul stomatolog 
(Paula Novodvorschi). n-am putut 
afla decît că într-o vreme si-a 
respectat programul, dar că. în ulti
mul timp, e ca si cum n-ar mai fi. 
în ziua plecării noastre de la Izvoa
rele se înregistra cea de-a 7-a ab
sentă consecutivă a doctoriței No
vodvorschi.

Absențe. Se petrec adesea si cu 
ceilalți. Odată e viscol și nu merg 
autobuzele. Odată plouă. Altă dată 
autobuzul rămine în pană. Mai si 
pierde omul cîte un autobuz, din cind 
în cînd (un tramvai care nu vine, 
cinci minute de somn în plus, supra- 
aglomerație la cursa de dimineață 
etc. etc.). Așa incit, primarul e me
reu nevoit să sancționeze absente 
nemotivate (atunci cînd — om e si 
el ! — nu le trece cu vederea).

Ploua bicisnic, fără întrerupere. Pe 
drumul dispensarului, o femeie cu 
copilul în brațe. S-a dus, s-a întors. 
A revenit după o oră. Apoi, după alte 
2 ore. Nu. doctorița ny venise în ziua 
aceea și. de fapt, n-avea cum să mai 
vină. Pe același drum al dispensaru
lui, între alti si alti cetățeni care în 
zadar se porniseră spre doctor, un 
cooperator tînăr se întorcea, vădit 

sau bani, pentru a-l invita la „mese 
festive", promițindu-le o pregătire mai 
bună. Intr-o altă scrisoare am fost 
sesizați că unii instructori insistă mai 
mult asupra pregătirii teoretice. în de
trimentul celei practice, creîndu-și 
astfel ore suplimentare de conducere, 
la care se adaugă și timpul din orele 
neefectuate in totalitate, „rezerve" pe 
care și le valorifică apoi contra cost, 

pe buzunarul ele
vilor.

— Din păcate, 
se mai întîlnesc și 
asemenea practici 
reprobabile — și 
nu numai din 
partea unor in
structori certați 
cu cinstda, cu le
gea. Directorul 
școlii de șoferi 
din Bistrița, Pa
vel Bumbu, și se
cretarul acesteia, 
Iosif Rusu, au 
fost depistați și 
arestați pentru 
infracțiunea de 
luare de mită. 
Există, de ase
menea, unii in
structori care 
oferă un prost 

exemplu elevilor, fiind sancționați 
pentru încălcări grosolane ale regu
lilor de circulație.

— Concret, ce măsuri s-au preconizat 
în consfătuire pentru îmbunătățirea 
activității de instruire teoretică și 
practică in școlile de șoferi amatori ?

— în primul rînd, testarea psiho
logică a celor care solicită să ur
meze școala de șoferi trebuie făcută 
cu toată exigența, pentru a nu se 
mai da aviz favorabil unor persoane 
lipsite de aptitudini, iar psihologii 
să fie obligați să urmărească evolu
ția pregătirii și comportamentului 
elevilor pe parcursul școlarizării. S-a 
insistat, în cadrul dezbaterilor, asu
pra necesității ca toate conducerile 

mul national Bucu
rești — Bacău — Su
ceava. oferă locuri de 
cazare in camere con
fortabile și in căsuțe, 
precum și o gamă va
riată de preparate cu
linare moldovenești.

Bucureștenii pot face 
rețineri de locuri prin 
Agenția de turism 
a cooperației de con
sum situată in ho
lul casei de bilete ijr. 
2 a Sălii Palatului, 
str. 13 Decembrie nr. 
26. București.

In fotografie : Hanul 
„Sucevita".

-„boală incurabilă"?
încercat de o durere cumplită. Era a 
7-a zi cînd încerca să găsească pe ci
neva la cabinetul stomatologic. „Dacă 
știam că nu mai vine, mă duceam la 
Giurgiu".

îndemnați de o atare situație, am 
vrut să știm ce gîndeste despre mi
siunea lui un doctor ca Aurelian Că
linescu. Așa incit, în cabinetul său 
spațios și curat (dar la ușa căruia, 
timp de o oră. n-a bătut nimeni 
și-atunci ne-am amintit spusele pri
marului cum că cetățenii si-au pier
dut încrederea in doctorul lor — si 
ce poate fi mai trist pentru el 7) am 
discutat pe îndelete.

El ne-a vorbit în termenii cei mai 
corecti despre... corectitudine, despre 
primatul interesului general care. în 
cazul lui. ar fi sănătatea publică, des
pre sentimentul datoriei si despre 
alte și alte principii etice care tre
buie să guverneze conștiința si acti
vitatea unui medic de circumscripție 
rurală. Le cunoaște bine, chiar- foarte 
bine, doar le-a si aplicat, cum amin
team la începutul rîndurilor de fată. 
Cu toate acestea e. în ce-1 privește, 
o acută discrepantă între declarație 
si atitudine. L-am întrebat dacă ar 
fi chiar imposibil ca. prin rotatie, 
unul dintre cei trei medici să rămînă 
Si peste noapte în sat. Răspunsul : 
„Eu. da. aș face și treaba asta, dacă 
ar fi de acord si ceilalți medici. Dar 
mă îndoiesc".

— De ce tin mortis unii medici să 
locuiască la București, chiar si atunci 
cînd nu-i obligă la asta situații fa
miliale speciale 7

— Pentru ’că. vedeți dumneavoas
tră, unii au norocul să si lucreze la 
București. Si atunci noi măcar să lo
cuim acolo (!)...

— Zi de zi 7 Cu atîta oboseală si cu 
atîtea nefaste urmări pentru munca 
medicului din comună ?

— Păi. ce să facem 7
Chestiunea ar fi. prin urmare, un 

fel de „fatalitate", dictată de ambiția 
compensației pentru faptul că alții 
au fost mai „norocoși". Deși, după 
cite știm, norocul în cazul medicilor 
din București nu e noroc, ci concurs, 
examen al competentei.

Dincolo de asta mai există însă și 
optica absurdă a „argumentului" in
vocat de medicul Călinescu. S-ar pu
tea oare vreodată ca toți medicii, 
profesorii, inginerii să lucreze și să 
locuiască în București sau în marile 
orașe ? Logica elementară refuză din 
capul locului o asemenea posibilitate.

Dar ceilalți, „nenorocoșii" 7 Ei c ■- 
pot să facă 7 Pentru a dormi la Buev 
rești își macină timpul pe trenuri si 
autobuze, lipsesc comuna de adevăra
tul sprijin ce li se cere, îsi sacrifică 
ambițiile profesionale... N-ar avea 
aici, la Izvoarele, unde să locuiască ?

— Avem patru apartamente libere, 
spune primarul. Unele construite mai 
de mult. Alte opt apartamente. în
tr-un bloc nou. se vor da în folosință 
peste o lună, două.

Dar asupra acestor lucruri vom re
veni în numerele viitoare ale ziaru
lui, cînd ne vom ocupa de fenome
nul navetismului... medical, pe între
gul județ Ilfov.

de școli să se preocupe mai mult 
decît pînă acum pentru dotarea cu 
mijloace modeme de instruire — si
mulatoare. filme didactice, diapozi
tive, schițe etc. Profesorii de circu
lație trebuie să predea normele 
rutiere în strînsă legătură cu cele 
de conduită preventivă. în fie
care scoală va fi constituită cite 
o comisie care va avea ca prin
cipale atribuții verificarea. în timpul 
școlarizării, a cunoștințelor acu
mulate de elevi, examinarea aces
tora și eliberarea de certificate de 
absolvire numai celor care se dove
desc pregătiți corespunzător. Pînă la 
organizarea pe plan central a unor 
cursuri pentru pregătirea și perfec
ționarea instructorilor și profesori
lor de circulație, vor avea loc 
instruiri lunare pentru însușirea 
și aplicarea în procesul de instruire 
a noutăților care apar, a normelor 
de conduită preventivă. începînd din 
acest an, se treoe la reautorizarea de 
către Inspectoratul General al Mi
liției a cunoștințelor tuturor instruc
torilor existenți. De asemenea, in
structorii vor fi făcuți răspunzători 
pentru nivelul necorespunzător de 
pregătire a elevului, constatat atit 
cu prilejul examenului, cit și ulte
rior. îndeosebi în primii ani dună ob
ținerea permisului, in cazul cind 
acesta comite abateri grave sau ac
cidente din cauza unei pregătiri su
perficiale. Pentru aceste deficiente, 
ca și în cazul nerespectării planului 
tematic sau săvîrșirii altor fapte in
compatibile cu calitatea de educa
tor, va fi retrasă autorizația de in
structor. Toate aceste măsuri, ca și 
altele stabilite în cadrul consfătuirii 
sint de natură să ducă la imbunătă- 
țirea calității procesului de instruire 
a viitorilor conducători auto, che
mați să contribuie la realizarea unei 
circulații civilizate și în deplină si
guranță pentru propria lor sănătate 
și viață, a familiilor si semenilor lor.

Petre POPA
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GRĂDINARI PASIONAȚI Al LEGUMICULTURII MODERNE C)IN CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ]
La Vidra. în inima celui mai pu

ternic bazin legumicol din apropierea 
Capitalei, comună ai cărei locuitori 
sint grădinari din tată-n fiu. se află 
Institutul de cercetări pentru legu
micultura și floricultură. Cînd am 
intrat în biroul său. directorul insti
tutului, tovarășul dr. Gheorghe Vîl- 
ceanu, tocmai purta o convorbire 
telefonică. „Mîine expediem primul 
camion cu 8 tone de varză pentru 
Finlanda — informa dînsul. Și apoi, 
la două zile cite unul. E marfă de 
bună calitate. Cîte 600—800 grame 
fiecare căpățînă. Nu-i din seră și 
nici din solar. E de afară, din cîmp, 
protejată cu polietilenă".

După expresia fetei, se părea că di
rectorul era mulțumit de ceea ce i-a 
spus în încheiere tovarășul aflat la 
celălalt capăt al firului telefonic. Și. 
fără nici o introducere, directorul ne 
face o demonstrație despre eficienta 
economică a noii metode de cultivare 
a verzei. despre avantaiele livrării ei 
la export. Atitia dolari tona, atita e 
cursul de revenire, atîta înseamnă 
ciștigul. Aflăm, totodată, că au fast 
livrate primele cantităti si pe piața 
internă. „Este rezultatul masurilor 
luate in institutul nostru pentru a 
lega mai strîns cercetarea de pro
ducție. pentru a ne autofinanta". Nu 
este oare o exagerare cind se vor
bește de autofinanțare ? Nu. Si aveam 
să ne convingem din cele văzute, 
timp de o zi. în marea grădină a in
stitutului.

Pe terenul cultivat cu varză rămî- 
nem surprinși de cum au putut crește 
căpăținile atit de mari și frumoase in 
condițiile acestei primăveri reci. Este 
o metodă nouă de cultivare, care de
monstrează cu prisosință cum pot fi 
obținute legume fimpurii chiar și 
atunci cînd vremea nu este favora
bilă. De fapt, hectarul cultivat 
varză din noul soi 
constituie o verificare 
ții de producție a rezultatelor cer
cetării. Aici. în mijlocul grădinii, îl 
găsim pe cercetătorul I. Borcan, care, 
în afara experiențelor ce le între
prinde, s-a angajat să se ocupe direct 
de lucrările de pe hectarul cultivat 
cu varză. Ne descrie metoda apli
cată. „Plantarea răsadurilor s-a făcut 
la 8 martie, pe o vreme rece, mai 
fulguia încă — ne spune cercetătorul. 
Ele au fost acoperite cu folii de po
lietilenă, susținute de arcuri din sîr- 
mă. I-a 19 aprilie folia a fost scoasă 
și pusă Ia păstrare, deoarece mai 
poate fi folosită cel puțin încă o dată. 
De atunci, varza a crescut în cîmp 
liber și acum este gata de livrare".

„Rezultatele sînt mai bune decît la 
varza cultivată în solarii — 
ideea directorul institutului, 
o să mă întrebați de ce. 
arăt !“ Intrăm în solarii. Și __  ...
turtle sînt frumoase, încît ești înclinat 
să nu-i dai dreptate directorului. 
Pentru a-și întări afirmația, ne în
deamnă să pipăim căpăținile. Varza 
cultivată în solarii are căpățînă alun
gită, este înfoiată și, curios lucru, 
chiar mai tardivă decît cea care a 
fost protejată cu folii de polietilenă. 
Alături, pe un alt teren, după ace-

______ cu
„Vidra 76" 

în condi-

continuă 
Desigur.
Să vă 

aici cul-

însemnări de la Institutul de cercetări pentru 
legumicultura Vidra-Ilfov

metodă, se cultivă conopidă.eași .. _ .
Directorul dă la o parte frunzele 
mari de un verde închis. Apare albul 
căpățînii de conopidă. Aflăm că in 
anul viitor, după această metodă se 
Va cultiva la institut un hectar cu 
conopidă. „După cum vedeți, la noi 
rezultatele experiențelor se verifică 
pe suprafețe mari. Unii mă întreabă : 
«Ce sînteți voi, unitate de producție

și spatiile libere dintre solarii au fost 
plantate cu legume ; nimic nu rămine 
necultivat.

— Tovarășul Nieolae Ceausescu are 
foarte multă dreptate cînd spune să 
mărim densitatea plantelor, să facem 
mai multe culturi pe același teren — 
ne spune directorul. Așa au făcut în
totdeauna bunii grădinari și cine face 
așa — cîștigă. cine nu — pierde. Si

tode, a dispus ca institutul să publice 
o lucrare despre tehnologia produ
cerii răsadurilor în solarii pe strat 
de bălegar și să sprijine aplicarea 
în producție a acestei realizări. Ne 
retine atentia apoi un nou tip de 
solar din plăci ondulate de polieti
lenă, recomandat pentru cei care cul
tivă legume în grădinile personale.

Am revenit cu întrebările asupra

a fi recoltata și livrată (fotografia dinpentru

Două imagini surprinse pe terenurile institutului de cercetări pentru legumicultura și floricultură Vidra, județul Ilfov : 
conopida care a fost protejată cu folii de polietilenă a format căpățini (fotografia din stingă), iar varza este gata 

dreapta)

sau institut de cercetare ?» Și una și 
alta — le răspund. Institut — sub ra
portul creației științifice și unitate de 
producție cînd este vorba de efi
cientă economică".

Am remarcat și un alt lucru care 
s-ar părea că nu cade în sarcina 
cercetătorilor : culturile intercalate. 
Au adus în acest an venituri de 
200 000 lei, venituri care nu erau 
prinse în plan. Dar, chiar dacă nu 
sînt valorificate, se dau la cantină, 
le mănîncă muncitorii și tot e un 
cîștig. Privim în jur. în solarii, sere, 
pe terenurile din cîmp. printre cultu
rile de bază — roșii, castraveți si 
varză — se cultivă intercalat salată, 
ceapă verde si alte verdețuri. Chiar

din acest punct de vedere oferim 
cîteva soluții tehnice pe care legumi
cultorii pot să le aplice imediat.

Alături — altă realizare care poate 
fi generalizată imediat în producție : 
producerea răsadurilor în solarii, pe 
strat de bălegar. Această metodă va 
face cu putintă să se economisească 
însemnate cantităti de combustibil, 
utilizat acum în serele si solariile în
călzite unde se produc răsaduri. Aici 
s-au obținut 4 milioane răsaduri de 
cea mai bună calitate, un mare nu
măr din ele fiind livrate altor ju
dețe. Pînă acum, în județul Tulcea, 
de exemplu, au fost trimise 1,5 mili
oane de răsaduri. Ministerul Agricul
turii, apreciind valoarea acestei me-

următorului aspect: ce se face pen
tru ca activitatea de cercetare să fie 
în pas cu cerințele producției ? 
„Pentru cercetători, timpul are un 
anumit ritm — continuă directorul, 
în agricultură sînt cicluri de vegeta
ție precise. Te înfiori cînd vezi cum 
trec zilele, lunile și anii, iar plantele 
evoluează în ritmul lor și nu se ob
țin, așa cum am dori, rezultatele 
scontate. Iată de ce. timpul cercetă
torului este foarte prețios. Să mă ex
plic. înainte aveam asemenea tenie 
de cercetare : «Obținerea unor soiuri 
de tomate mai timpurii sau care să 
aibă un procent mai ridicat de sub
stanță uscată». Și se prevedeau și ter
mene — 5 ani sau chiar mai mult.

Obtinerea unor soiuri nu spunea 
însă nimic. De aceea, am restructu
rat programul de cercetare, urmărind 
concretizarea exactă a temei : să ob
ținem un soi sau două de tomate, 
mai precoce decît cel mai bun soi 
aflat în cultură, iar dacă este vorba 
de substanță uscată, aceasta să fie cu 
1—2 procente mai ridicate decît la 
soiurile existente. După aceea, am 
stabilit termene exacte pe ani : pri
mul — studiul colecțiilor : al doilea 
— hibridări : al treilea și al patru
lea — alegerea hibrizilor superiori și 
verificarea lor în condiții de produc
ție ; al cincilea — generalizarea. în 
acest fel, în fiecare an avem posibi
litatea să verificăm rezultatele, să 
știm dacă ne aflăm pe un drum bun 
sau nu. Asta exclude cercetarea de 
dragul cercetării".

Producția legumicolă are azi nevoie 
de rezultatele 
specialiștilor __
L-am intîlnit aici, la institut, pe to
varășul Emil .
comunei Vidra. „Cum privesc grădi
narii din comună realizările institu
tului ?“ — l-am întrebat. „Nu le pri
vesc. le caută — spune dînsul. în 
afară de suprafețele cultivate eu le
gume în unitățile agricole. în comu
nă sînt 150 hectare cu solarii. Deși 
buni grădinari, țăranii noștri se con
fruntă cu unele probleme. Unora li 
*s-a stricat răsadul. Ei vin cu cite un 
fir de răsad, în mînă, la institut si 
cer sfaturi. Dacă se poate rezolva ne 
loc. se rezolvă, dacă nu. cercetătorul 
merge la 
tia“.

Cînd e 
producție 
directorul 
priile rezultate ale institutului : . 
lucrat din 1954 la I.A.S. Perieti. ju
dețul Ialomița, și timp de 14 ani am 
îndeplinit funcția de director. între 
altele, aici cultivam 100 hectare cu 
ceapă de sămință. Obțineam 500 kg 
sămînță la hectar. Stăpîneam bine 
tehnologia acestei culturi care a con
stituit. dealtfel, lucrarea mea de doc
torat. Oamenii îmi spuneau «doctorul 
Ceapă». Am fost promovat în dife
rite munci — la județ, la centrală. 
De aproape un an sint din nou in 
muncă concretă. «Doctorul Ceapă a 
ajuns din nou la ceapă» — spun unii 
cu ironie. Dar știți cum am găsit 
ceapa la institut ? Se obțineau numai 
180 kg sămînță la hectar, o treime 
cît realizam la Perieti. Cu asemenea 
situații nu mă puteam împăca. Priviți 
cum arată acum cultura cepei de să- 
mînță I E altfel. în curînd va înflori. 
De aici si din alte culturi semincere 
vom scoate beneficii. Vrem ca în 
timp scurt să ne autofinantăm. Și 
asta, odată cu îndeplinirea celorlalte 
sarcini care revin institutului în acti
vitatea de cercetare".

