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I STEAGUL PARTIDULUI - STEAGUL MARILOR;VICTORII ALE POPORULUI f 
j 8. INSTAURAREA PUTERII POPULARE, 
; TRECEREA LA CUNSTRUCTIA SOCIALISTĂ- 
ț o cucerire epocalii pe drumul revoluției de eliberare 
ț naționala, antifascistă si antiimperialistă

Printre consecințele fundamentale 
ale revoluției de eliberare națională 
antifascistă și antiimperiaiistă din 
august 1944 se cuvine inclusă, neîndo
ios, accelerarea ritmului dezvoltării 
societății românești. Poporul nostru a 
parcurs, după cum se știe, drumul 
glorios de la Eliberare la Socialism 
n mai puțin de trei ani și jumătate.

Pe căi istorice noi, nestră
bătuta. îI1Iăntuite in fluxul aceluiași 
proces ascendent, evenimentele post- 
insurecționaie s-au succedat cu o 
mare repeziciune și au marcat prefa
ceri calitative, de structură, in cele 
mai diverse domenii ale vieții social- 
economice, politice, militare, spiritu
ale. între cele mai semnificative se 
înscrie, desigur, Înfăptuirea pe cale 
revoluționară a reformei agrare in 
primele luni ale anului 1945. La 6 
martie același an a fost instaurat pri
mul guvern popular-democratic din 
istoria țării. în noiembrie 1946, ca re
zultat al alegerilor generale, repre
zentanța națională a căpătat un nou 
conținut și o alcătuire inedită, renun- 
țindu-se. la sistemul bicameral. Con
comitent au fost operate mutații — 
denumite în epocă „acte de democra
tizare" — in conținutul aparatului și 
instituțiilor de stat, al așezămintelor 
culturale și sistemului de învățăm int. 
Prin măsuri succesive, care au culmi
nat în 1947 cu aplicarea reformelor 
preconizate în „Propunerile Partidu
lui Comunist Român", statul popular- 
democrat a început să-și exercite tot 
mai ferm funcția de dirijare a eco
nomiei naționale, inclusiv in sectorul 
privat-capitalist. Două evenimente 
memorabile.: „divorțul civilizat" — 
după expresia fericită a dr. Petru 
Groza — dintre poporul român și 
monarhie, petrecut la 30 decembrie 
1947, și actul istoric al naționalizării 
principalelor mijloace de producție 
din 11 iunie 1948 au marcat intrarea 
României în era socialismului.

Astfel enumerate și văzute din 
perspectiva deceniilor care ne despart, 
evenimentele care au punctat drumul 
de la Eliberare la Socialism pot să 
pară, la prima privire, înlănțuite de 
la sine. în realitate, epoca a fost mult 
mai trepidantă și fremătătoare. Dru
mul poporului român spre noua orîn- 
duire a însemnat o ascensiune anevo
ioasă. pe trasee nepietruite și prin 
zone ce nu fuseseră nicicînd defri
șate. O ascensiune ce a pus în miș
care, dar nu întotdeauna pe aceleași 
itinerare și nici în aceleași direcții, 
toate straturile societății românești. 
Evenimentele amintite mai sus. în
deosebi cele nodale, ca instaurarea 
guvernului prezidat de dr. Petru 
(J^roza sau alegerile parlamentare, au 

tlectat procesele profunde ce aveau 
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forrtiarea luptei antifasciste a maselor 
în lupta pentru profunde înnoiri so
ciale. înclinarea tot mai accentuată 
a balanței în favoarea forțelor care 
acționau în direcția prefacerilor de
mocratice, progresiste, preluarea 
succesivă de către acestea a pozițiilor 
de conducere în stat din mîinile re
prezentanților vechilor clase domi
nante, procese ce au dus, în cele din

ANCHETA „SClNTEII
Un colectiv muncitoresc iși măsoară forțele 

în milioanele de kilowați-oră economisite 
Aceasta este concluzia ce se desprinde din acțiunea comitetului de partid de la între
prinderea de mașini grele București, care a dus ia descoperirea unor rezerve de reducere 

a consumurilor normate de energie electrică cu 3,6 milioane kWh pe an
Cerința economisirii severe a ener

giei electrice și gazelor naturale — 
formulată in sarcini și măsuri con
crete, obligatorii, în prevederile re
centului decret al Consiliului de Stat 
— se pune cu deosebită acuitate la 
marii consumatori industriali, intre 
care se numără și întreprinderea de 
mașini grele București.