Se poate spune că în acest institut 
lucrează oameni inimoși, care-si în
țeleg răspunderile si sînt hotărîti să 
ofere producției legumicole soluții si 
metode noi. Le urăm succes pe acest 
drum 1

ROMÂNEASCĂ
ln fabricarea siguranțelor electrice, cuprul 

înlocuiește argintul

cercetării, de aportul 
din acest domeniu.
Apostoloiu. primarul

fata locului și oferă soim

vorba de generalizarea în 
a rezultatelor cercetării, 

este exigent chiar cu pro- 
„Am

loan IIERȚEG

Reintroducerea în circuitul producției S-a întimplat la sonda 4120

a resturilor de material lemnos
...sau cum poate fi cruțata de la taiere o pădure

c/feva zed c/e hectare

Puțini știu că sîrmu- 
lita din siguranțele 
cofreturilor apartamen
telor noastre era fă
cută din argint și că 
anual se aruncau Ia 

sigu- 
cîteva
Ace- 

se in-

coș, odată cu 
ranțele arse, 
tone de argint, 
eași situație 
tîmplă și în cazul si
guranțelor industriale, 
cu mare putere de ru
pere, care se utilizează 
în instalațiile electrice 
cu tensiuni pînă la 
550 volți în curent 
alternativ și curenți 
de pină la 630 amperi.

Desigur, măsura a- 
părea evidentă : înlo
cuirea argintului — 
metal rar și scump — 
cu un material mai 
ieftin. Soluția a fost 
găsită de un colectiv de 
cercetători condus de 
dr. ing. Ion Barbu, de 
la Institutul de cerceta
re științifică și ingine
rie tehnologică pentru 
industria electrotehni
că din București : în
locuirea argintului cu 
cupru, dar nu oricum, 
Ci în așa fel încît să

se păstreze caracteris
ticile tehnice ale aces
tor dispozitive. De fapt, 
s-a procedat la o re
structurare constructi
vă aproape completă a 
unei largi serii de si
guranțe rapide și ul
trarapide — soluții 
acoperite cu brevete 
de invenție — noile 
dispozitive avînd per
formanțele impuse de 
normele interne și in
ternaționale de func
ționare : capacitate de 
rupere ridicată, puteri

disipate și încălziri 
mici în regim nomi
nal, durată de viață 
mare și, nu în ultimul 
rînd, o proprietate 
care se traduce prin
tr-o economie de ar
gint de ordinul zecilor 
de tone. In fotografie : 
siguranța raoidă de 
500 V și 250 A, cu 
fuzibile din cupru — 
concepută de cercetă
torii de la I.C.P.E. și 
realizată în serie mare 
la întreprinderea de 
aparate electrice Titu.

Combinatul de prelucrare a lem- 
hului Suceava se numără printre cele 
mai mari unități de acest fel din 
tară și, firesc, este unul din marii 
consumatori de material lemnos în 
cadrul economiei naționale. Practic, 
aici, in procesul de fabricație se 
consumă hectare întregi de pădure ; 
falnici stejari și fagi mindri sînt pre- 
făcuti în mobilă, furnire, placaje, 
P.A.L.. P.F.L. și alte produse. Este, 
evident, o valorificare superioară a 
lemnului datorată în primul rînd oa
menilor. priceperii și spiritului lor 
ospodăresc.
Aveam să ne convingem în sec

țiile de 'fabricație ale combinatu
lui sucevean că, deși se consumă pă
duri întregi, fiecare creangă, fiecare 
arbore se utilizează gospodărește, 
existind aici un climat favorabil de 
combatere a risipei și neglijenței la 
toate locurile de muncă. Dealtfel, 
în această privință în combinat e- 
xistă o bună experiență care ar pu
tea fi preluată, dezvoltată si de alte 
unități similare 
,și. de aceea, o 
supunem atenției 
celor interesați.

Este cunoscut 
că în orice pro
ces tehnologic ră
mîn materiale, 
materii prime 
care nu se regă
sesc în produsele finite : acestea tre
buie reintroduse în circuitul economic 
pentru ca nimic să nu fie irosit. 
Parcurgem. însoțiți de inginerii Va
lentina Teodorescu și Titus Obreja, 
cîteva din sectoarele de fabricație 
pentru a urmări la fața locului, 
viu", aoest lucru.

La secțiile de placaje și furnire 
tetice rezultă anual circa 2 700 
capete de bușteni. Cum sînt ei
lorificati ? Aflăm că anul trecut au 
fost tocati si folosiți în întregime 
ca materie primă pentru realizarea 
unei cantităti de circa 1 200 tone plăci 
fibrolemnoase în valoare de 1 500 000 
lei. în acest an s-a făcut un pas mai 
departe în sensul că s-a trecut la 
sortarea capetelor de bușteni după 
mărime, calitate; și, astfel, circa 1 000 
de tone vor fi întrebuințate pentru 
semifabricate de mobilă (picioare pen
tru dulapuri, colțare, cadru masă și 
altele), urmind a se obține produse în 
valoare de 600 000 lei. iar din restul de 
1 700 mc și circa 500 mc provenite 
de la producția semifabricatelor pen
tru mobilă se vor realiza 1 000 tone 
P.F.L. în valoare de 1 200 000 lei. Un 
calcul sintetic arată că 
ții prin valorificarea 
bușteni se vor obține 
produse în valoare 
1 800 000 Iei, cu 300 000 
fată de anul trecut.

în secția de fabricare a furniru
lui tehnic pentru placaj observăm că 
la derularea buștenilor rămîn bucăți 
sub forma unor role cu diametrul 
de 15—18 cm, așa-numitele rest-role 
și care nu mai pot fi prelucrate în 
continuare. Anual rezultă cam 6 600 
mc de rest-role. lemn bun. lemn să
nătos, ce nu trebuie risipit ; prin 
grija muncitorilor din secție este 
sortat și circa 4 500 mc sînt folosiți 
pentru fabricarea cherestelei, iar ce
lelalte rest-role, crăpate sau cu mie
zul ușor putred, sînt tocate Si folo
site ca materie primă pentru fabri
carea plăcilor fibrolemnoase.

O importantă cantitate de che-

restea este obținută prin reintrodu
cerea în circuitul productiv a re
surselor de materie primă refolosi
bile rezultate din procesul tehnolo
gic și în secția de furnire estetice. 
Anual, rămîn circa 1 300 mc de ta- 

. căți de lemn (rest-cuțit, cum se nu
mește), lemn de bună calitate și care 
în anii trecuti se folosea pentru che
restea de ambalaje. Din acest an însă, 
totul se va întrebuința pentru produ
cerea de semifabricate pentru mobilă. 

Cum se vede, este vorha de so
luții gospodărești care nu pun pro
bleme tehnice deosebite, iar eficien
ta economică obținută nu este de
loc neglijabilă.

— Rezultatele de pînă acum ara
tă că, practic, în fiecare secție sînt 
posibilități de reutilizare eficientă a 
resturilor de material lemnos — ne-a 
spus ing. Simion Macovei. directo
rul combinatului. Așa încît ideea 
care s-a conturat într-o ședință a 
consiliului oamenilor muncii a fost 
cît se poate de firească, gospodă-

tul de prelucrare a lemnului din 
Suceava, de o adevărată strategie de 
evitare a risipei, de o folosire chib
zuită a materialului lemnos. Și, ca 
orice bun gospodar, colectivul com
binatului este preocupat în continua
re de valorificarea superioară a re
surselor materiale refolosibile. La 
sectorul de croit, bunăoară, prin fo
losirea diagramei optime, fiecare bu
cată de lemn este rațional folosită 
încît pierderile să fie minime ; tot în 
vederea utilizării economice a mate
rialului lemnos se aplică metoda îm
binării în dinți, metodă ce constă în 
eliminarea nodurilor și a altor defec
te naturale, reducind și pe această 
cale pierderile de cherestea.

în final, un scurt bilanț : anul tre
cut colectivul combinatului a reușit 
ca, prin Valorificarea resurselor ma
teriale refolosibile rezultate din ac
tivitatea industrială proprie, să eco
nomisească 19 600 mc lemn, echiva
lentul masei lemnoase aflate într-o 
pădure matură de

Era la vremea primului. Ca de 
obicei, sondorii din brigada condusă 
de Aurel Dumitrache, de la schela 
de foraj Tirgu Ocna, iși vedeau 
liniștiți de treabă, urmărind îndea
proape mersul instalațiilor. La un 
moment dat, atenția le-a fost atrasă 
de o pierdere masivă de noroi din 
coloană. Și aproape in aceeași clipă, 
o erupție violentă a zguduit sonda. 
Oameni experimentați, cei din bri
gada lui Dumitrache nu s-au pier
dut cu firea, ci s-au repezit să 
închidă instalația de prevenire. Prea 
tîrziu insă, pentru că o explozie pu
ternică, însoțită de un jet de flă
cări, i-a silit să se retragă.

S-a dat alarma. In scurtă vreme, 
in ajutorul lor au venit echipa de 
intervenție, specialiști de la schelă, 
de la trustul din Moinești. Aproape 
300 de oameni cu experiență din 
schelele petroliere de la Zemeș, Co- 
mănești, de la Tirgu Ocna și un 
mare număr de utilaje speciale au 
urcat dealul de la Mosoare intr-un 
timp record. Vn comandament con
stituit ad-hoc a luat conducerea în
tregii operații de salvare a sondei. 
Temperatura de sute de grade, 
ploaia care cădea fără întrerupere, 
precum și întunericul nopții făceau 
tot mai dificilă intervenția oame
nilor. Dar nimeni n-a dat un pas 
inapoi. Erau in pericol munca lor, 
averea poporului. Sfidând primejdia, 
sudorii Mihai Ardeleana și Cos-

tică Solomonea, protejați de jeturi 
de apă, au lucrat ore in șir la 
dezmembrarea turlei. In același 
timp, echipele de mecanici conduse 
de maiștrii Ionel Filip, Ștefan Tipi
cara, Nicolae Hanu, sub directa în
drumare a specialiștilor Dumitru 
Voicu, Nicolae Aldea, Nicolae Chi- 
țurea, au scos de sub vilvătaia flă
cărilor utilajele sondei. Aproape 24 
de ore a durat pînă cînd utilajele 
au fost puse la adăpost.

Dar de-abia din acest moment a 
început lupta cu stihiile dezlănțuite 
ale naturii. Sonda, trebuia „omo- 
rîtă“, așa cum obișnuiesc să spună 
în limbajul lor sondorii. Zeci de 
cisterne au pornit în grabă spre 
sondele din jur și chiar la schelele 
vecine să aducă noroi cu greutate 
mare, pregătit special in acest 
Scop. Mai mult de 10 ore a durat 
pomparea noroiului în puț, ptnă 
cînd forța diabolică a 
a fost infrintă.

Istoviți de putere 
aproape 40 de ore de 
luptă asiduă, oamenii au plecat să 
se odihnească mulțumiți că efortu
rile lor nu au fost zadarnice. Dato
rită eroismului de care au dat do
vadă, pagubele cauzate de erupție 
au

Tehnologii și
în foarte multe ca

zuri. anumite piese 
și organe ae mașini 
trebuie să aibă o su
prafață foarte dură. 
Firește, realizarea lor 
în întregime din oțe
luri aliate sau înalt 
aliate ar fi foarte cos
tisitoare. De aceea, 
soluția cea mai sim
plă— ca idee, nu și ca 
realizare — este ca ele 
să fie confecționate 
din oteluri obișnuite 
sau chiar din fontă, 
cărora să li se durifice 
suprafața. în momen
tul de fată există cîte
va tehnologii de a rea
liza acest tratament, 
printre care cea mai 
modernă si eficientă 
este nitrurarea ionică, 
adică implantarea în 
masa materialului a 
atomilor de azot acce
lerați în prealabil în
tr-o instalație care, ca 
principiu, nu diferă 
mult de cea a becu
rilor luminiscente.

O astfel de tehno
logie plus instalații au 
fost concepute și rea
lizate de către Insti
tutul de fizica și teh
nologia aparatelor cu 
radiații din cadrul 
ICEFIZ, în colaborare 
cu întreprinderea „E- 
lectrotehnica" și Fa
brica de aparatură nu
cleară. Una dintre cele 
două instalații rea
lizate pînă în prezent,

instalații de nitrurare ionică

(adică de 70 
este pusă în 

fntre- 
autotu- 
(rezul-

INI-70 
kW), 
funcțiune la 
prinderea de 
risme Pitești 
țațele obținute deter- 
minînd solicitarea de 
către întreprindere a 
încă două instalații în 
anul 1981), iar cealal
tă, cu o putere de 150 
kW, este în curs de 
punere în funcțiune la 
întreprinderea „23 Au
gust" — București. Și, 
după cum ne relatează 
dr. fiz. Petre Croitoru, 
șeful colectivului care 
a realizat instalațiile, 
în cursul acestui an 
ele se vor executa 
și pentru întreprinde
rea de autocamioane 
din Brașov și cea de 
pompe „Aversa" din 
București, urmînd apoi 
fabricarea lor în se-

rie. Totodată, ne pre
cizează același inter
locutor, în cursul anu
lui viitor se va execu
ta prototipul instala
ției de 30 kW și vor 
începe lucrările la cea 
de 300 kW.

Demn de menționat 
este faptul că instala
țiile de nitrurare io
nică românești au per
formanțe similare ce
lor produse de firma 
„Klockner Ionon". sin
gurul furnizor din 
lume de asemenea in
stalații. Firește, pe 1 
lingă evitarea impor
tului (circa 2,5 milioa
ne lei valută instala
ția), beneficiile și a- 
vantajele utilizării a- 
cestor instalații conduc 
la amortizarea lor 
numai doi ani.

Aparatură multifuncțională

in

adincurilor

după cele 
muncă și

fost minime.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii

O experiență bună a colectivului 
de la Combinatul de prelucrare a lemnului 

Suceava

es- 
mc 
va-

în aceste sec- 
capetelor de 
în acest an 
de aproape 

lei mai mult

rească : s-a propus înființarea unui 
sector centralizat de valorificare a 
resurselor materiale refolosibile.

— Am înțeles că propunerea a fost 
și acceptată de organul colectiv de 
conducere. Cum s-a aplicat ?

— Propunerea, primită cu interes, 
a fost, cum era și normal, anali
zată și s-a trecut la materializarea 
ei. încă din trimestrul IV al anu
lui trecut a și început să producă 
prima linie care confecționează che
resteaua necesară ambalării produse
lor noastre.

— Cum se va dezvolta în conti
nuare acest sector ?

— Acum s-a demarat construcția 
celei de-a doua linii care va produce 
semifabricate pentru mobilă și se 
află intr-un stadiu avansat pre
gătirile necesare pentru a treia li
nie. unde se vor valorifica lobde si 
capete de bușteni în 
nerii de semifabricate 
lă și cherestea pentru 
am avut unele greutăți 
unui circular pe care 
însă pînă la sfîrșitul acestei luni.

— Ce investiții au fost necesare ? 
Cum ar putea prelua' și alții această 
idee ?

— Pentru a reușî — ne explică in
ginerul Titus Obreja, omul pe care 
colegii săi din biroul producție nu-1 
prea mai văd acolo la față, omul care 
se ocupă cu entuziasm și pasiune de 
acest sector — a trebuit în primul rînd 
să învingem inerția, neîncrederea și 
comeditatea unora la aplicarea 
ideii noi. Investiția, strict necesa
ră. este în primul rînd o investi
ție de spirit gospodăresc, de inven
tivitate și pasiune ; avînd toate 
acestea, vezi singur posibilitățile con
crete de materializare. Desigur, nu 
facem nici un secret din soluțiile 
noastre tehnologice pentru recircu- 
larea materialelor refolosibile. Stăm 
la dispoziția unităților interesate 
pentru a le oferi toate datele teh
nice necesare.

Se poate vorbi aici, la Combina-

vederea obti- 
pentrU mobi- 
ambalaj. Aici 
cu procurarea 
îl vom primi

cîteva zeci de hec
tare. Pînă în pre
zent, numai prin 
Valorificarea rest- 
rolelor și a rest- 
cuțitului rezultate 
din procesul de 
producție s-au ob
ținut, în cadrul 
acestui sector 
centralizat de va- 
de semifabricate 
stejar și 45 mc de

lorificări. 60 mc 
pentru mobilă din 
semifabricate de mobilă din fag. Ca 
rezultat al activității de reintroducere 
în circuitul productiv și de valorifi
care a resurselor materiale refolosi- 
bile. aici, la Combinatul de prelucra
re a lemnului din Suceava, cheres
teaua necesară ambalării mobilei este 
obținută în. întregime din producția 
sectorului centralizat al valorificării.

Sînt. toate acestea, doar primele 
rezultate; ritmul se cere insă menți
nut și intensificat pentru a se utiliza 
în producție fiecare creangă de ste
jar, fag ori brad. Se preconizează ca 
pînă la sfîrșitul anului, pe această 
cale, să fie cruțată de la tăiere o 
pădure și mai mare decit anul tre
cut. O pădure mindră și frumoasă pe 
care inimosul colectiv de aici ne-o 
va dărui nouă tuturor.

Deși experiența și inițiativele co
lectivului sucevean sînt meritorii, in 
spiritul sarcinilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
se impune în continuare folosirea tu
turor căilor ce pot duce la econo
misirea materialului lemnos, această 
bogăție de seamă a tării. în acest 
Sens, este necesară promovarea și 
mai largă a soluțiilor tehnice care să 
asigure valorificarea superioară a fie
cărui centimetru cub de lemn, intro
ducerea în circuitul economic a tu
turor resurselor de materii prime re- 
folosibile rezultate din procesul teh
nologic.

Prin folosirea cu maximă eficien
tă a fiecărui metru cub 
prin drămuirea „aurului 
pot salva și sînt salvate 
duri de fag. de stejar ori 
sențe. păduri ce ne răsplătesc reim- 
prospătînd aerul ce-1 respirăm în 
fiecare clipă.

de lemn, 
verde" se 
multe pă- 
de alte e-

Cezar CONSTANTINESCU

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
întreprinderea de matrite si piese 

din fontă pentru industria chimică 
Odorheiu Secuiesc este cea de-a 15-a 
unitate economică din județul Har
ghita care a îndeplinit prevederile 
actualului plan cincinal la producția 
industrială. Realizările dobîndite de 
acest tinăr și harnic colectiv asi
gură posibilitatea obținerii, pînă la 
sfîrșitul anului, a unui spor de pro
ducție concretizat în 600 tone ma
șini și utilaje, 500 tone matrițe, 2 000 
tone fontă specială, piese de schimb 
în valoare de peste 60 milioane lei,

50 tone produse din mase plastice,
160 tone articole tehnice din cau
ciuc si altele. (I. D. Kiss),

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de 
pentru producerea 
binate din orașul 
Argeș, raportează _________  _.
jiului cincinal la producția globală și 
marfă. Pînă la sfîrșitul anului se va 
realiza o producție suplimentară îri 
valoare de 271 milioane lei. (Gh. 
Cirstea).

la întreprinderea 
nutrețurilor com- 
Costesti. județul 
îndeplinirea pla-

Tehnologia de obți
nere a furnirelor și 
placajelor în combi
natele de prelucrare a 
lemnului impune o 
supraveghere extrem 
de atentă a operațiu
nilor de tratare ter
mică și de umiditate a 
masei lemnoase utili
zate. în cadrul unei 
producții de mare se
rie. asemenea operații 
nu pot fi executate 
decit de o aparatură 
electronică, specială, 
cum este cea realiza
tă de către Institutul 
național de metro
logie, care permite, si
multan, programarea, 
măsurarea și reglarea 
automată a regimului 
de tratare hidroteh
nică. De pildă, aceas
tă instalație, de con
cepție originală, poa
te executa programa
rea independentă, pen
tru 12 bazine de tra
tare, a treptelor de 
temperatură și a tem
peraturii finale de 
tratare, precum și a 
duratei de menținere 
pe aceste temperaturi 
(de la 40 la 100° C și 
respectiv între 0 și 120 
de ore). Măsurarea și 

^înregistrarea întregu-

hit proces de tratare 
este automată, permi- 
țindu-se reprezenta
rea centralizată, în 
orice moment, a fazei 
în care se află trata
rea, prin semnalizarea 
optică a treptei de 
temperatură existente 
în fiecare bazin, afi
șarea timpului care a 
mai rămas pînă la 
terminarea operației. 
Care este eficiența a- 
cestei instalații ? în 
primul rînd, printr-o 
funcționare continuă a 
fiecărui bazin de tra
tare 
zarea 
ment 
lucru

se asigură utili
lor cu randa- 
maxim. același 
realizindu-se și

Instalațiile 
rente de încălzire, 
transport etc. Totoda
tă, prin reglarea stric
tă a temperaturii băi
lor și a duratei de 
tratare se asigură o 
mare' economie 
combustibil. în 
această instalație 
mite creșterea 
stanțială a 
furnirelor și, în ace
lași timp, reducerea 
aproape totală a re- 
butării masei lemnoa
se, îndeosebi a lemnu
lui exotic adus din 
import.

de 
fine, 
per- 
sub- 

calității

Radu VLA1CU

(Urmare din pag. I)
trebuie să cumpere și masa și cele
lalte scaune care fac parte din gar
nitură".