— Nu sintem mulțumiți de econo
miile Înregistrate in primul semestru 
al acestui an față de consumurile 
planificate atit la energie electrică — 
3 753 MWh, cit și la combustibil — 
2 705 tone, ne-a spus de la bun în
ceput tovarășul Nicolae Badea, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii și președintele consiliului 
oamenilor muncii. Chiar dacă ne-am 
încadrat in repartiții, mult mai seve
re decît normele de consum. Condu
cerea partidului și statului a adus la 
cunoștința oamenilor muncii dificul
tățile pe care le cunoaște și țara 
noastră privind asigurarea resurselor 
energetice, în contextul crizei mon
diale de energie. De aceea, prevede
rile recentului decret al Consiliului 
de Stat, dincolo de normele și măsu

urmă, la intrarea societății româ
nești intr-o nouă etapă a dezvoltării 
sale — etapa construcției socialiste.

Factorul decisiv ai vie*  
toriilor — rolul conducător 
al clasei muncitoare, în 
frunte cu partidul comu
nist. Ce factori au stat la baza 
victoriilor repurtate de forțele revo
luționare și democratice asupra celor 
de dreapta, conservatoare ? Fără a 
încerca o ierarhizare și, in special, 
fără pretenția de a epuiza o pro
blemă atît de complexă, vom releva, 
înainte de toate, însemnătatea excep
țională pe care a avut-o activitatea 
ideologică, politică și organizatorică 
desfășurată in perioada postinsurec- 
țională de către Partidul Comunist 
Român. Studierea documentelor vre
mii atestă; pregnant că partidul co
munist a realizat exact semnificația 
perspectivelor deschise de revoluția 
de eliberare națională antifascistă și 
antiimperiaiistă pentru dezvoltarea 
luptei revoluționare a maselor și a 
acționat corespunzător. Comuniș
tii s-au orientat rapid in noile 
împrejurări, au decelat elementele 
specifice apărute ca urmare a victo
riei revoluției de eliberare din august 
și și-au revizuit cu promptitudine 
unele teze formulate mai demult re
feritor la perioada de trecere spre 
socialism — a desăvîrșirii revo
luției burghezo-democratice. Tot
odată, ei au desfâșiu'at o acti- 

La Anina, intr-unui din avanposturile bătăliei pentru energie:

„OPERAȚIUNEA ȘISTURI"
Pornind de la necesitatea ca. în următorul deceniu, 

România să devină independentă din punct de vedere 
al energiei și combustibilului — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — proiectul Programului-directivă 
de cercetare și dezvoltare in domeniul energiei pe pe
rioada 1981—1990 și orientările principale pină în anul 
2000 pune un accent deosebit pe intensificarea activi
tății pentru descoperirea de noi surse de energie. 
Această vastă operă de investigare, cercetare și punere 
în exploatare a tuturor resurselor energetice ale patriei 
a declanșat o nouă și complexă acțiune in domeniul 
energetic, capabilă să garanteze dezvoltarea și moder
nizarea susținută a economiei noastre naționale. Noul 
document de partid — adevărată Cartă a României 
energetice de mîine — polarizează atenția tuturor oa- ■ 
menilor muncii, a tuturor cetățenilor, a intregului 
popor.

Reportajul nostru din pagina a Ill-a relatează fapte 
și ginduri ale oamenilor muncii de pe unul dintre cele 
mai mari șantiere ale țării — Anina — unde, nu peste 
mult timp, vor fi puse in exploatare zăcămintele de 
șisturi bituminoase, combustibil ce va alimenta o mare 
termocentrală electrică de o capacitate aproape egală 
cu a hidrocentralei Porțile de Fier I.

rile legale, ne pun nouă, oamenilor 
muncii, și in primul rind comuniștilor 
din întreprindere, o problemă de con
știință muncitorească : care sint căile 
prin care putem pune in valoare re
zervele suplimentare de economisire 
în și mai mare măsură a energiei și 
combustibilului de care dispunem ?

Este apelul mobilizator al comite
tului de partid al întreprinderii, care 
a stirnit un puternic ecou, de la 
muncitor la director. Fiecare, potri
vit experienței și pregătirii sale pro
fesionale, dar mai ales dovedind mult 
spirit gospodăresc, a făcut observații, 
propuneri concrete de economisire.