Situația nu este mai bună nici în 
județul Bistrița-Năsăud, unde nu se 
mai fabrică o serie de produse din 
fier forjat, jgheaburi, burlane, tubu
latură pentru ventilație, diferite ti
puri de balamale, stropitori, sobe 
pentru rumeguș, roabe, coșuri împle
tite pentru rufe, cozi de ciocane și 
multe altele. în județul Galați nu se 
mai găsesc — pentru că nu se mai 
fabrică — zdrobitoare de cartofi, să- 
păligi cu furcă, strecurători de ro
șii, burghie pentru lemn. Și lista s-ar 
putea prelungi cu multe alte exem
ple similare din județele Gorj, Su
ceava. Harghita. Maramureș, Arad, 
Olt, Sălaj, Neamț.

Evident, se pune întrebarea : de ce 
au dispărut din fabricație o serie de 
produse at.it de necesare si solici
tate de populație ? Din sondajul fă
cut se desprind cîteva cauze prin
cipale.

în primul rînd, prin transferul fă
cut, profilul unor secții ale foste
lor unități de industrie locală nu se 
mai regăsește în activitatea de bază 
a întreprinderilor industriale. în ju
dețul Hunedoara, producția de cără
midă, covoare și mobilă a trecut în 
sarcina întreprinderii mecanice din 
Orăștie, specializată în construcția de 
mașini ; producția de piese turnate 
din fontă a fost preluată de I.M.C.- 
Deva, specializată în realizarea pre

fabricatelor din beton armat. De a- 
semenea, se poate deduce destul de 
ușor că întreprinderea de autoturis
me Pitești, care a preluat activita
tea unei formații de lucru din Cos- 
testi, nu este interesată să realizeze 
tucerie comercială. Normal ar fi fost 
însă Ca fabricarea obiectelor res

ducerea unor materiale de construc
ții — în principal, cărămizi și tera
cotă — a fost preluată de întreprin
derea de materiale de construcții, 
care în perioada respectivă era în 
plin proces de dezvoltare și moder
nizare. Existau deci toate condițiile 
pentru a se moderniza procesul de

PRODUCȚIA BUNURILOR 
DE UZ GOSPODĂRESC

pective să fie redistribuită Unor u- 
hităti de profil, cu condiții cores
punzătoare pentru continuarea pro
ducției. luindu-se toate măsurile ca 
aprovizionarea populației să nu su
fere cu nimic. Contrar însă acestei 
obligații, a fost adoptată soluția cea 
mai comodă : renunțarea la fabrica
rea unor produse. Și astfel, o se
rie de utilaje nu au mai fost folo
site, au inCeput să fie descomple
tate : in plus, s-a pierdut chiar ex
periență unor meșteri.

în al doilea rînd, conducerile unor 
întreprinderi 
tat activitatea preluată de la indus
tria locală ca pe un fel de cenușă
reasă. în județul Iași, de pildă, pro-

republicane au tra-

fabricate și în secțiile preluate de 
la industria locală. Cu toate aces
tea, fabricile din comunele Ciurea și 
Holboca au fost trecute pe... linie 
moartă. Aceeași 
secțiile din Iași 
bricau produse 
tul Hunedoara, 
locale aveau aprobat un 
concret de diversificare a bunurilor 
de larg consum. Majoritatea unită
ților care au preluat activitatea in
dustriei locale nu au mai acționat 
însă pentru continuarea aplicării a- 
cestui program. Sau un alt caz. în
treprinderea „Flamura roșie" din Si
biu a scos pur și simplu din fabri-

soartă au avut-o si 
și Pașcani, care fa- 
din lemn. în jude- 
unitătile industriale 

program

cație zdrobitorul de cartofi, motivînd 
că produsul nu este rentabil.

în al treilea rînd. o serie de în
treprinderi republicane au căutat să 
transfere altor unităti fabricarea unor 
produse _ preluate de la industria 
locală, fără să analizeze dacă acestea 
au condiții pentru continuarea pro
ducției. Cazul întreprinderii mecani
ce și de piese de schimb Oradea, care 
a transferat 18 produse Uniunii ju
dețene a cooperativelor de consum 
Bihor, este cit se poate de semnifi
cativ pentru, lipsa de răspundere și 
formalismul de care s-a dat dova
dă. Și iată de ce. Ne oprim nu
mai la presele de cartofi și mași
nile de stors fructe a căror fabri
cație a fost transferată cooperativei 
de consum din Biharia, fără să se 
aibă in vedere dacă această unitate 
dispune sau nu de condițiile 
sare și. mai 
rate materiile

Indiscutabil, 
s-au încălcat ______
nr. 220 din anul 1977, ___ _____
nează obligativitatea ministerelor și 
celorlalte organe centrale de stat să 
ia măsuri de profilare, specializare și 
modernizare a producției preluate de 
la întreprinderile de industrie locală, 
astfel încît să se îmbine cerințele e- 
conomiei naționale cu cele ale popu
lației și, totodată, să se aibă în ve
dere criteriul eficienței economice. 
Dar asupra acestor aspecte ale pro
blemei vom reveni în ancheta ur
mătoare.

nece- 
asigu-ales, dacă are

prime.
in toate aceste 
prevederile Decretului 

care mențio-
cazuri
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UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE CONDUCERE
la examenul exigent al vieții, al muncii

și practicii sociale
Printre multiplele forme ale învă- 

țămintului de partid, universitatea 
politică și de conducere se distinge 
prin rolul ei determinant in ridica
rea nivelului pregătirii politico-ideo- 
logice a cadrelor de partid, de stat 
și din economie, astfel incit ele să fie 
in măsură a-si îndeplini îndatoririle 
cu o tot mai mare eficientă socială. 
Investigarea activității desfășurate in 
acest sens în județul Timiș permite 
conturarea unor concluzii de mai 
largă semnificație privind creșterea 
continuă a forței de inriurire a pro
pagandei, in spiritul orientării tra
sate de Congresul al XlI-lea.

Desprindem, în primul rind. din 
gama variată a modalităților utiliza
te de comitetul județean de partid, 
de cabinetul județean pentru activi
tatea ideologică și politico-educativă 
în vederea creșterii eficientei studiu
lui în cadrul universității politice și 
de conducere: organizarea unor se
siuni de comunicări și referate ale 
lectorilor și cursantilor: repartizarea 
lectorilor pe unități economice și 
sociale spre a discuta cu cursanții 
in intervalul dintre dezbaterile in 
grupe; invitarea la dezbaterea teme
lor economice în colectivele catedre
lor a unor cadre de conducere din 
întreprinderi.

Consemnăm, de asemenea, ca mo
dalități ilustrind grija pentru infor
marea operativă privind sarcinile „la 
zi", intilnirile membrilor birourilor 
comitetelor județean si orășenești de 
partid cu cursanții pentru a răspunde 
la întrebările acestora; 
cursantilor universității la 
comitetelor de partid din 
unde activează.

Din discuțiile purtate cu 
Luncan și Șandor Traian.

mecanism economico-financiar. ale 
întăririi autoconducerii muncitorești 
— sint chemate să determine dezvol
tarea și buna gospodărire a avutului 
obștesc, să accentueze rolul dinamiza
tor al relațiilor de producție socia
liste.

O asemenea orientare a dezbateri
lor de către lectorul grupei — prof. 
Aurel Simoc — a permis cursantilor 
ca, pornind de Ia experiența pozitivă, 
ca și de la deficiențele existente in 
întreprinderile respective, să scoată 
in evidență necesitatea inițierii unor 
acțiuni sistematice vizînd întreține
rea corespunzătoare și folosirea in
tensivă a utilajelor, economisirea ma-

gresului al XlI-lea. Dacă prin însăși 
natura lor. toate formele invătămin- 
tului de partid exclud scolasticismul, 
ruptura de viată, de practică, cu atit 
este aceasta mai valabil pentru uni
versitatea politică și de conducere, al 
cărei rost constă toanai în a ajuta 
cadrele de partid și de stat să-și 
însușească știința conducerii, să-și 
perfecționeze stilul de muncă, să 
găsească soluții optime problemelor 
cu care sint confruntate.

O anumită notă „informativă" (în 
dauna caracterului esențial formativ 
al învățămîntului de partid) și-a 
pus amprenta și pe expunerea despre 
rolul hotăririi de partid in actul con-

• Preocupări stăruitoare pentru sporirea eficienței 
practice a studiului, dar și cazuri cind se omite... 
esențialul • Este inacceptabilă neglijarea laturii 
formative de dragul celei informative • Ce ecou 
stirnește o expunere ce ignoră specificul auditoriului 

căruia i se adresează ?
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

participarea 
plenarele 
unitățile
dr. loan 

directorul 
și directorul adjunct al cabinetului 
județean, a reieșit, de asemenea, 
preocuparea permanentă, dar cu atit 
mai asiduă acum, in pregătirea con
vorbirilor recapitulative în invăță- 
mintul de partid, pentru accentuarea 
caracterului activ, participativ al dez
baterilor, pentru înlăturarea unor me
tode scolastice.

Cum și în ce măsură se reflectă 
aceste preocupări in activitatea des
fășurată de filialele universității?

La filiala din Lugoj a universită
ții, grupa din anul II. am asistat la 
o dezbatere interesantă privitoare la 
proprietatea socialistă, sarcinile tra
sate de Congresul XII referitoare 
la perfecționarea relațiilor de pro
ducție socialiste în etapa actuală. 
Izbutit ni s-a părut felul in care elu
cidarea noțiunilor teoretice a fost 
împletită cu reliefarea principalelor 
căi prin care organizațiile de partid 
— in condițiile introducerii noului

teriilor prime; energiei și combusti
bilului, intensificarea muncii poli-' 
tico-educative în vederea cultivării a- 
titudinii înaintate fată de proprie
tatea socialistă. Așadar, o dezbatere 
animată și, neindoielnic, fecundă.

Nu același lucru se poate însă a- 
firma despre discutarea aceleiași 
teme la filiala de la întreprinderea 
„Electrotimiș" din Timișoara a uni
versității. Ponderea disproporționată 
a expunerii introductive prezentate 
de conf. dr. Ilie Băbăiță. dealtfel 
clară, sistematizată, judicios argu
mentată, a redus la minitnum timpul 
rezervat dezbaterilor care s-ap limi
tat. in bună măsură, Ia întrebări ale 
cursantilor. Desigur, a fost binevenită 
lămurirea unor teze teoretice impor
tante, dar nu ar fi fost incomparabil 
mai util ca, in locul trecerii in re
vistă a întregii problematici a temei 
(cuprinsă dealtfel în bibliografia in
dicată), lectorul să fi stabilit o ordine 
a priorităților, abordind cu precădere 
aspectele mai greu accesibile, elemen
tele esențiale, de deosebită actuali
tate?

Dealtfel, ne-a surprins caracterul 
expozitiv, relatativ al ’ expunerii, cind 
tema presupunea, dimpotrivă, o abor
dare concretă, „de lucru", menită 
să concentreze atenția spre sarci
nile decurgind pentru fiecare orga
nizație de partid din hotărîrile Con-

ducerii, prezentată în fata grupei din 
anul III la Universitatea politică și 
de conducere de pe lingă cabinetul 
județean de partid. Interesantă prin 
varietatea documentării, larga cu
prindere a problematicii, competenta 
și claritatea analizei, expunerea (lec
tor — Gh. Leucuța, secretar al Co
mitetului municipal de partid Timi
șoara) a înlesnit neîndoielnic înțe
legerea mecanismului elaborării și 
transpunerii în viată a hotâririlor de 
partid. Inexplicabil însă, ca si cum 
ar fi vorbit în fata unui auditoriu 
oarecare și nu a unor cadre de 
partid și de stat din instituții, lecto
rul s-a limitat să trateze tema exclu
siv prin prisma experienței organe
lor centrale si locale de partid, fără 
a menționa, fie chiar tangential, cum 
iși îndeplinesc organizațiile de bază 
atribuțiile ce le revin in acest do
meniu. Nu ar fi fost oare cursanții 
mai avantajați dacă, în deschiderea 
dezbaterilor — și doar lectorul era. 
prin însăși funcția sa. cel mai în
dreptățit să realizeze aceasta — s-ar 
fi punctat, cit de sumar, ce concluzii 
decurg din modul în care organi
zațiile de partid din Timișoara reu
șesc să imprime un caracter științi
fic elaborării și înfăptuirii hotăriri- 
lor, ce manifestări de formalism, ru
tină și superficialitate trebuie com
bătute in acest domeniu?

Este semnificativ, dealtfel, că orien
tarea expunerii a fost, ca să spunem 
așa, „corectată" in cursul dezbateri
lor. într-adevăr. absolut toți cursanții 
participant! la discuții s-au referit, 
„la concret", la problematica curentă 
cu care sint confruntați. A urmat 
o discuție vie, interesantă, din care 
au avut de cîștigat, deopotrivă, 
cursanții și comitetul municipal de 
partid, care a putut afla astfel 
destule lucruri din sursă directă. 
Dar oare nu s-ar fi ciștigat șl mai 
mult dacă — in loc de a imprima 
expunerii un caracter „universal 
valabil" (ea putea fi prezentată aido
ma unor cursahti din industrie sau 
agricultură) — s-ar fi ținut seama 
de specificul grupei respective, al
cătuită din cursanti care lucrează in 
facultăți, școli ori in alte instituții 
ideologice, de preocupările acestora 
pentru înfăptuirea hotâririlor adop
tate pe planul activității politico-edu
cative de 
Congresul 
lui ?

în acest 
rile la filiala din Lugoj a universității, 
dezbaterea aceleiași teme fiind orien
tată de lectorul loan Kortner. acti
vist al comitetului municipal de 
partid, spre precizarea modalităților 
practice prin care comitetele de 
partid și birourile organizațiilor de 
bază pot asigura o judicioasă fun
damentare a hotâririlor. precum și 
aplicarea lor riguroasă. Pe baza ex
perienței pozitive, ca și a neajunsu
rilor care se manifestă în organiza
țiile de partid, au fost relevate ca 
direcții principale de preocupări în 
acest domeniu: cunoașterea temeini
că a realităților: permanenta consul
tare a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii, receptivitatea fată 
de propunerile si observațiile aces
tora; înlăturarea manifestărilor de 
paralelism și suprapunere ; îmbina
rea controlului sistematic cu ajutorul 
nemijlocit acordat in vederea înde* 
plinirii hotâririlor. O dezbatere in
teresantă, reușită.

în esență, investigațiile întreprinse 
în organizațiile de partid din județul 
Timiș confirmă imperativul intensi
ficării preocupărilor pentru creșterea 
eficientei practice, a forței de in
riurire a propagandei. în fapt, 
cursanții Universității politice și de 
conducere dau examen nu doar la 
absolvire, ci zi de zi, la examenul 
exigent al vieții, al muncii, al prac
ticii sociale.

Congresul al Xll-leă, de. 
educației și invățămintu-

senș s-au desfășurat lucru-

Tudor OLARU 
Cezar IOANA

A apărut I

Constantin.
Dobrogeanu-Gherea
„Opere completeu

(Volumul 7)
în aceste zile, în care se Împlinesc 

cinci sferturi de veac de la nașterea 
lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, 
Editura politică a publicat, în semn 
de omagiu, al VlI-lea volum din se
ria „Opere complete" ale ilustrului 
ginditor și militant socialist (ediție 
îngrijită de un colectiv format din 
Ion Popescu-Puturi, Ștefan Voicu — 
coordonatori — Augustin Deac, Ion 
Iacos si Ion Mamina). Tomul cuprin
de cele șapte studii reunite de Con
stantin Dobrogeanu-Gherea în ulti
mul volum de „Studii critice" (apă
rut în anul 1897), precum și alte 22 
de studii, articole și răspunsuri la 
anchete literare publicate in ziare și 
reviste apărute în ultimele două de
cenii ale secolului trecut. Laolal
tă cu tomul anterior, noul vo
lum conturează un tablou de an
samblu asupra preocupărilor de cri
tică și teorie literară ale lui Con
stantin Dobrogeanu-Gherea la finele 
veacului al XlX-lea. Studiile și arti
colele Înmănuncheate aici sublinia
ză atenția cu care marele ginditor 
a urmărit mișcarea literară a epocii, 
viața cultural-artistică, de idei a 
țării, contribuții remarcabile Ia pu
nerea în valoare a virtuților litera
turii populare, la înțelegerea operei 
lui Eminescu, Caragiale, Coșbuc etc.

Recent a apărut la Edi
tura „Junimea" din Iași lu
crarea Istoria limbii ro
mâne (766 p.), a prof. G. 
Ivănescu. membru cores
pondent al Academici Re
publicii Socialiste ~ 
nia. Avem 
o realizare 
ceptională, 
cinste alături de principa
lele opere ale lingvisticii 
românești, știință cu o pu
ternică și bogată: tradiție și 
cu reprezentanți de vază, 
recunoscuți în tară 
hotare.

In conceperea si 
rea ei și-au spus 
vasta și profunda . 
re lingvistică a autorului, 
care s-a manifestat atit in 
lingvistica generală. în cea 
comparată indoeuropeană, 
cit și in lingvistica roma
nică și românească, cu re
zultate si idei originale a- 
preciate in cel mai înalt 
grad de specialiștii români 
și străini. Acestor largi 
sfere de interes științific li 
se alătură preocupările 
autorului de tot ce tine de 
domeniul istoriei româ
nești. vechi și moderne, de 

istoriei culturii 
arheo- 

etno- 
în-

Romă- 
a face cu 

științifică ex- 
care stă cu

și. peste

realiza- 
cuvîntul 
pregăti-

domeniul 
și literaturii, de 
logie. antropologie, 
grafie si folcloristică, 
tr-adevăr. fată de lucrări
le mai vechi sau mai noi 
de istorie a limbii romane 
(Pușcariu. Philippide, O. 
Densusianu. Al. Rosetri. 
tratatul de istorie a limbii 
române scos de un colectiv 
sub egida Academiei
Republicii Socialiste Româ
nia). ale căror merite
sint de necontestat, opera 
de fată aduce o concepție 
nouă și originală, care poa- 

fi caracterizată, succint,

(Urmare din pag. I) lui. Elena Udriște — semn 
incontestabil al continui
tății noastre pe aceste 
locuri : cu leaurile acestea 
uriașe 
care
ne-ăr fi fost posibilă, ni
meni nu putea părăsi va
tra strămoșească. Aici am 
fost, sîntem și vom fi pină 
la sfîrșitul veacurilor...

In sala cea mare a 
Casei de cultură din 
Novaci, amintind pe

Roșia, Mătăsari, Drăgotești 
și Trestioara, o adevărată 
constelație de orașe mine
rești, adăugată la orașele 
agroindustriale Tismana și 
Bumbești-Jiu, la stațiunea 
climaterică Novaci, cu pi- 
toreștile chei ale Gilortului 
și cascada de pe Măceș. 
Graiul străvechi al local
nicilor* altoit cu vocabu
larul specific mineritului 
și veghetorilor din termo 
și hidrocentralele ieșite ca 
din pămînt, se va auzi tot 
mai distinct, an de an.

Un ocol prin Curtișoara. 
Cula Cornoiu, martoră de 
trei veacuri Ia depănarea 
timpului, cu silueta ei așe
zată de matroană decentă, 
privește departe printre 
Colonadele adăpostite de 
streașină, prin despicătura 
meterezelor inguste cit țea
va flintelor. Colinele dim
prejur se unduiesc dulce 
sub stratul de frunziș al 
toamnei trecute, de pe care 
se inalțâ fumurii casele de 
lemn specifice Gorjului, 
pivnițe de deal, pive de 
bătut dimie, acareturi de , .
podgorean, moară de apă nească. Cu ei deodată aflu 
cu ciutură, unelte femeiești 
de tors, țesut și impletit, 
polițe și bîidare, linguri. și 
căușe, toate atestînd ge
niul de constructori și de
coratori în lemn al oame
nilor din Gorj. și —' cum 
spune directoarea muzeu-

de lemn, fără de 
viata materială nu

in-a „Astrei" din Sibiu, 
trăm prin fulguirea priete
noasă a unei zile ce-și 
arată din vreme in vreme 
discul palid al unui soare 
timid. Ne absorb atenția 
costumele novăcesti, „cu 
pui" mărunți in șiruri 
regulate , pe mînecile cămă
șilor și pe piepții bogați, 
mințenele cu înflorituri de 
găitane și mai ales chipu
rile senine, și hbtărite, care 
privesc drept în ochi, con
știente de i datoriile, dar și 
de drepturile fiecăruia. 
Sala e dominată de tineri 
care ascultă atent expozeul 
înfăptuirilor din aceste 
părți de nouă țâră româ-

și eu că la Tg. Jiu func
ționează cu capacitate spo
rită cel mai mare și mai 
vechi șantier de construcții 
forestiere și . industriale, 
.pentru care s-au tăcut 
imense excaVații in stincă, 
drumuri forestiere și asfal-

tate ; s-au construit fabri
cile PAL II și de mobilă 
din panouri, o fabrică de 
prefabricate din beton ar
mat, un combinat de lianți 
și azbociment — cea mai 
mare unitate de acest gen 
din țară, o fabrică de pro
duse refractare. O Întreagă 
platformă industrială in 
nordul capitalei județului 
reunește întreprinderea de 
sticlărie, de pe acum renu
mită pentru „rubinul de 
Gorj" și cristalul de Tg. 
Jiu. Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc regene
rat, unde soluțiile tehnolo
gice oferite de Institutul 
central de chimie, condus 
de tovarășa academician 
inginer dr. Elena Ceausescu, 
iși spun cu autoritate și 
eficiență cuvintul. aplicate 
cu ajutorul unor instru
mente de inaltă tehnicitate 
și fluxuri total automatiza
te ; întreprinderea de ma- 
șini-unelte. pentru presare- 
forjare, pentru prima oară 
in țara noastră produce 
Ciocane de forjare cu auto- 
compresor de 200 kgf și 
presa hidraulică de 100 
tone. Introducînd lunar cite 
1—2 produse noi, la sfîrșitul 
acestui an va deveni cea 
mai mare întreprindere de 
acest profil din România. 
O nouă întreprindere de 
utilaj minier a combina
tului „Oltenia", pe aceeași 
platformă, va produce ex
cavatoare cu rotor pentru

descopertări și. împreună 
cu uzina de la Rovinari, va 
asigura întregul volum de 
subansambluri și piese de 
schimb ale celor trei ba
zine carbonifere din Gorj.

Se mai pomenește de o 
fabrică de nutrețuri com
binate, de un oficiu de 
studii, pedologice și agro- 
chimice, in vederea unor 
mai judicioase planuri de 
cultură intensivă ; de, nu
cleele zootehnice cu rase 
din Austria și Australia, la 
Săulești, Turceni. Țicleni și 
Tg. Jiu ; de microzone de 
vitipomicultură cu mare 
randament la Lelești, Să- 
celu. Bobu, Turburea ; de 
un centru unic pe tară de 
producerea nucului altoit ; 
de o grădină botanică mon
tană, unicat la Rinca. pen
tru floristica lanțului car
patin—

în Novaci se vor orga
niza competiții sportive de 
iarnă, ferme de tot felul, 
fabrică de oale din grafit 
la Baia de Fier, cale fera
tă îritre Albești si Cărbu- 
nești... Uluitor ! Cifrele 
ritmurilor îmi joacă in fata 
ochilor cu repeziciunea o- 
pincilor cu clopoței ale 
călușarilor celebri pe toate 
meridianele. Este imaginea 
cu care am plecat de la 
Novaci. încheind astfel că
lătoria mea prin Gorjul 
acestei primăveri socialis
te.

Muzeul satului din CapitalaExpoziția „Din istoria muzeografiei etnografice românești" deschisă la

MUZEOGRAFIEI

■
!

actuale a artei populare
Sub titlul „Limbajul creației artis

tice populare". tim.p de cîteva zile, la 
Muzeul satului și de artă populară 
s-a desfășurat o bogată sesiune știin
țifică, la care au luat parte cercetă
tori ai culturii noastre populare din 
Întreaga tară. Muzeografi si cadre 
specializate au prezentat studii des
pre continuitatea și valorificarea 
meșteșugurilor artistice traditionale, 
despre ornamentică, despre motive și 
simboluri specifice unor zone folclo
rice etc.

Deosebita importantă a cercetărilor 
orientate în direcția artei populare 
și valorificarea lor muzeografică a 
fost pusă în evidentă tot la Muzeul 
satului si de artă populară printr-o 
cuprinzătoare expoziție intitulată 
„Din istoria muzeografiei etnografi
ce românești". Privitorul poate ur
mări de-a lungul sintezelor preocu
pările legate de colecționarea si con
servarea obiectelor de artă populară 
— activitate care datează la noi de 
peste un secol, documente și obiecte 
semnificative care au Însoțit crearea 
primelor și celor mai de seamă muzee 
etnografice : Muzeul etnografic al 
Ardealului, Muzeul Țării Bârsei. Mu
zeul național secuiesc, Muzeul de 
arheologie, istorie și etnografie din 
Tg. Mureș, muzeele etnografice de la 
Cîmpulung și Rădăuți, Muzeul de 
artă națională — nucleul celei mai 
vechi colecții etnografice din Bucu
rești. cu obiecte achiziționate de 
D. Papazoglu și Al. Tzigara Samur- 
caș,. Muzeul satului românesc, înfiin
țat de Dimitrie Guști. Activitatea

unor precursori precum Odobescu. 
Eminescu, Bălcescu. care au atras 
atenția asupra comorilor folclorului 
românesc. Romulus Vuia. loan Ște- 
fureac, D. Papazoglu. Al. Tzigara Sa- 
murcaș, Dimitrie Guști, întemeietori 
ai primelor colecții de artă populară, 
atestă o importantă schimbare de a- 
titudine fată de obiectele artei popu
lare privite nu doar ca „fapte" ale 
vieții cotidiene, ci, în primul rind, 
ca „fapte" de artă.

Deosebita importanță acordată aces
tei activități in perioada 1944—1980 
este pusă in valoare printr-un sec
tor special amenajat în care sint în
fățișate probleme, legate de conser- 
vare-restaurare. evidență științifică, 
valorificare, popularizare 
a acestei dezvoltări fiind

■ zența actuală a Muzeului 
de artă populară.

Ca un ecou al acestor 
in incinta muzeului a avut loc du
minică. 18 mai. spectacolul ansam
blului folcloric din satul Petid. co
muna Cociuba Mare, județul Bihor. 
Spectacolul a oferit unui foarte nu
meros public prilejul cunoașterii 
unui vechi și pitoresc obicei de pri
măvară : „Prinderea suratelor".

închinat Zilei internaționale a mu
zeelor. acest întreg complex de ma
nifestări a pus in valoare o dată mai 
mult viabilitatea unei creații de 
mare autenticitate si frumusețe, dar 
și preocupări legate de păstrarea și 
valorificarea ei in continuare..

— mărturie 
însăși pre

satului și
preocupări.

Marina PREUTU

Concert coral - medalion

în urmă cu peste o jumătate 
veac, pe scena Ateneului Român 
București a urcat un tinăr dirijor do 
cor a cărui activitate artistică avea 
să se impletească nemijlocit cu dru
mul ascendent al mișcării noastre 
corale : Nicolae Lungu. Crescut în 
climatul a două formații de reputație 
artistică — societățile Carmen și 
Cîntarea României — dar mai ales 
îndrumat de doi maeștri ai genului 
vocal — D. G. Kiriac și Marcel Botez 
— tînărul dirijor avea să le preia 
meșteșugul, fondind și conducmd (in- 
cepind din 1936) cel de-al treilea 
mare ansamblu coral al Capitalei, 
Societatea România. Numeroase pri
me audiții vocal-simfonice 
se de _
gescu, Ionel Perlea, Constantin Sil
vestri, 
legat 
formația îndrumată de Nicolae Lungu.

Concertul retrospectiv susținut re
cent de corul Filarmonicii „George 
Enescu" — sub conducerea lui Vasile 
Pântea — ne-a oferit imaginea com
plexă a drumului creator parcurs de 
Nicolae Lungu. Totul a pornit de la 
folclor, urrnind pilda prelucrării su
perioare a precursorilor (Kiriac, 
Vidu. Cucu, in muzica corală, și Ti- 
beriu Brediceanu, in domeniul liedu
lui). Paginile vocale semnate de Ni
colae Lungu se identifică cu melosul 
popular, uneori apelind la citatul 
folcloric. Un loc preferențial l-a ocu
pat, pare-se, stilul de baladă haidu
cească (Foaie verde leuștean. Sub 
poale de codru verde, Du-te, du-te

condu-
George Enescu, George Geor-
Alfred Alessandrescu — și-au 
amintirea de colaborarea cu

dorulc), Nicolae Lungu fiind in esen
ță un liric. Intr-o perioadă cind Sabin 
Drăgoi și Gheorghe Danga au scris 
acele dansuri-corale de mare succes 
la public (Bănățeană, Banul Mărăci
ne. Sirba-n căruță, Ca la Breaza), 
Nicolae Lungu a răspuns cu Tărășe- 
lul și Alunelul oltenesc. Cind loan 
D. Chîrescu a dat la iveală poetica 
miniatură Mama, Nicolad Lungu a 
lansat Cintecul de leagăn. Pe drept 
cuvînt se poate afirma că — după 
etapa de pionierat a clasicilor din 
sec. XIX — acești compozitori de 
autentică vibrație artistjcă au impus 
o nouă atitudine creatoare in școala 
corală românească.

Bine gindit și echilibrat întocmit 
(două secvențe corale, despărțite in
tre ele de un microrecital de lieduri), 
programul-medalion prin care s-a 
omagiat împlinirea vîrstei de 80 de 
ani a compozitorului N. Lungu a 
reușit să contureze imaginea tonică a 
unei creații indisolubil legate de fol
clorul țărănesc și orășenesc. Un valo
ros mănunchi de soliști ai corului — 
Paulina Stavrache-Ciocmărean. Vasi
le HuZum, Mindra Cernescu, Magda
lena Lăzărescu, Florian Dumitrescu, 
Constantin Petrescu — cărora li s-a 
alăturat discipolul preferat al maes
trului, tenorul Valentin Teodorian, 

■ precum și corul academic condus de 
Vasile Pântea s-au dăruit sincer 
acestor pagini muzicale, transformînd 
concertul într-o veritabilă sărbătoare.

Viorel COSMA

prin strînsa. îmbinare și 
tratare a istoriei limbii, in 
toate fazele de . evoluție, in 
legătură cu istoria poporu
lui român. Pentru G. IVă- 
nescu limba nu poate fi 
înțeleasă si explicată decit 
prin cunoașterea. în pri
mul rind. a. structurilor re
alităților care determină 
existenta limbii, realități 
în care omul fizic, psihic, 
spiritual. social si istoric 
ocupă locul primordial. De 
aici rezultă o 
zervă critică 
fată de unele 
xagerate ale 
structuraliste evolutive, 
care, adesea, limba ■ 
ruptă de omul sau de co
munitatea lingvistică din 
care acesta face parte. Dar. 
pe lingă această motivare 
teoretică, ■ fundamentală, 
cartea de fată acordă isto
riei propriu-zise a poporu
lui român o atentie spe
cială și datorită unor cir
cumstanțe deosebite in 
care s-a format si a evo
luat limba română. Ne re
ferim la lipsa de știri des
pre această limbă (și des
pre poporul care o vor
bește) pentru o perioadă 
din prima parte a evului 
mediu. De aceea, 
istoria și alte 
înrudite au fost 
contribuție în 
unor faze de limbă 
vechi, dar și limba româ
nă. la rîndul ei. privită 
din perspectiva diacronică 
și a raporturilor interdia- 
lectale românești in faza 
lor cea mai veche, a putut 
aduce mărturii extrem de 
prețioase pentru istoria 
poporului român, cum pu
tem constata la tot pasul 
în lucrarea de fată. în a-

anumită re- 
a autorulu' 
atitudini e- 

lingvisticii 
, in 
este

nu numai 
discipline 
puse la 

lămurirea 
mai

tingerea acestui scop. G. 
Ivănescu a întreprins, de-a 
lungul mai multor dece
nii,. o muncă de informare 
de-a dreptul impresionan
tă, incit se poate spune că 
nimic din ce s-a realizat 
mai de seamă in discipli
nele științifice menționate, 
atit în tară, cit și in străi
nătate. nu i-a rămas necu
noscut autorului. Lucrarea

în vremea noastră atit ști
ința istoriei 
arheologia, __
antropologia istorică.
ria propriu-zisă si, pe a- 
locuri, chiar istoria folclo
rului: comparat.. Este, fără 
îndoială, singurul mod de 
a aborda și de a rezolva 
cu succes o problemă de o 
atit de mare complexitate 
cum este etnogeneza româ-

limbii, cit si 
numismatica, 

isțo-

în problema etnogenezei 
române Și a formării lim
bii noastre, o mare atenție 
este acordată în lucrare 
substratului autohton tra
co- daco-moesic și efectelor 
profunde pe care le-a de
terminat acesta în proce
sul de reorgânizare sau de 
restructurare a materialu
lui lingvistic latinesc popu
lar, acesta din urmă con-

fază, cea a latinei popu
lare de la baza limbii ro
mâne, durează, după autor, 
pînă prin secolul al V-lea, 
după care începe epoca de 
formare a limbii române, 
care se încheie prin seco
lul al VIII-lea, înainte de 
începerea influentei slave 
vechi. Contactul, lingvistic 
cu slavii și cu bizantinii se 
situează cam prin secolul

G. IVĂNESCU

este, de aceea, si o sursă 
bibliografică excepțională, 
nu numai pentru 
ci și pentru alte 
de cercetători ai 
nului românesc, 
complexitatea lui.

Spre ilustrare, ne vom 
referi doar la acele capito- 
le in care este tratată pro
blema fundamentală a cul
turii si istoriei noastre : 
formarea limbii si a po
porului român. Adept con
vins. pe baza unor temei
nice argumente științifice, 
al continuității populației 
daco-romane pe teritoriul 
de la nordul Dunării după 
anul 271. G. Ivănescu rea
lizează. pentru prima dată, 
o vastă sinteză, cu multe 
soluții si sugestii noi. ori
ginale. asupra tuturor re
zultatelor la care au ajuns

lingviști, 
categorii 
fenome- 
in toată

Istoria limbii române
Prof. dr. Vasile ARVINTE

nă : cercetarea amplă in
terdisciplinary. în acest fel, 
critică făcută de autor unor 
cercetători străini care au 
susținut (sau mai susțin și 
astăzi) originea sud-dună- 
reană a tuturor românilor, 
devenind, din oameni de 
știință, „simpli avocati ai 
presupuselor interese poli
tice ale neamului lor. de 
fapt ale burgheziei respec
tive" (p. 48), nu constă in 
simple afirmații, ci are in 
spate-o înlănțuire de. ar
gumente științifice de ne
zdruncinat. Printre, acestea, 
argumentul arheologic, fur
nizat de descoperirile fă
cute de această știință măi 
ales 
nii.
care 
mai
meni. .

în ultimele trei dece- 
.prezintă o. importantă 
de acum înainte nu 

poate fi negată de .ni*

s.tituind insă elementul e- 
sential al structurii gra
maticale și al vocabularu
lui fundamental românesc. 
Acțiunea substratului (con
ceput ca baza de articulație 
și baza psihologică) este 
aceea care a generat trăsă
turile prin care româna șe 
deosebește de latină si de 
celelalte limbi romanice.

. Concepția . largă, atotcu-, 
prinzătoare a autorului a- 
supra i 
rezultă 
cintă a 
lucrări, 
au fost 
pe capitole și paragrafe fe
nomenele fundamentale din 
istoria limbii române. Lu
crarea ne propune. în fapt 
o nouă periodizare, mult 
mai\ judicioasă, a istoriei 
limbii române. O . primă

domeniului studiat 
și din. analiza suc- 

. structurii întregii 
a modului in care 
grupate pe epoci,

al VIII-lea — al IX-lea, in 
faza numită „limba română 
primitivă". Acum se produ
ce și desfacerea unității 
lingvistice. inițiale, prin de
plasările unor ramuri ale 
poporului român (românii 
sud-dunăreni). între seco
lele al X-lea — al XIV- 
lea. autorul distinge peri
oada pe care o denumește 
..limba română prelitera- 
ră“. Cit privește începutu
rile limbii române vechi, 
acestea sint puse de G. I- 
vănescu cu mult măi de
vreme decit se admite de 
obicei, anume încă din se
colul al XIV-lea. bazindu- 
se pe faptele de limbă ro
mânești din 
slavo-româhe.
al XIV-lea pînă pe la mij
locul secolului al XVIII- 
lea.se întinde o nouă epo-

documentele 
Din secolul

că a limbii române vechi, 
după care asistăm la pri
ma perioadă a procesului 
modernizării ei. cuprinsă 
intre mijlocul secolului al 
XVIII-lea și anul 1829. A 
doua perioadă, care duce 
la formarea limbii române 
literare moderne, se înscrie 
intre anii 1829—1878, pen
tru ca, in sfirșit. ultima 
sută de ani să reprezinte 
perioada cind limba româ
nă a devenit expresia unei 
culturi de valoare mon
dială?

• în cadrul fiecărei epoci 
sint prezentate pe larg con
dițiile istorice, sociale, po
litice. economice, etnice și 
culturale ale comunității 
lingvistice românești, situa
ția graiurilor populare da- 
co-românești. respectiv a 
dialectelor românești sud- 
dun arene, apoi fenomenele 
lingvistice (fonetice, gra
maticale. lexicale) care au 
avut loc in epoca respecti
vă. In 
aspect, 
pentru 
Iizează, 
rioade, 
să a faptelor de limbă în 
succesiunea lor istorică, în 
conformitate cu principiul 
cronologiei relative a feno
menelor lingvistice.

Istoria limbii române 
este prezentată ca o succe
siune de etape sincronice, 
bine individualizate, dar 
unite între ele de un fir 
călăuzitor, continuu, care o 
străbate in diacronie. în 
mod deosebit trebuie relie
fat faptul că lucrarea ne o- 
feră și o schiță extrem de 
prețioasă a istoriei sinta
xei românești, domeniu in 
care s-a lucrat mai puțin 
in lingvistica românească

privința ultimului 
trebuie arătat că 

prima dată se rea- 
pentru anumite pe- 
o grupare judicioa-

și străină, 
original ( 
dialecte literare 
românei vechi) 
și soluționată 
originii 
române 
în care 
cu ani 
contribuții, luate astăzi tot 
mai mult in seamă de ti
nerii cercetători. Ne refe
rim. printre altele, la car
tea Problemele capitale ale 
vechii române literare, 
Iași. 1948—1949. Discutind 
despre limba literară, au
torul separă permanent 
faptele care tin de is
toria graiurilor populare 
de cele care caracterizează 
limba română literară, re- 
alizind, de. fapt, tot pentru 
prima dată, și o istorie a 
graiurilor populare si a 
dialectelor românești sud- 
dUnărene, in adevăratul în
țeles al cuvîntului.

Fără a conține Întregul 
material de fapte. care 
este enorm, și pentru pre
zentarea căruia ar fi fost 
necesare mai multe volu
me. lucrarea reușește să ne 
dea elementele esențiale 
ale vastului tablou, sintetic 
si complet, privind isto
ria limbii noastre. Școala 
lingvistică ieșeană, al că
rei reprezentant de frunte 
este astăzi profesorul G. I- 
vănescu. împreună cu toti 
lingviștii și oamenii de cul
tură, primesc cu o inaltă 
satisfacție spirituală aceas
tă încununare strălucită a 
unei munci îndelungate, 
pline de pasiune și dărui
re, in spiritul celei mai 
depline obiectivităti științi
fice și al respectului pen
tru adevăr.

Iarăși cu totul 
(admiterea unor 

in epoca 
este pusă 

problema 
și evoluției limbii 
literare, domeniu 

autorul ne-a dat. 
in urmă valoroase

BRAlI.A © La policlinica 
municipală s-a desfășurat un 
simpozion intitulat „Aspecte ale 
fenomenului religios. Politică si 
religie in lumea contemporană". 
Au participat cercetători știin
țifici. cadre medicale si cetățeni 
din municipiu. • Sala clubului 
„Progresul" a găzduit o premie
ră a Teatrului dramatic „Maria 
Filotti", piesa „Patima roșie" de 
Mihail Sorbul. Regia aparține 
tinărului regizor Bogdan Ulmu. 
iar scenografia lui Radu Corcia- 
va. (Corneliu Ifrim).

HARGHITA © La Vlăhita s-a 
desfășurat cea de-a V-a ediție a 
„Festivalului narciselor", mani
festare de amploare care a reu
nit in aer liber, pe platoul na
tural din imediata apropiere a 
tinărului oraș al metalurgiștilor 
harghiteni. ansamblurile folclo
rice din Miercurea 
ru Secuiesc. Zetea. 
cum și o formație 
casei sindicatelor __ __ _
Veszprem (R. P. Ungară). O A- 
șezămintele de cultură din județ 
găzduiesc in această 
expoziții 
sculptură și artă decorativă. La 
Galeriile de artă din Miercurea 
Ciuc expune artistul Boros Ga
bor : la filiala județeană a Arhi
velor statului s-a deschis, expo
ziția Oliviei Tulbure Strachină 
din București : la Casa de cul
tură din municipiul Odorheiu 
Secuiesc a fost vernisată expo
ziția artiștilor populari Cozma 
Erzsebet și Sală Elemer, iar la 
Băile Tușnad expun artiștii 
populari tirgmureșeni. Gamenczy 
Zoltan și Tokes Josef. (I.D. 
Kiss).

GORJ • Cu prilejul centena
rului nașterii lui Tudor Ar- 
ghezi, fiu al acestor meleaguri, 
in orașele Tg. Jiu și Tg. Cărbu- 
nești se desfășoară o suită dh 
manifestări culțUrăl-artistice o* 
magi ale. La Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu a fost 
vernisată expoziția ,.Tudor Ar- 
ghezi în literatura română", iar 
marți, la Tg. Cărbunesti a avut 
loc spectacolul laureatilor con
cursului de creație literară ini
țiat in județul Gorj cu acest pri
lej. (Dumitru Prună).

SUCEAVA © Sub 
„Șăptămîna educației 
și culturii socialiste", ___
Moldovei, din inițiativa comi
tetului comunal de partid, a 
avut loc o suită de manifestări, 
printre care expunerea „Gindi- 
rea sociai-politică și economică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exemplu de abordare creatoare^ 
originală, a marilor probleme 
ale dezvoltării istorice contem
porane", comunicarea „Valori
ficarea superioară a potențialu
lui economic al ecosistemului 
obcinelor Bucovinei", un refe
rat cu problematică sociologică, 
prilejuit de comemorarea a 100 
de ani de la nașterea lui Dimi
trie Guști, un concurs pe te
matică istorică, gen 
ciștigă", expoziții, 
artistice, prezentări 
(Gh. Parascan).

OLT. O în sala 
Slatina, a avut loc 
expoziției „Tradiție și continui
tate în creația artistică popu
lară din județul Olt", 
expuse costume populare, 
joace, obiecte de artă, din_
lecția Muzeului județean, creații 
ale membrilor universității cul- 
tural-științifice din municipiul 
Slatina, obiecte ce atestă tradi
ția și continuitatea artei popu- 

lungul a 
(Emilian

Ciuc. Cristu- 
Vlăhita. pre* 
de dansuri a 

din orașul

perioadă
de grafică, pictură,

genericul 
politice 

Ia Fundu

„Cine știe 
spectacole 
de filme.

Artis din 
vernisajul

Sint 
co- 
co-

lare românești, de-a 
peste 2000 de ani. 
Rouă).

CLUJ-NAPOCA. • 
terjudețeană de partid CIuj-Na- 
poca a organizat o masă rotundă 
pe tema „Educația materialist- 
științifică și libertatea de con
știință". Dezbaterile s-au desfă
șurat în jurul temelor : „Politica 
Și religia" ; „Revoluția științifică 
și tehnică și anacronismul cre
dinței in supranatural" și „For
me și mijloace de educație ma- 
terialist-științifică a maselor". 
(Al. Mureșan).

MUREȘ. • Căminul cultural 
din Singeorgiu de Mureș, jude
țul Mureș, a găzduit recent cea 
de-a treia ediție a Festivalului 
județean al teatrelor de păpuși. 
Spectacolele au fost susținute, 
in limbile română și maghiară, 
de formațiile de păpușari ama
tori de la casa pionierilor si șoi
milor patriei din Tirgu Mureș, ca
sele de cultură din Reghin si 
Tirnăveni. Căminul cultural din 

Ia Clubul 
Sighișoara.

Școala in

Albuș — Mica și de 
tineretului din 
(Gheorghe Giurgiu).

MARAMUREȘ. • 
Mare a avut loc. sub 
siliului municipal de 
politică și cultură socialistă, un 
simpozion pe tema „2050 de ani 
de la constituirea primului stat 
dac. centralizat si independent 
de sub conducerea lui Burebis- 
ta“. Cu acest prilej, in holul Ca
sei de cultură, cu sprijinul Fi
lialei locale a Arhivelor statului, 
a fost deschisă o expoziție do
cumentară cu facsimile, fotoco
pii. portrete ale unor persona
lități istorice, reproduceri de in
scripții de pe vase ceramice si 
lucrări social-politice si istorice 
editate în tară, vizind acest eve
niment jubiliar. (Gheorghe 
Susa).

La Baia 
egida con- 

: educație
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră la magistratura supremă, Consiliul 
Militar Suprem și poporul din Guineea Ecuatorială mi se alătură pentru a 
adresa Excelenței Voastre cele mai calde și sincere felicitări.

Sintem convinși că relațiile de prietenie și sinceră cooperare existente în 
mod fericit intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult pe baze reciproc 
avantajoase și deplină egalitate.

Adresez urările mele de fericire personală dumneavoastră și familiei, 
precum și de bunăstare bravului popor român.

Cu cea mai înaltă considerație,

Primire Ia C. C. al P. C. R

Locotenent-colonel OBIANG NGUEMA MBAZOGO
Președintele Consiliului Militar Suprem 

din Guineea Ecuatorială

va o vizita
La invitația ministrului federal de 

externe, Hans-Dietrich Genscher, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Stefan Andrei, 
va face o vizită oficială în R.F. Ger
mania, la sfîrșitul lunii mai a.c. 
Vizita are loc ca răspuns la vizita

oficială întreprinsă de ministrul fe
deral de externe în România în luna 
octombrie 1979.

• In centrul convorbirilor vor sta 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și probleme privind Europa și 
situația internațională.

Miercuri dimineață, tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Asociației 
de prietenie China — România, con
dusă de tovarășul An Bisheng, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, prim-se- 
cretar al Comitetului Provincial Yun
nan al P.C.C., care a efectuat o vizită 
în tara noastră la invitația Asociației 
de prietenie româno-chineză.

Conducătorul delegației a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
salut călduros și cele mai bune urări 
din partea tovarășului Hua Guofeng, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și a tovarășilor Ye 
Jianying, vicepreședinte al C.C. al 
P. C. Chinez, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a

R. P. Chineze, și Deng Xiaoping, 
vicepreședinte al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise un căldu
ros salut și cele mai bune urări 
tovarășului Hua Guofeng și tovarăși
lor Ye Jianylng și Deng Xiaoping.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, do
rința ambelor părți de a dezvolta și 
adinei continuu relațiile de prietenie 
și colaborare în conformitate cu înțe
legerile convenite la cel mai înalt 
nivel.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., președintele Asociației de 
prietenie româno-chineză, precum și 
Kang Daisha, consilier al Ambasadei 
R. P. Chineze la București.

COMUNICAT

prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

industrială Șl

Președinteie celei de-a 
Generale a 0. N. U.

34-a sesiuni a Adunării 
a sosit în

La Buourești au început, miercuri, 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte interguvernamentale 
româno-angoleze de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică.

Lucrările sint cânduse de preșe
dinții celor două părți în comisie, 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei. Ștefan Andrei, si ministrul re
lațiilor externe al Angolei, Paulo 
Teixeira Jorge.

Cu acest prilej sînt analizate sta
diul actual al relațiilor economice 
dintre cele două țări, posibilitățile 
dezvoltării și diversificării în conti
nuare a colaborării și cooperării eco
nomice, industriale și tehnico-știin
țifice, lărgirii schimburilor comercia
le. in scopul înfăptuirii practice a 
înțelegerilor convenite cu prilejul ln- 
ti lnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte Ion M. Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și

cooperării economice internaționale. 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Adrian Ro- 
gojan, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare.

A participat, de asemenea. Ion 
Moraru. ambasadorul României la 
Luanda.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Populare Angola. Paulo 
Teixeira Jorge, a vizitat, miercuri 
după-amiază, 
de la Brazi 
structoare de 
— Ploiești.

Oaspetelui 
principalele sectoare productive si o 
serie de produse reprezentative rea
lizate de către harnicele colective de 
muncă vizitate, precum si machetele 
privind dezvoltarea unităților res
pective.

Seara, ministrul angolez a sosit la 
Brașov. (Agerpres)

Angola, 
a vizitat. 

Combinatul petrochimic 
și întreprinderea con- 

utilaj petrolier „1 Mal“
i-au fost prezentate

Deschiderea expoziției „Marșul cel lung al armatei 
roșii muncitorești-țărănești chineze"

La Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România a fost des
chisă miercuri expoziția „Marșul cel 
lung al armatei roșii muncitoresti- 
tărănești chineze11.

Organizată de Muzeul de istorie a 
revoluției chineze, expoziția prezintă, 
prin imagini sugestive, momente de 
seamă din marea epopee a luptei re
voluționare a poporului chinez, relie
fează rolul conducător al Partidului 
Comunist Chinez in organizarea și 
desfășurarea cu succes a marșului 
efectuat între august 1934—octombrie 
1936 de armata roșie muncitorească- 
tărănească pentru libertate, pentru 
apărarea independentei și suverani
tății patriei. Sînt prezentate, de ase
menea, aspecte infătisînd eroismul 
poporului chinez, ecoul luptei sale 
revoluționare în tara noastră, mani
festări de solidaritate ale poporului 
român, ale comuniștilor cu poporul 
chinez.

La vernisai au participat tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Stan Soare, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Natio-

t
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : La răscruce de 

vinturi. Reluarea ultimului episod 
+ 5*9 Telex

00 Telex
05 Școala la școala noii calități. „Vă 

dăm legătura cu... 
lesională"

16.25 Curs de limba rusă
16.45 Reportaj pe glob :
17,06 Pagini din creația 

Tl&âSCă
1.7.25 Viața culturală
18,35 Desene animate : Sindbad marina

rul
10,00 Telejurnal
10.25 La ordinea zilei în economie
18.40 Ora tineretului
20.25 Arghezi — poet al omului
211,20 2050 de ani. Piroboridava
21.40 Publicitate
21,4*5 Telerecital : Dorina Drăghicl 
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
Radar pionieresc 
Film serial : Război șl pace. Re
luarea episodului 2
Moment folcloric 
Telejurnal

măiestria pro-

Bavaria 
corală romă-

nai al Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, generali 
și ofițeri, cadre didactice, muzeografi.

Au fost de fată Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
membri ai ambasadei, ai delegației 
Muzeului de istorie a revoluției chi
neze și ai delegației Asociației de 
prietenie China—România, aflate în 
vizită în tara noastră.

Au fost prezenti. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alti membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
tovarășii. Ion Popescu-Puturi, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Asociației de prietenie româno- 
chineză, Nicolae Cioroiu, directorul 
Muzeului de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România, precum si 
ambasadorul Chen Shuliang.

în cuvîntul lor. vorbitorii au rele
vat interesul cu care poporul român 
a urmărit lupta revoluționară a po
porului chinez, satisfacția fată de 
succesele remarcabile obținute de-a 
lungul anilor, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez, în edificarea 
societății socialiste în patria sa. A 
fost subliniată importanta acestei ex
poziții — prima de acest gen în tara 
noastră — ca o contribuție la adîn- 
cirea cunoașterii reciproce, la întă
rirea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre în spiri
tul întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Hua Guofeng. in interesul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

17,30
17.50

18,50
19,00 ______ _
19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Publicitate
19.40 instantanee
20,00 Concert în studioul Radioteleviziu- 

nii. Transmisiune directă
22,06 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 23, 

24 și 25 mal. In (ară : Vreme in curs de 
încălzire ușoară. Cerul va ii schimbă
tor. Vor cădea ploi locale care vor avea 
și caracter de aversă, mai frecvente in 
sud-vestul tării. Vint moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 4 
și 14 grade, iar cele maxime între 12 
și 22 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

© DISPOZITIV SUB
MARIN PENTRU UTILI
ZAREA ENERGIEI VALU
RILOR. La Universitatea din
Bristol. în sud-vestul Angliei, 
se testează un nou dispozitiv 
pentru utilizarea energiei valu
rilor, denumit „Bristol Submer
ged Cylinder". Originalitatea 
sa constă în faptul că toate ele
mentele active se află sub nive
lul mării. Un cilindru gol în in
terior este ancorat cu patru lan
țuri de fundul mării. Flotabilita
tea cilindrului exercită o trac
țiune asupra lanțurilor, racor
date la pompe hidraulice cu du
blu efect. Mișcarea alternativă a 
cilindrului, ca urmare a valuri
lor ce trec deasupra sa. se trans
mite pompelor. Apa pompată

La invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România, miercuri a so
sit la București. într-o vizită oficială, 
Salim Ahmed Salim, președintele ce
lei de-a 34-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Maria Groza 
și Gheorghe Dolgu. adjunct! ai 
nistrului afacerilor externe, de 
persoane oficiale.

Au fost prezenti Abdel Salam 
jani. directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, și Ro
ger Polgar, reprezentantul Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) în tara noastră.

★
în aceeași zi, tovarășul Ștefan An

drei, ministrul afacerilor externe, a 
avut convorbiri cu Salim Ahmed

mi- 
alte

Da-

Salim, președintele celei de-a 34-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii privind o serie de 
aspecte ale situației politice interna
ționale, relevîndu-se misiunea impor
tantă care revine O.N.U. și organis
melor sale în solutionarea echitabilă, 
într-un mod democratic a marilor 
probleme ce confruntă omenirea.

Oaspetele a evidențiat aportul ac
tiv și substanțial al României, al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la creș
terea și întărirea prestigiului și ro
lului Organizației Națiunilor Unite, 
în rezolvarea problemelor complexe 
ale vieții politice internaționale, în 
interesul tuturor popoarelor, al des
tinderii și păcii în lume.

La convorbiri au participat Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Ion Datcu, am
basador, director în Ministerul Afa
cerilor Externe. (Agerpres)

Convorbiri economice româno-iraniene
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit pe Aii 
Mowbari, guvernatorul' Băncii 
ționale a Iranului.

în cursul convorbirii care a avut

Re za 
Na-

loc cu acest prilej au fost examinate 
posibilitățile de dezvoltare în con
tinuare a cooperării economice dintre 
cele două țări.

La întrevedere a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii româ
ne de comerț exterior.

(Agerpres)

Cronica
La Cluj-Napoca a avut loc. miercuri, 

festivitatea înmînării Ordinului 
„23 August" clasa I. conferit prin 
decret prezidențial pictorului Aurel 
Ciupe pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite in domeniul arte
lor plastice, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Ștefan Mocuta, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular județean, 
care a transmis din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele republicii, artistului săr
bătorit un călduros salut, urări de 
sănătate și viată îndelungată.

Mulțumind, pictorul octogenar a 
relevat importanta hotărîtoare ne 
care au avut-o în stimularea si afir
marea creației sale minunatele con
diții asigurate de partidul si statul 
nostru înfloririi artei si culturii noas
tre. grija permanentă fată de activi
tatea creatorilor de frumos din patria 
noastră socialistă.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Iordaniei, în Capi
tală a avut loc, miercuri, o mani
festare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, în cadrul căreia 
Maria Costache, redactor-șef al re
vistei „Femeia", a prezentat impresii 
de călătorie din această țară. In în
cheiere a fost prezentat un film do
cumentar iordanian. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., ai 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un 
numeros public. Au luat parte Hani 
Tabbara, ambasadorul Regatului

zilei
la București,Hașemit al Iordaniei 

membri ai ambasadei.
★

Miercuri dimineața
București lucrările celei 
sesiuni a Comitetului mixt al Cen
trului comun O.N.U.D.I.—România. 
Este analizată activitatea desfășurată 
de către Centrul comun O.N.U.D.I.— 
România în perioada care a trecut 
de la ultima sesiune și vor fi stabi
lite acțiunile care vor fi organizate 
în viitor de către centru. La lucră
rile sesiunii participă o delegație 
O.N.U.D.I,, condusă de David Ganao, 
directorul Diviziei de informare pu
blică și relații externe. Delegația 
română este condusă de Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului indus
triei chimice.

au început la 
de-a șasea

★
Cu ocazia apropiatei Zile a învă- 

țămîntului și culturii bulgare, a 
scrierii slave și a presei bulgare — 
24 mai — ambasadorul Bulgariei la 
București, Petăr Danailov. a oferit 
miercuri, după-amiază, un cocteil.

Au participat Ghizela Vass, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Aurel 
Duca, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Educa
ției și învățămîntului, ai unor insti
tuții de cultură.

★
La' Cluj-Napoca s-au deschis 

miercuri lucrările celui de-al VI-lea 
Simpozion de informatică și condu
cere — amplă manifestare științifi
că cu caracter national, care polari
zează atentia informaticienilor din 
toate județele, tării. In cadrul lucră
rilor. care se desfășoară pe sase sec
țiuni. sînt prezentate mai bine de 
630 comunicări. (Agerpres)

Tovarășul Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită oficială de prietenie în
U. R.S.S. în perioada 19—20 mai 1980, 
Ia invitația guvernului sovietic.

Tovarășul Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pri
mit și a avut o convorbire cu tova
rășul Ilie Verdet, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a depus 
coroane de flori la Mausoleul lui
V. I. Lenin și la Mormintul solda
tului necunoscut.

între Ilie Verdet și A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. au avut loc con
vorbiri. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de lucru. 
Au fost examinate problemele întă
ririi și 
lațiilor 
unele 
tuale.

Cele 
tisfactie dezvoltarea colaborării și a 
relațiilor de prietenie româno-sovie- 
tice, în spiritul respectului reciproc. 
A fost confirmată hotărirea celor 
două guverne de a extinde si apro
funda colaborarea multilaterală intre 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S. pe baza Tratatului de prie
tenie, colaborare si asistentă mutuală. 
A fost remarcată importanta deose
bită pentru dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-sovietice a Declarației comune 
din 1976, a înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor si convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășul L. I 
Brejnev. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului 
U.R.S.S.

Au avut, de asemenea, ___ _____
biri româno-sovietice privind extin
derea si perfectionarea colaborări’ 
economice reciproc avantajoase, la 
care au participat :

Din partea română: Ilie Verdet. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România ; Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex-

dezvoltării în continuare a re- 
româno-sovietice, precum și 

probleme internaționale ac-

două părți au relevat cu sa-

președintele 
Suprem al

loc convor-

■<

A APĂRUT

Era socialistă"
nr. 10/1980

în deschidere sînt publicate arti
colele : „Tineretul — viitorul patriei 
socialiste" și „Iosip Broz Tito — 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane". r; n' '"’ j

Revista inserează apoi articolele : 
„Spirit militant în promovarea noii 
calități în agricultură" de Ion Albu- 
lețu ; „Cheltuieli materiale reduse 
prin promovarea progresului tehni- 
co-științific“ de Vasile M. Popescu ; 
„Dinamica structurii sociale și omo
genizarea socială" de Elisabeta 
Trăistaru ; „Etape cîștigate și între
bări deschise privind structura fizi
că a materiei" de Gheorghe Stratan; 
„Despre profilul inginerului inova
tor" de Brad Segal ; „Științele socia
le in fața imperativelor educative" 
de Elena Niculescu, Nicolae Nicules- 
cu ; „Constantin Dobrogeanu-Ghe- 
rea“ de Z. Omea ; „Critica și auto
critica, factor dinamizator al acti
vității economico-sociale" de Alecu 
Al. Floareș ; „Pacea este oare „in
dezirabilă" ? Pe marginea unor con
cepții aberante, iraționale" de Ni
colae Chilie ; „Criza energetică si 
cerințele instaurării unei noi ordini 
internaționale" de N.S. Stănescu, Șt. 
Trifănescu.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Penultima etapă a campionatului 

1979/1980, desfășurată ieri, s-p jucat 
pe ploaie și noroi („o vreme de stat 
acasă", cum spunea cineva), numai 
în nord — la Baia Mare și Satu 
Mare — fiind soare și căldură de 
vară. Șapte orașe din țară — cele 
două numite mai sus, plus Timișoara, 
Bacău. Slatina, Galati și Rîmnicu Vil- 
cea — și-au luat la revedere de la a- 
cest campionat, echipele lor urmînd 
să joace ultima etapă în deplasare. 
S-au înregistrat rezultate normale (7 
victorii ale gazdelor ; o egalitate, aș
teptată, la Vilcea) și o surpriză (Jiul 
— egalitate pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare), dacă punctele pier
dute acasă de dinamoviștii bucureș- 
teni mai pot fi socotite surprize in 
acest sezon.

Chimia Rîmnicu Vilcea — Univer
sitatea Craiova 1—1 (0—0). Pentru 
fiecare dintre jucători, cel mai serios 
adversar a fost... terenul. A condus 
Universitatea (autorul golului. Un
gureanul, dar Chimia a egalat (Stan
ca). In restul timpului — egalitate.

Steaua — Politehnica Iași 3—1 (1—0). 
Vigu s-a grăbit (a înscris în min. 7), 
iar Marcel Răducanu l-a imitat cu 
două goluri ce-au îneîntat tribunele. 
Intre timp însă, marcase și Costea. 
Bucureștenii n-au realizat scorul-flu- 
viu ce-1 ținteau, pentru că ieșenii 
reprezintă, totuși, o echipă !

Olimpia Satu Mare — „U“ Cluj- 
Napoca 2—0 (0—0). Meciul a putut fi 
văzut în întregime pe micile ecrane, 
Studenții au început furtunos, au 
alergat mult, dar sătmărenii le-au fost 
superiori în concepție, dorință de 
victorie și... răbdare (au așteptat mo-

3—2 (2—0). Oaspeții au sperat în 
punctul salvator 35 de minute (pînă 
cînd a marcat Bălan, după care Ter- 
heș și Koller — din penalti — au 
majorat scorul la 3—0), au sperat și 
după ce reduseseră handicapul (prin 
două goluri „semnate" de Constantin

FOTBAL, DIVIZIA „A"

Deznodămîntul a fost amînat pentru ultima etapă, 
dar apele s-au cam limpezit

mentele de slăbiciune ale oaspeților, 
cînd au punctat prin fostul „U“-ist 
Viorel Mureșan — min. 54, și fostul 
buzoian State — min. 60). Olimpia, 
care putea să mai marcheze în final, 
luptă admirabil și speră încă să se 
salveze. Dacă nu pierdea cu Dinamo 
pe teren propriu, alta îi era viața 
acum !

F.C. Olt — Sportul studențesc 2—0 
(1—0). In fața unui stadion arhiplin, 
Șoarece și ai săi au reușit — în com
pania proaspeților ciștigători ai Cupei 
balcanice — o victorie care, practic, 
i-a scăpat de retrogradare. Au mar
cat Lică și Prepeliță.

F. C. Baia Mare — C. S. Tîrgoviște

și Florin Grigore). Dar speranța lor 
a risipit-o fluierul final.

Poli Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 
1—0 (1—0). Meci aprig, meci pe mu
che de cuțit, în care învingătorii ur
mau să se îndepărteze de zona retro
gradării, iar învinșii să se afunde și 
mai mult în ea. Anghel a adus su- 
rîsul pe fețele timișorenilor săi.

Dinamo București — Jiul 2—2 (0—1). 
Fostul dinamovist, călărășanul Mu- 
șat, a deschis scorul pentru oaspeți ; 
Varga a făcut 2—0 pentru ei ; Dudu 
Georgescu a ratat un penalti (din 
nou), apoi tot el, urmat de lordache, 
au redresat situația. Dar. atit.

F.C.M. Galati — Gloria Buzău 4—0

(3—0) ; S. C. Bacău — F. C. Argeș 
1—0 (0—0). Două meciuri în care nu
mai gălătenii erau interesați 
piardă. Și n-au pierdut, au 
chiar un festival de goluri.

...In urma acestor rezultate, 
dămintul a fost amînat pentru ulti
ma etapă. Dar apele s-au mai limpe
zit, totuși. Respectiv, Universitatea 
Craiova trebuie să fie înfrîntă acasă 
cu 4—0 de Steaua, pentru a mai pier
de titlul de campioană ț Olimpia tre
buie să învingă la Iași, pentru a nu 
retrograda ; „U“ și A.S.A. e musai 
să cucerească și ele ambele puncte 
pe teren propriu (cu F.C.M. Galati și 
F. C. Olt), în timp ce C. S. Tîrgo
viște (deși joacă și ea acasă, cu Poli 
Timișoara), nu mai poate crede de- 
cit in cine știe ce minuni !

Și iată clasamentul : Universita
tea Craiova are 44 de puncte (golave
raj +36) ; Steaua 42 (golaveraj +29) ; 
F. C. Argeș 38 ; F. C. Baia Mare 37 ; 
Dinamo, Sportul studențesc și S. C. 
Bacău — cîte 35 ; Poli Timișoara, 
Chimia și Jiul — cîte 33 ; Politehnica 
Iași, F. C. Olt și F.C.M. Galați — 
cite 32 ; „U“ și Olimpia — cîte 30 ; 
A.S.A. și C.S. Tîrgoviște — cîte 29 ; 
Gloria Buzău — 15.

Dar nu mai e mult pînă duminică, 
și vom ști totul.

Gheorghe MITROI

să nu 
oferit

dezno-

sub presiune este introdusă în
tr-o turbină hidraulică — situată 
tot sub nivelul mării — care ac
ționează un generator de curent 
electric.

• „LAC" PENTRU 
PROTECȚIA CLĂDIRI
LOR. Specialiștii de la cate
dra de chimie a Institutului de 
ingineri constructori din Kiev 
au realizat un lichid de protec
ție a clădirilor. Prin uscare, 
lichidul respectiv, un compus 
al siliciului, formează o peliculă 
transparentă extrem de subțire, 
datorită căreia zidurile devin 
complet impermeabile nu numai 
pentru apă. dar și pentru aer. în 
R.S.S. Ucraineană, peste 2 mi
lioane de metri pătrati de ziduri

de blocuri de locuințe si de clă
diri industriale si sociale au fost 
îmbrăcate în asemenea pelicule 
de protecție.

• CONDUCTĂ DE 
GAZE TRANSMEDITE- 
RANEANĂ. In ultimele zile 
ale lunii aprilie, nava italiană 
„Castoro 6“ a înregistrat o re
marcabilă performantă tehnică : 
ea a atins coasta de sud a Sici- 
liei, unde a instalat la o adîn- 
cime de 600 m ultima secvență a 
unei conducte de 160 km, care 
leagă Africa de nord cu Europa. 
Este vorba de prima din cele 
trei conducte, destinate să ali
menteze Italia cu gaz natural al- 
gerian, provenind din zăcămin
tele de la Hassi R’Mel. Potrivit

acordului semnat între „E.N.I." 
și „Sonatrach". Algeria va fur
niza anual 12,3 miliarde de me
tri cubi de metan pe o perioadă 
de un sfert de secol.

• CU Șl FĂRĂ CEN
TURĂ DE SIGURANȚĂ. 
Potrivit unui studiu efectuat în 
Suedia. în trei spitale si pe un 
număr de 133 de răniți, pasage
rii care ocupă locurile din spa
te ale automobilelor accidentate 
suferă răni comparabile, în frec
vență și gravitate, cu cele ale 
conducătorilor auto și ale pasa
gerilor din față — cei care ocupă

faimosul „loc al mortului". Cir
ca 14 la sută din cei examinați 
au devenit invalizi, iar 4 la sută 
au suferit răni mortale. Aproxi
mativ 50 la sută erau răniți la 
cap sau la gît. Explicația : după 
portul obligatoriu al centurii de 
siguranță, numărul de răniți al 
locurilor dinainte a scăzut sen
sibil, în timp ce acela al răni- 
tilor care ocupă locurile din spa
te a rămas constant si a crescut 
deci proportional.

• DISLOCARE VUL
CANICĂ. Serviciile hidro
grafice japoneze au descoperit

terior și cooperării economice inter
naționale ; Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării : Alexandru 
Mărgăritescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
tionale ; Gheorghe Dolgu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe ; Ion 
Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și Traian Dudas, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.

Din partea sovietică : N. A. Tiho
nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; 
I. V. Arhipov. N. K. Baibakov, K. F. 
Katușev, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. ; M. R. Kuz
min. prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior : V. G. Morozov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Relații Economice Ex
terne. V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. în ~ ~ ’
România.

Părțile au 
declarațiilor ____
Tratatul de la Varșovia, adoptate In 
ziua de 15 mai a.c., care conțin un 
program larg de măsuri concrete, în
dreptate spre adîncirea procesului 
destinderii. limitarea și încetarea 
cursei înarmărilor. înfăptuirea dezar
mării. în primul rind a dezarmării 
nucleare, reducerea confruntării mi
litare. respectarea tuturor principiilor 
și înțelegerilor din Actul final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, întărirea păcii și 
securității popoarelor. România și 
Uniunea Sovietică sint hotăritș să 
acționeze împreună cu celelalte state 
participante la Tratatul de la Varșo
via. precum și cu toate țările iubi
toare de pace, cu forțele democrati
ce si progresiste pentru traduoerea 
în viată a declarațiilor de la Varșo
via. să urmeze consecvent cursul în
tăririi destinderii dezvoltării colabo
rării în Europa și in întreaga lume.

Părțile și-au reafirmat solidarita
tea cu lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru indepen
dentă națională și progres social.

In cursul convorbirilor a fost exa
minat stadiul relațiilor economice 
româno-sovietice. Părțile au consta
tat cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a colaborării economice și 
tehnico-știlnțlfice șl a schimburilor 
comerciale dintre Republica Socialis
tă România si U.R.S.S. și au exami-

Republica Socialistă

menționat importanța 
statelor participante la

nat perspectivele perfecționării și 
extinderii lor în continuare.

Au fost examinate și aprobate re
zultatele preliminare ale coordonării 
planurilor de stat ale Republicii So
cialiste România și U.R.S.S. pe anii 
1981—1985. Părțile și-au exprimat 
convingerea că coordonarea planuri
lor va asigura dezvoltarea cu succes 
a colaborării reciproc avantajoase pe 
o perioadă îndelungată și prin aceas
ta va contribui la dezvoltarea în con
tinuare a economiilor naționale ale 
ambelor țări.

A avut loc un schimb de păreri 
într-o serie de probleme ale coope
rării și specializării în producție. 
Părțile au convenit să însărcineze 
organele de planificare din cele două 
tărl să continue elaborarea de pro
puneri concrete în legătură cu extin
derea în continuare a acestei colabo
rări în primul rînd pe baza organi
zării cooperării și specializării in 
producție in domeniile construcțiilor 
de mașini, industriei chimice și pe
trochimice și în alte ramuri indus
triale. S-a convenit, de asemenea, 
prelungirea pentru viitorul cincinal a 
valabilității înțelegerilor existente 
privind cooperarea și specializarea și 
pregătirea unor noi asemenea înțe
legeri.

A fost semnat programul de lungă 
durată al dezvoltării specializării și 
cooperării în producție între Repu
blica Socialistă România și U.R.S.S. 
pînă în 1990, în scopul asigurării 
dezvoltării stabile a colaborării eco
nomice între cele două țări.

Părțile au menționat importanta 
deosebită pentru Republica Socialistă 
România si U.R.S.S. a participării lor 
la realizarea Programului complex al 
adîncirii si perfecționării colaborării 
Si dezvoltării integrării economice 
socialiste al țărilor membre ale 
C.A.E.R., la înfăptuirea măsurilor 
prevăzute de programele speciale de 
colaborare pe termen lung.

Convorbirile care au avut loc in 
timpul vizitei au fost utile. înfăptui
rea înțelegerilor convenite va contri
bui la întărirea prieteniei si colabo
rării dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică.

Tovarășul Ilie Verdet. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
invitat pe tovarășul A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., să facă o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu mulțumiri.

Funeraliile scriitorului
Marin Preda

Miercuri. 21 mai. au avut loc fu
neraliile scriitorului Marin Preda, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
director al Editurii „Cartea Româ
nească". membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia. deputat în Marea Adunare Na
țională, personalitate de prim rang 
a literaturii noastre.

In cursul zilei de marți și în dimi
neața zilei de miercuri, numeroși 
bucureștenl, cărora li s-au adăugat un 
mare număr de cetățeni din diferite 
localități ale tării, au trecut prin 
fața catafalcului așezat în holul Mu
zeului literaturii române. Pe un pa
nou îndoliat se afla portretul celui 
dispărut. In fața catafalcului, pe o 
pernă purpurie, se aflau însemnele 
distincțiilor primite de Marin Preda 
pentru rodnica sa activitate pe tărî- 
mul literaturii, pentru contribuția sa 
marcantă la înflorirea culturii româ
nești contemporane.

Erau depuse coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, din 
partea Marii Adunări Naționale. 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Academiei Republicii Socia
liste România, Uniunii scriitorilor, 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al municipiului București, 
a Editurii „Cartea Românească", a 
altor edituri, a unor instituții teatra
le. ziare, reviste literare, a comunei 
Siliștea, județul Teleorman, locul de 
naștere al scriitorului, din partea 
unor instituții de învătămînt supe
rior. școli, a altor instituții cultura
le. a unor personalități din domeniul 
literaturii, precum și a cititorilor din 
diferite județe ale tării.

La ora 11 a avut loc mitingul de 
doliu.

Au luat parte tovarășul Ilie Rădu- 
lescu. secretar al C.C. al P.C.R.. de- 
putati ai Marii Adunări Naționale, 
academicieni, reprezentanți ai con
ducerii Uniunii scriitorilor. Consiliu
lui ziariștilor, oameni de artă și cul
tură, numeroși locuitori pi Capitalei.

Despre personalitatea și opera lui 
Marin Preda au vorbit Cristea Che- 
laru, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Eu
gen Jebeleanu, din partea Academiei 
Republicii Socialiste România, și 
George Macovescu, președintele U- 
niunii scriitorilor.

în cuvîntul lor. vorbitorii au ară
tat că viata și creația literal's a Iui 
Marin Preda, unul din iluștrii repre
zentanți ai scrisului românesc, s-a 
împletit indestructibil cu însăși exis-

că vulcanul „Kashimakai-San 
nr. 1“. aflat la aproape 200 km 
de Tokio pe fundul Oceanului 
Pacific, s-a scindat în două. 
Partea sa vestică se scufundă în 
fosa japoneză. După opinia geo
fizicienilor. această descoperire 
prezintă o mare importantă. în- 
trucît aduce o dovadă în plus 
în sprijinul teoriei care susține 
că scoarța Pămîntului este for
mată din plăci tectonice.

• OPERĂ DE ARTĂ 
UNICAT. Unul din elemen
tele cele mai specifice ale artei 
decorative portugheze îl consti
tuie așa-numitele „azulejos". 
mici plăcute de ceramică care 
acoperă pereții interiori sau ex
teriori ai clădirilor. Recent, pu
blicul parizian a avut ocazia să

tenta și momentele cruciale ale 
istoriei poporului român în ultima 
jumătate de veac, identifieîndu-se cu 
năzuințele sală dintoțdeâuna, cu aspi
rațiile sale de libertate și dreptate, 
cu idealurile sale sociale cele mai 
înaintate. Vorbitorii au subliniat fap
tul că, prin vigoarea excepțională a 
talentului său, Marin Preda s-a 
afirmat ca un veridic exponent al 
universului poporului nostru, al 
felului de a simți și a gîndi al ma
selor largi, aducînd în literatura 
noastră tumultul acelei mișcări spi
rituale din adincuri, vocea dolean
țelor și imperativelor grave pe 
fundalul cărora aveau apoi să se 
schimbe rosturile și viața întregii 
țări. A fost evidențiat, totodată, 
modul în care evenimentele majore 
ale istoriei României din perioada 
contemporană și-au găsit în creația 
vastă a celui dispărut o reflectare 
dinamică și' expresivă prin prisma 
celor mai înalte aspirații ale națiunii 
noastre socialiste.

Vorbitorii au relevat că scriitorul 
Marin Preda s-a integrat cu hotărîre 
operei istorice de înfăptuire a princi
piilor și idealurilor luminoase ale 
Partidului Comunist Român, fiind o 
înaltă pildă de responsabilitate față 
de cuvîntul scris, dind prin întreaga 
sa conduită un sens profund princi
piului de probitate profesională. A 
fost reliefat felul în care, prin 
treaga sa operă, Marin Preda 
ilustrat exemplar atitudinea 
artist angajat, dobîndindu-și un
de seamă în galeria figurilor proemi
nente ale literaturii române.

După încheierea mitingului de 
doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul Belu.

In fața criptei — în apropiere de 
locul unde de-a lungul anilor au 
fost depuse rămășițele pămîntești 
ale lui Eminescu, Caragiale, Coșbuc, 
Rebreanu, Sadoveanu, Călinescu, 
Stancu — a fost evocată din nou pu
ternica personalitate creatoare a ce
lui dispărut, de către 
mitru Radu Popescu, 
al Uniunii scriitorilor, 
pescu, redactor-șef la
tea Românească". Vorbitorii au adus 
un pios omagiu scriitorului Marin 
Preda si operelor sale, care vor ră- 
mîne în conștiința maselor de citi
tori. a poporului nostru ca un izvor 
mereu înnoitor de forță și vigoare, 
de patos umanist.

In acordurile marșului funebru, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Marin Preda a fost coborît în criptă. 
Toți cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

in- 
a 

de 
loc

scriitorul Du- 
vicepreședinte 
și Cornel Po- 
Editura „Car-

admire o operă unică, o panora
mă a Lisabonei, așa cum se în
fățișa orașul înainte de cutre
murul catastrofal din 1755, alcă
tuită din nu mai puțin de 480 de 
„azulejos" de culoare albastră 
pe fond alb. Panorama amintită 
este considerată una dintre cele 
mai reprezentative opere ale ar
tei decorative portugheze, fiind 
pentru prima dată expusă 
in afara hotarelor țării.

• VESTIGII ALE MI
LENARULUI TYR. Zllele 
trecute, la sediul UNESCO 
din Paris, a avut loc inaugu
rarea unei expoziții arheologice, 
care înfățișează obiecte de o 
inestimabilă valoare istorică si 
artistică găsite pe locul orașului

fenician Tyr. Așa cum arată 
agențiile de presă, expoziția re
prezintă nu numai un important 
eveniment cultural, ci si un mij
loc de a atrage atentia asupra 
pericolelor ce le prezintă pen
tru asemenea vestigii operațiu
nile militare din Liban. Astfel, 
Se amintește că în decembrie, 
anul trecut. Consiliul de Secu
ritate a luat act de „eforturile 
depuse de guvernul libanez pen
tru a obține recunoașterea de 
către comunitatea internațională 
a necesității protejării locurilor 
si monumentelor arheologice ale 
orașului Tyr, conform dreptului 
international si Convenției de la 
Haga din 1954, care stipulează 
că asemenea orașe, locuri și mo
numente fac parte din patrimo
niul întregii umanități".

i



COREEA DE SUD

Demonstrații antiguvernamentale 
de amploare fără precedent

• 200 000 DE MANIFESTANT! LA KWANGJU • MIȘCAREA 
PROTESTATARA A LUAT FORMA UNEI ADEVĂRATE INSUREC

ȚII POPULARE • NUMIREA UNUI NOU PREMIER LA SEUL
SEUL 21 (Agerpres). — în Coreea de sud, lupta maselor populare 

pentru drepturi democratice și libertăți cetățenești, pentru abolirea 
kgii marțiale se intensifică, in ciuda Încercărilor regimului de la Seul 
de a reprima mișcarea populară cu forța armelor.

Constituirea Grupului parlamentar [ 
de prietenie costaricano-română ,

Centrul in care explozia miniei 
populare s-a manifestat, miercuri, cel 
mai puternic a fost orașul Kwangju, 
situat la 300 kilometri sud-vest de 
Seul, unde numărul participanților 
la demonstrațiile antiguvernamentale 
s-a ridicat la circa 200 000. în acest 
oraș, atacurile repetate, lansate de 
detașamentele represive împotriva 
manifestanților, soldate cu numeroase 
victime, nu au făcut decit să îndîr- 
jească populația revoltată, mișcarea 
protestatară luind forma unei ade
vărate insurecții populare. Unitățile 
de militari și polițiști s-au dovedit în 
final incapabile să controleze situația, 
cu atit mai mult cu cit demonstrațiile 
s-au extins și in orașele învecinate 
Naju și Mokpo, cuprinzind, practic, 
intreaga provincie de sud-vest. Res- 
pingind atacurile militarilor, demon
stranții au capturat arme, muniții și 
vehicule militare, inclusiv blindate, 
punind in derută trupele și preluind, 
in fapt, controlul asupra orașului, in
clusiv prin ocuparea sediului guver
nului provincial. Lozincile scandate 
de manifestanți revendicau încetarea 
regimului tiranic, acordarea de liber
tăți, eliberarea celor arestați din mo
tive politice. Alarmat de impactul 
evenimentelor de la Kwangju, gene
ralul Lee Hee-Sung, administratorul 
legii marțiale, a avertizat că autori
tățile militare „vor lua măsurile ne
cesare pentru menținerea ordinii".

Miercuri, in Coreea de sud nu au 
apărut ziare, posturile de radio și te-

Sprijin ferm față tie lupta populației 
din sudul Coreei

Declarația Partidului Muncii din Coreea, a altor partide 
politice, organizații de masă și obștești

PHENIAN 21 (Agerpres). — Parti
dul Muncii din Coreea, alte partide 
politice si organizații de masă si ob
ștești au dat publicității, la Phenian, 
o Declarație comună în legătură cu 
proclamarea legii marțiale în întrea
ga Coree de sud — transmite agen
ția A.C.T.C. Arătînd că acest act a 
fost întreprins in scopul reorimării 
cu forța armelor a luptei ample des
fășurate de populația sud-coreeană 
pentru prefaceri democratice și apă
rarea drepturilor sale vitale, decla
rația subliniază lipsa de temei a pre
textelor folosite de guvernanții sud- 
coreeni, a afirmațiilor lor privind o 
pretinsă amenințare de invazie ce ar 
plana asupra Coreei de sud. Docu
mentul condamnă reprimarea bruta
lă a demonstrațiilor populației din 
Coreea de sud și arestările efectua
te în rîndul liberilor partidelor de 
opoziție, al personalităților democra
tice. studenților, reprezentanților cle
rului și altor cetățeni, arătînd că toa
te aceste acte represive primei duiesc 
cauza reunificării pașnice a Coreei. 
Toate partidele politice si organiza
țiile de masă din jumătatea de nord 
a tării denunță. în numele întregii 
națiuni, aceste fapte comise intr-un 
moment cind se deschid perspective 
pentru înfăptuirea, reunificării. rele
vă documentul, subliniind că autori
tățile sud-coreene sînt datoare să în
țeleagă că nu vor putea soluționa 
prin violentă situația din Coreea de 
sud, unde muncitorii, țăranii, inte
lectualii. întreaga opoziție democra
tică revendică in unanimitate anula
rea imediată a legii marțiale, abro
garea constituției în vigoare. înceta-
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Pe parcursul lucrărilor celei de-a 35-a sesiuni anuale a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), desfășurată intre 15 și 
25 aprilie a.c. la Palatul Națiunilor din Geneva, reprezentanți ai unor state 
participante au făcut cunoscute, în cadrul unei anchete internaționale a 
ziarului „Scînteia", opiniile lor cu privire la modalitățile de a asigura, în 
împrejurările politice actuale deosebit de complexe, o pregătire cit mai 
temeinică și mai eficientă a reuniunii general-europene pentru securitate 
și cooperare de la Madrid.

Publicăm, în continuare, răspunsurile primite la această anchetă.

„Vom asigura 
condiții cît mai bune 

viitoarei reuniuni"
FERNANDO 

BENITO MESTRE, 
șeful delegației SPANIEI :

în concepția noastră, Comisia 
economică pentru Europa a constituit 
întotdeauna o piesă de bază in sis
temul O.N.U. pe linia promovării 
cooperării economice regionale,. în
deosebi intre țări cu orinduiri di
ferite. Considerăm că această .meni
re definitorie a activității comisiei a- 

zpare cu atit mai importantă, in pre
zent. cind această cooperare incepe 
fă fie afectată de tensiunile exis
tente în lume, fie pe plan politic, fie 
pe plan economic. De aceea, are o 
deosebită semnificație faptul că se
siunea C.E.E./O.N.U. a precedat reu
niunea reprezentanților țărilor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare europeană, ce ur
mează a se deschide la 11 noiem
brie anul acesta la Madrid.

Ca tară gazdă. Spania depune toa
te eforturile pentru a asigura o pre
gătire cit mai bună reuniunii de la 
Madrid. în luna septembrie va avea 
loc iii capitala tării noastre o întîl- 
nire pregătitoare, care va oferi po
sibilitatea statelor participante de a 
se pune de acord asupra modului de 
organizare și orientare a dezbateri
lor propriu-zise. în această perspec
tivă. intensificarea conlucrării inter- 
eurooene pe plan bilateral, cit și in 
cadrul diverselor organizații si orga
nisme internaționale este cit se poa
te de utilă.

Sesiunea C.E.E./O.N.U. a însărcinat 

leviziune practic nu au funcționat, ca 
urmare a grevei declanșate in secto
rul mijloacelor de informare, in semn 
de protest impotriva represiunilor și 
arestărilor arbitrare, inclusiv in rin- 
dul ziariștilor.

*
La Seul, unde criza politico-sociălă 

a continuat să se agraveze, în con
textul evenimentelor din provincie, 
al ' demisiei guvernului și a parla
mentarilor de opoziție, precum și al 
protestelor, energice formulate de nu
meroși reprezentanți ai forțelor pro
gresiste, șeful regimului sud-coreean, 
Choi Kyu Hah, a numit un nou pre
mier și un nou cabinet. Locul pre
mierului ce a fost silit să demisio
neze, Shin Hyon Hwak, a fost luat 
de Park Choong-Hoon, care a mai 
deținut funcții guvernamentale la 
Seul. Unii din membrii fostului cabi
net au fost menținuți în funcții.

înfruntînd rigorile legii marțiale. 
Kim Yong Sam, liderul Partidului 
Nou Democratic, de opoziție, din Co
reea de sud, a organizat o conferință 
de presă, la Care a condamnat cu 
asprime regimul antipopular de la 
Seul. El a caracterizat legea marțială 
și intervenția armatei împotriva 
populației drept măsuri flagrant con
trare dorinței națiunii de a fi instau
rată democrația in Coreea de sud, 
subliniind că dacă legea marțială nu 
va fi abrogată situația se va agrava 
și mai mult.

rea campaniei de represiuni și in
staurarea democrației.

Este bine cunoscut faptul că ac
tuala constituție, așa-zisul „sistem 
renovat", a fost introdusă de dictato
rul Pak Cijan Hi și utilizată ca instru
ment de represiune brutală împotri
va năzuințelor spre o viată demnă 
și democratică ale populației din 
Coreea de sud. ca mijloc de menți
nere a divizării țării si a unei atmo
sfere de tensiune și confruntare între 
Nordul și Sudul Coreei — subliniază 
în continuare declarația. Populația 
din Coreea de sud a înțeles însă 
foarte bine care este adevărul si. ne- 
maiputind îndura represiunea, lipsa 
de libertate și nedreptățile sociale, 
s-a ridicat acum în mod hotărît la 
luptă. Represaliile cu care autorită
țile sud-coreene âu'răspuns lă re
vendicările legitime ale populației 
dovedesc că ele mi au cîtusj de pu
țin intenția de a instaura democra
ția și de a trece la reforme politice 
și sociale și nici de a se alătura 
eforturilor forțelor democratice și 
patriotice pentru reunificarea pașni
că a patriei.

Expriinînd sprijinul ferm pentru 
lupta poporului, din Coreea de sud, 
documentul subliniază că aceasta ră- 
mine. o problemă a populației sud- 
coreene. în care R.P.D. Coreeană nu 
intenționează să se amestece.

în declarație se spune, de aseme
nea, că de situația actuală din Co
reea de sud sînt răspunzătoare si 
S.U.A. și se cere ca acestea să nu 
acționeze împotriva înaintării spre 
democrație în; Coreea de sud.

pe secretarul executiv al comisiei 
sa elaboreze un raport complet pri
vind stadiul aplicării in practică a 
dispozițiilor Actului final de la Hel
sinki, pe care să îl prezinte la reu
niunea de la Madrid. Desigur, acest 
document va fi de mare însemnătate 
pentru lucrările viitoarei confe
rințe.

în același timp, aș dori să arăt că 
„etapa Madrid" in procesul de re
luare si continuare a destinderii și 
securității europene nu poate fi des
prinsă din contextul general al e- 
forturilor pentru accelerarea progre
sului economic și social al tuturor 
statelor, pentru o colaborare mai e- 
chitabilă, știut fiind că in regiunea 
C.E.E./O.N.U. se. află și țări cu o e- 
conomie mai puțin dezvoltată.

„Dezarmarea - 
aceasta este problema 
centrală a destinderii"

PAAVO KEISALO, 
ministru-consilier — FINLANDA :
Așa cum se știe, șefii de state și 

guverne care și-au pus semnătura pe 
Actul final de la Helsinki au hotărît 
organizarea în continuare de reuniuni 
general-europene care șă asigure noi 
impulsuri aplicării prevederilor Con
ferinței pentru securitate si coopera
re in Europa. De aici și importanța 
capitală a reuniunii de la Madrid, ce
rința ca aceasta să se încheie eu 
rezultate bune. în acest scop, gu
vernul finlandez este de părere că 
reuniunea trebuie să fie temeinic 
pregătită.

în ceea ce ne privește. Finlanda 
este gata să facă tot ceea ce de-

SAN JOSE 21 (Agerpres). — în ca
drul Adunării Legislative a Republi
cii Costa Rica a fost constituit Grupul 
parlamentar de prietenie costaricano- 
română. Cu acest prilej, vorbind in 
numele membrilor grupului, deputatul 
Andres Jenkins Dobles s-a referit la 
vocația pașnică a poporului român, 
la realizările sale pe calea făuririi 
vieții noi. la relațiile prietenești, de 
cooperare, bazate pe respect si stimă 
reciproce, dintre România si Costa

Aprecieri pentru exponatele românești 
la Tîrgul internațional de la Budapesta

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — La 
Budapesta ș-a deschis, miercuri, 
Tîrgul internațional de primăvară, la 
care participă peste 2 000 de întreprin
deri și firme maghiare și străine.

Tara noastră este prezentă printr-o 
serie de întreprinderi românești, care 
expun un larg nomenclator de pro
duse , ale industriei constructoare de 
mașini.

în ziua deschiderii tirgului. pavi
lionul țării noastre a fost vizitat de

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Recomandarea privind realegerea tovarășului Gustav Husak 

în iunefia de președinte al tării
PRAGA 21 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc plenara C.O. al P.C. din 
Cehoslovacia. Pe ordinea de zi s-a 
aflat propunerea Prezidiului C.C. al 
P.C.C. privind alegerea președintelui 
R.S. Cehoslovace.

Plepara a recomandat Comitetului 
Central al Frontului Național din

In favoarea înțelegerii și colaborării pașnice
Declarația ministrului de externe al R.F. Germania

BONN 21 (Agerpres). — într-un 
discurs de politică externă rostit la 
Bonn, Hans-Dietrich Genscher, mi
nistrul afacerilor externe al R. F. 
Germania, s-a pronunțat împotriva 
„unui nou război rece", care ar pe
riclita înțelegerea și stabilitatea — 
transmite agenția D.P.A.

Ministrul vest-german s-a pronun
țat pentru sprijinirea independenței 
statelor în curs de dezvoltare, in lo-

Valul de tulburări 
rasiale declanșat la 
sfîrșitul săptămînii 
trecute in ora
șul Miami, capi
tala statului Florida 
(S.U.A.), s-a soldat 
pînă în prezent cu 
20 de morți și 371 
de răniți, iar pagu
bele materiale se 
ridică la circa 100 
de milioane de do
lari. S-au înregis
trat ciocniri pu
ternice intre popu
lația de culoare și 
efectivele poliție
nești, sprijinite de 
militari ai gărzii 
naționale. Autori
tățile statului Flo
rida au declarat 
starea de urgență, 
iar președintele 
Jimmy Carter a 
trimis la fața locu
lui pe ministrul 
justiției. Fotografia 
înfățișează un as
pect din timpul in

cidentelor 

pinde de ea pentru a garanta 
succesul intilnirii de la Madrid. Ast
fel. in prezent avem consultări cu 
toate statele participante, in cadru 
bilateral sau multilateral. Pe baza 
experienței acumulate anterior, cu 
prilejul reuniunii de la Belgrad, con
siderăm că trebuie să încercăm, in 
cursul aoestor discuții preliminare, să 
clarificăm pe cit posibil problemele 
dificile. Apreciem,. intre altele, că 
trebuie lansate noi inițiative in toa
te domeniile ce vor fi abordate.

Actul final reprezintă, fără îndo
ială. un tot unitar și trebuie consi
derat in totalitatea sa. Pornind de la 
acest principiu, siritem de părere că 
aspectele militare ale securității al
cătuiesc un aspect central al destin
derii. Este un adevăr, in general re
cunoscut. că orice progres real pe ca
lea dezarmării contribuie de o ma
nieră substanțială la menținerea des
tinderii. Guvernul finlandez a luat 
notă cu interes de propunerile ță
rilor membre ale Tratatului de la 
Varșovia privind dezarmarea în Eu
ropă, precum și de alte propuneri în 
acest domeniu, cum ar fi cele ale 
Franței.

La rindul nostru, am propus sta
bilirea unui program de dezarmare 
pentru Europa și intenționăm să 
purtăm consultări pe această temă 
cu toate statele participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re europeană. La sfîrșitul lunii ia
nuarie in aceșt an, am distribuit un 
document de lucru care descrie si
tuația generală. Sperăm să putem 
veni la Madrid cu o propunere 
concretă în acest domeniu.

Desigur, dezvoltarea largă, neîngră
dită a schimburilor economice între 
statele continentului oferă, de ase
menea. o bază materială solidă pen
tru reluarea și consolidarea cursului 
spre destindere, pentru făurirea unui 
climat de pace, securitate si colabo
rare internațională. O contribuție În
semnată in această direcție este che
mată să aducă si activitatea desfă
șurată in cadrul Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa.

în general, manifestăm un interes 
deosebit pentru orice măsură de na
tură să ducă la întărirea încrederii 
intre. statele participante și sperăm 
că în acest domeniu se poate avan
sa la Madrid. Evident că toate ță
rile pot avea, la rindul lor. idei și 

Rica, Vorbitorul a subliniat rolul care 
revine parlamentelor celor două tari 
în dezvoltarea si diversificarea rela
țiilor dintre cele două țări, precum și 
în promovarea unui climat de pace si 
colaborare între toate țările lumii, 
fără deosebire de regimul lor politic.

La ceremonie au participat pre
ședintele in exercițiu al Adunării 
legislative. Mario Rojas Vega, depu- 
tați. reprezentanți ai Ministerului 
Relațiilor Externe si Cultelor, ziariști.

Ferenc Havasi, membru ăl Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Jozșef Marjai, Vicepreședinte, al Con
siliului de Miniștri. Peter Veress. mi
nistrul comerțului exterior, care au 
dat o înaltă apreciere exponatelor ro
mânești.

în pavilionul României oaspeții, ați 
fast intimpinați de Victor Bolojan, 
ambasadorul tării noastre la Buda
pesta.

R.S. Cehoslovacă să propună Adună
rii Federale a R.S.C. să-l realeagă pe 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. în 
funcția de președinte al R.S. Ceho
slovace, candidat unic al P.C. din 
Cehoslovacia si al Frontului Național 
din R.S.C.

cui unei politici a zonelor de influ
entă si dominație, pentru o politică 
de cooperare in domeniul energetic, 
cu scopul de a se evita o eompetitie 
mondială pentru împărțirea surselor 
de energie, pentru depășirea con
tradicțiilor dintre țările industriali
zate și cele în curs de dezvoltare, 
precum și pentru o ordine mondială 
pluralistă si pașnică, bazată pe ega
litate în drepturi si partenerism.

inițiative. Trebuie să discutăm asu
pra lor in lunile următoare, premer
gătoare reuniunii de la Madrid, ca o 
garanție a asigurării succesului aces
teia.

„Este necesară 
o atmosferă 

de înțelegere și 
încredere reciprocă"

D. S. MC PHAIL, 
șeful delegației CANADEI :

Este un fapt că, în ultimii ani. le
găturile de colaborare și cooperare 
economică intre statele din regiunea 
C.E.E./O.N.U. au cunoscut o vizibilă 
ascensiune. Aceasta se datorează ca
drului principial nou de cooperare, 
stabilit prin semnarea Actului final 
de la Helsinki. Nu doresc să insist 
aici asupra impactului negativ al 
încălcării acestor principii ce ar tre
bui să constituie nucleul permanent 
al rețelei noastre de cooperare. Le
găturile de colaborare economică nu 
vor putea da roade decit intr-o 
atmosferă de înțelegere și încredere 
reciprocă.

O asemenea cerință se înscrie ca 
o prioritate la ordinea zilei în 
actuala situație economică interna
țională, cind marea majoritate a 
statelor din regiune se confruntă cu 
dificultăți. Chiar dacă problemele 
noastre nu sînt identice, unele dintre 
ele se manifestă deopotrivă in țări 
cu sisteme economice și sociale dife
rite. Problemele crizei energetice, 
de pildă, au dobindit o dimensiune 
mondială, frinind grav dezvoltarea 
și progresul statelor globului.

Soluționarea dificultăților de o 
asemenea anvergură impune, conco
mitent cu mobilizarea mai intensă a 
eforturilor proprii ale fiecărei țări, 
participarea la o amplă cooperare 
internațională, care nu poate deveni 
eficientă decit întemeiată pe încre
dere. Este de prisos, cred, a arăta 
cit de imperios este nevoie de 
demersul in direcția restaurării în-

pe scurt
^AGENȚIILE DE PRESA

DONAȚIE DE CĂRȚI ROMANEȘTI. Ambasada României din Alger 
a. donat Mișcării Panafricane a Tineretului (M.P.J.) un set de cărți cu- 
prinzind opere ale secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări pri
vind istoria, economia, cultura Și arta românească. Mulțumind pentru do
nația făcută, H. Issebere. secretar general adjunct, al M.P.J.. și-a exprimat 
convingerea că aceste lucrări vor contribui la o mai bună cunoaștere a 
României și la întărirea relațiilor dintre U.T.C. și M.P.J.

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
I CIPRULUI LA ATENA. Aflat in 

vizită în capitala Greciei, ministrul 
| cipriot de externe. Nikos Rolan- 

dis. a fost primit de primul minis- 
1 tru al Greciei, Gheorghios Rallis. și

a avut convorbiri cu omologul său 
grec, Constantin Mitsotakis. In 

I cursul convorbirilor, a declarat șe
ful diplomației cipriote. Grecia a 

I dat asigurări > că va sprijini în con
tinuare Ciprul in vederea găsirii 
unei soluții pașnice la problema 

I cipriotă.
I SCRUTINUL DIN HONDURAS.

Rezultatele oficiale ale alegerilor 
generale desfășurate la 20 aprilie 

| a.c. în Honduras, pentru alegerea
membrilor. Adunării Naționale 

I Constituante, arată că Partidul li
beral dispune in noul for legisla- 

I tiv suprem de 35 de mandate,
Partidul național de 33,-iar forma- 

I țiunea „înnoirea Națională și Uni-
tatea — de trei. Adunarea națională 
Constituantă, care va fi instalată la

I 20 iunie a.c,; urmează să redacteze 
textul unei noi constituții, să sta- 

■ bilească structurile puterii în stat 
și normele privind alegerea pre
ședintelui țării.

Consiliul de Securitate condamnă măsurile autorităților 
israeliene împotriva primarilor arabi 

din Hebron
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat, cu 14 voturi pentru si o 
abținere (S.U.A.). o rezoluție prin 
care cere din nou Israelului să anu
leze măsurile ilegale de expulzare a 
primarilor arabi din Hebron și 
Khalkhoul și a judecătorului islamic 
din Hebron și să faciliteze întoarce
rea lor imediată la căminele și func
țiile Joi-. Documentul exprimă via 
nemulțumire a consiliului ' pentru

SPAN,A. Problemele politicii interne 
in dezbaterea Congresului Deputaților

MADRID 21 (Agerpres). — în Con
gresul Deputaților al Spaniei au 
început dezbaterile pe marginea po
liticii interne a guvernului.

în cuvintarea inaugurală, primul 
ministru. Adolfo Suarez, a declarat că 
scopul principal al guvernului este de 
a apăra sistemul democratic instau
rat in Spania, apreciind că democra
ția spaniolă este incă fragilă. „Grava 
criză economică cu care sintem con
fruntați și lupta impotriva terorismu
lui — a spus vorbitorul, citat de 
agenția A.P. — reclamă o acțiune 
fermă din partea guvernului, dar și 
o intensă colaborare din partea tu
turor". în ce privește economia, pre
mierul Suarez a citat trei factori 
nefavorabili : inflația. deficitul ba
lanței comerciale și șomajul, care au 
atins niveluri deosebit de inalte. Ast
fel. rata inflației a ajuns anul trecut 
la 16.5 la sută și se estimează să fie 
și mai mare in acest an. Pasivul de
ficitului comercial este in primul 

crederii acum, în ajunul reuniunii 
general-europene de la Madrid.

Aș dori să subliniez in acest sens 
rolul unic pe care C.E.E./O.N.U. il 
joacă in promovarea cooperării eco
nomice multilaterale ’ intre țările 
membre. încă de la crearea sa. acest 
organism regional al O.N.U. a des
fășurat o importantă activitate prac
tică, în concordanță cu nevoile con
crete ale tuturor statelor. Activitatea 
comisiei a dobindit un puternic 
stimul odată cu Conferința asupra 
securității și cooperării in Europa, 
care a generat promovarea unor 
forme noi de cooperare in numeroase 
domenii. Guvernul meu își exprimă 
speranța că ambianța de destindere 
si cooperare ar putea fi restabilită 
în regiunea C.E.E./O.N.U. și că se 
vor putea, astfel, asigura condiții 
favorabile pentru desfășurarea reu
niunii de la Madrid.

„Virtuțile conlucrării 
economice 

și dialogului politic"
ELMAR GAMPER,

șef adjunct al delegației AUSTRIEI s
Neîndoielnic, actualitatea politică 

europeană este dominată de perspec
tiva reuniunii de lă Madrid. în îm
prejurările prezente atit de nefaste 
ale vieții internaționale, problema 
pregătirii reuniunii apare cu atit 
mai presantă și mai necesară. în 
vederea înfăptuirii acestui obiectiv, 
trebuie avute in vedere cel puțin 
două direcții de acțiune.

în primul rind, cred că trebuie 
pornit de la .valorificarea virtuților 
politice ale colaborării economice. O 
influență hotărîtoare asupra reluării 
și continuării procesului de destin
dere o poate exercita, fără Îndoială, 
dezvoltarea cooperării economice 
intereuropene. Orice formă de co
laborare între doi parteneri dimi
nuează posibilitățile ca aceștia să se 
angreneze in confruntări politice. 
Mai ales în condițiile unei intense 
colaborări economice, pericolul în
cordării politice este considerabil

ÎNTREVEDERE LA LONDRA. 
Primul ministru al Marii Britanii. 
Margaret Thatcher. l-a primit 
miercuri pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, aflat intr-o 
vizită oficială la Londra. Au fost 
analizate chestiuni ale actualității 
politice internaționale.

CONFERINȚĂ LA DAMASC. În 
capitala Siriei se desfășoară lucră
rile Conferinței de solidaritate cu 
oamenii muncii si poporul sirian, 
organizată de Federația Sindicală 
Mondială. Confederația Internațio
nală a Sindicatelor Arabe si Fede
rația Generală a Sindicatelor Mun
citorilor din Siria. La conferință a 
luat cuvintuL șeful delegației româ
ne. Petru Despot, membru al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Cehtral ăl Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

SEARA LITERARA DEDICATA LUI ARGHEZI. La Budapesta a fost j 
organizată o seară literară dedicată centenarului nașterii lui Tudor j 
Arghezi. Despre viața, opera și locul lui Tudor Arghezi in literatura ro- j 
mână și universală a vorbit poetul Alexandru Andrițoiu. Un grup de actori , 
români și unguri au. recitat din opera marelui poet. La manifes
tare au participat reprezentanți ai M.A.E. și ai Ministerului Culturii, I 
oameni de artă și cultură. Au fost prezenți ambasadorul României la 
Budapesta, Victor Bolojan, și membri ai ambasadei.

Tn preajma conferinței

P.N.U.D. de la Geneva

și Khalkhoul
faptul că Israelul nu a luat pînă 
acum aceste măsuri, așa cum i se ce
ruse intr-o rezoluție similară din 8 
mai a.c.

Rezoluția reamintește că cea de-a 
patra convenție de la Geneva, din 
1949. cu privire la teritoriile ocupate 
îh timp de război, interzice transfe
rurile forțate, în masă sau indivi
duale, precum și deportările de per
soane civile din aceste teritorii, sub 
oricare motiv.

trimestru al anului în curs de 2,9 mi
liarde dolari, iar șomajul afectează 
1.33 milioane persoane — 10,14 la sută 
din totalul forței de muncă. în con
tinuare. vorbitorul a precizat că creș
terea continuă a preturilor țițeiului 
pe piața internațională a împiedicat 
relansarea investițiilor și producției 
și, implicit, a agravat șomajul.

în altă ordine de idei, premierul 
Suarez a subliniat că „guvernul va 
acționa energic impotriva violentei 
armate, flagel a cărui eradicare re
clamă un efort colectiv special de 
responsabilitate si sprijin acordat po
liției".

în cadrul dezbaterilor a luat cuvîn- 
tul Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
care a spus, în substanță — transmite 
agenția E.F.E. — că politica econo
mică promovată de guvern este ne
gativă. El a criticat cabinetul pentru 
faptul că nu întreprinde măsuri fer
me de soluționare a problemelor 
grave cu care este confruntată tara.

atenuat. Colaborarea economică con
tribuie la apropierea intre popoare, 
la înțelegere internațională, înlătu- 
rind sau contracarind manifestarea 
factorilor de încordare politică. Este 
deci limpede că trebuie să ne multi
plicăm eforturile, inclusiv pe linia 
activității C.E.E./O.N.U., în direcția 
dezvoltării relațiilor economice din
tre statele continentului.

în același timp, promovarea dialo
gului sincer, constructiv, în cadru bi 
și multilateral, intre statele partici
pante la intîlnirea de la Madrid, poa
te avea un rol deosebit în înlătura
rea suspiciunilor și neînțelegerilor, in 
netezirea căilor spre destindere. După 
părerea noastră, aceste convorbiri 
preliminare trebuie să prilejuiască un 
amplu schimb de experiență și de 
opinii în legătură cu toate punctele 
conținute în Actul final de la Hel
sinki, să stimuleze fiecare stat parti
cipant pentru a reflecta și elabora 
propuneri și măsuri corespunzătoare 
în vederea asigurării succesului re
uniunii de la Madrid.

Aș dori să menționez că Austria 
participă activ la pregătirile pentru 
această conferință. Practic, am purtat 
și purtăm convorbiri tot mai frec
vente cu. reprezentanți ai țărilor neu
tre și nealiniate din Europa, ca și ai 
altor state, inclusiv din țările socia
liste. Dealtfel. Austria întreține in 
mod traditional relații bune in dome
niul economic, științific, tehnic și cul
tural cu România, ca și cu alte țări 
socialiste, aceasta constituind un 
aport concret la menținerea unui cli
mat de destindere pe continent.

După părerea noastră, tocmai dez
voltarea colaborării între țările mici 
și mijlocii din Europa pe diferite pla
nuri, contribuind Ia crearea unui cli
mat general de încredere, poate in
fluența asupra hotăririlor marilor pu
teri. Pentru că. pînă la un anumit 
grad, acestea din urmă trebuie să țină 
seama și de opinia țărilor mici. Exis
tă, cred, o șansă reală ca țările mici 
și mijlocii să influențeze din punct 
<je vedere politic evenimentele vieții 
internaționale, să contribuie astfel la 
pregătirea corespunzătoare și reușita 
reuniunii de la Madrid.

Anchetă realizată de 
Viorel POPESCU

AGENȚIA CHINA NOUA a fost 1 
împuternicită să anunțe că Repu- 
blica Populară Chineză a încheiat | 
cu succes deplin experiențele de | 
lansare a rachetelor purtătoare 
intr-o zonă cu o rază de 70 mile 
marine din Oceanul Pacific. Expe- | 
riențele s-au desfășurat in perioada 
18—21 mai a.c.

COSTUME POPULARE ROMA- 1 
NEȘTI EXPUSE tN AUSTRALIA, t 
Expoziția „Costume populare in 
Europa", deschisă la Melbourne, pre- ' 
Zintă costume populare românești 
din diferite regiuni ale țării. Cos
tumele au fost deosebit de apreciate I 
de experți și public pentru varieta
tea culorilor și bogăția motivelor 
ornamentale. ‘

KUWEITUL A MAJORAT PRE
ȚUL ȚIȚEIULUI. Autoritățile ku- I 
weitiene au anunțat hotărirea de 
a majora cu doi dolari prețul bari
lului - de țiței, - cu efect retroactiv i 
de la 1 mai 1980. Prețul barilului 
de țiței kuweitian a fost astfel mă
rit la 29,50 dolari. I

Reuniune consacrată 
cooperării tehnice 

interafricane
NAIROBI 21 (Agerpres). — La 

Nairobi s-au incheiat lucrările unei 
reuniuni a expertilor in probleme de 
cooperare tehnică interafricână prin 
adoptarea unor recomandări ce vor 
fi incluse intr-un program de coope
rare tehnică intre statele de pe con
tinent. Programul prevede întărirea 
cooperării regionale, efectuarea de 
schimburi de resurse tehnice și In
formații, consolidarea unităților de 
profil din statele respective, canali
zarea resurselor umane și financiare 
in scopul realizării unor programe 
de perfecționare a mecanismelor e- 
conomice.

Aceste puncte de vedere vor fi 
susținute de statele africane la con
ferința de la Geneva a Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
ce urmează să se desfășoare incepind 
de săptămina viitoare.

Consultări economice 
între C.E.E. și Japonia 

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
După cum informează agenția France 
Presse, Piața comună a cerut Japo
niei să-și sporească importurile de 
produse vest-europene, in vederea 
reducerii deficitului comercial înre
gistrat de „cei nouă". Cererea in 
acest sens a fost formulată miercuri 
la Bruxelles, unde se desfășoară
consultări economice și comerciale
intre cele două părți.

Deficitul balanței comerciale a 
C.E.E. in schimburile cu Japonia a 
atins anul trecut 7 miliarde dolari si 
aproape 2 miliarde in primul trime T| 
tru al acestui an. / Y

Dacă Japonia nu va da curs aceste 
cereri, a avertizat delegația comu
nitară, „cei nouă" ar putea să-și 
revizuiască poziția lor pină in toam
nă, in sensul că vor trece la măsuri 
de retorsiune impotriva importuri
lor lor din Japonia. Delegația niponă 
a făcut cunoscut in mod clar insă 
că Japonia nu intenționează să-și 
sporească în acest an importurile 
de produse manufacturate. Ea con
sideră că scumpirea importurilor 
sale de produse petroliere o împie
dică să-și sporească, in același timp, 
importurile de produse industriale și 
manufacturate.

Alegerile 
preliminare 
din S.U.A.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
în alegerile preliminare din statele 
Oregon și Michigan, președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, a repurtat un 
nou succes în fața senatorului Ed
ward Kennedy. în urma acestui scru
tin, Carter dispune de sprijinul a 1 390 
delegați la Convenția națională a 
Partidului democrat, iar Kennedy — 
de sprijinul a 781 delegați. Pentru 
obținerea învestiturii sint necesare: 
minimum 1 666 voturi la Convenție.

în preliminariile republicane din 
Michigan, George Bush s-a situat 
mai bine decit Ronald Reagan, insă 
acesta a cîștigat in Oregon, rrienți- 
nindu-se în frunte pe lista republi
cană.

Columbia a naționalizat 
industriile carboniferă 

și metalurgica
BOGOTA 21 (Agerpres). — Gu

vernul Columbiei a anunțat hotări
rea sa de a naționaliza industriile 
carboniferă și metalurgică. Pină in 
prezent, zăcămintele de cărbune și 
de minereu de fier erau exploatate 
in Columbia de compania „Paz-del- 
Rio", care producea aproximativ 60 
la sută din metalul ce se fabrica in 
țară. ■

Semnind decretul de naționalizare, 
președintele Julio Cesar Turbay 
Ayala a declarat că naționalizarea 
producției de cărbune și metal con
stituie „un pas istoric" pentru Co
lumbia și va servi întăririi controlului 
statului asupra bogățiilor naturale.
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