Ce s-a constatat ? în birouri și ma
gazii sint multe corpuri de ilumi
nat de care nu este nevoie; în unele 
locuri se uită lumina aprinsă, iar în 
anumite birouri funcționează o serie 
de aparate personale ce consumă cu
rent electric; nu s-a făcut sectoriza- 
rea luminii în toate atelierele și halele 
și. deși se lucrează adesea numai în- 
tr-un capăt de hală in schimburile II 
și III, luminile ard in toată hala ; nu 
toate mașinile-unelte au instalații de 

vitate prodigioasă pentru conștien
tizarea maselor largi asupra ne
cesității continuării neîntrerupte a 
proceselor democratice declanșate de 
revoluția din august și pentru unirea 
tuturor forțelor sociale și politice in
teresate în propășirea țării. Inițiativei 
și eforturilor partidului comunist li 
se datorește. decisiv, consolidarea în 
noua perioadă a Frontului Unic Mun
citoresc — gratie căruia clasa munci
toare și-a putut exercita plenar rolul 
de conducător în ansamblul forțelor 
sociale revoluționare și progresiste — 
realizarea unor acorduri trainice cu 
Frontul Plugarilor și alte organizații 
ale țărănimii — ceea ce a contribuit 
considerabil la făurirea alianței mun- 
citorești-țărănești — închegarea Fron
tului Național Democratic — care a 
reunit pină la urmă toate categoriile 
sociale și grupările politice apte să 
contribuie la aplicarea măsurilor ne
cesare pentru reconstrucția tării. Prin 
înseși faptele sale, prin clarviziunea 
demonstrată în împrejurările grele de 
atunci, prin vasta experiență al cărei 
posesor era, prin patriotismul său 
înflăcărat, prin încrederea nețărmu
rită in capacitatea creatoare și des
tinul poporului nostru, Partidul Co
munist Român a fost unanim recu
noscut ca forța politică conducătoare 
in societate, bucurindu-se de stima și 
prestigiul pe care le merita.

Adeziunea și sprijinul 
nelimitat al maselor celor 
mai largi ale poporului. Un 
rol esențial în polarizarea maselor 

iluminare individuală; etanșeitatea 
cuptoarelor nu este corespunzătoare; 
sint pierderi la unele instalații de aer 
comprimat, apă sau abur, din cauza 
unor defecțiuni care nu sint înlătura
te la timp. Și alte asemenea observa
ții critice. Cum era și firesc, aplica
rea multor măsuri s-a făcut imediat, 
fără a se convoca ședințe și întocmi 
programe de acțiune.

Iată una dintre acestea. S-a făcut 
inventarierea tuturor surselor de 
iluminat din întreprindere, atit in 
hale, cit și in birouri, depozite și alte 
spații auxiliare. Practic, s-a măsurat 
fluxul luminos pe locurile de mun
că, limitindu-se acesta la strictul ne
cesar pentru desfășurarea normală a 
producției. La turnătorie, bunăoară, 
iluminatul s-a redus eu 30 la sută ; 
aici,'stingerea luminilor nefolositoare 
și amplasarea rațională a becurilor 
ș-au făcut în cele mai multe cazuri la 
sugestia muncitorilor. S-a economisit, 
astfel, o putere instalată de 25 kW, 
care, la nivelul unui an, înseamnă un 
consum cu 60 MWh mai redus. Și în 
fiecare secție, atelier, birou, magazie
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
au primit pe membrii ansamblului folcloric „Mihai Eminescu“ 

al comunității românești din Regina, provincia 
Saskatchewan, din Canada

celor mai largi în jurul partidului 
l-a jucat fără îndoială programul de 
prefaceri progresiste cu care partidul 
comunist, forțele democratice s-au 
prezentat în fața națiunii. începînd 
cu platfornia-program a P.C.R. din 
septembrie 1944, contiinuînd cu pro
gramul de guvernare din ianuarie 
1945 și platforma întocmită în preaj
ma alegerilor din 1946, terminînd ou 
propunerile P.C.R. din 1947, torțele 
revoluționare și democratice și-au 
definit clar poziția față de toate 
problemele cu care era confruntată 
țara. Și — fapt esențial —ele au pro
pus soluții realiste, în care masele 
populare, majoritatea covirșitoare a 
națiunii și-au recunoscut interesele 
fundamentale, aspirațiile la prefaceri 
înnoitoare. Este ceea ce a făcut să 
iasă și mai puternic în evidentă, prin 
contrast, caracterul reacționar al poli
ticii partidelor burgheze, care urmă
reau în esență zădărnicirea oricăror 
înnoiri menținerea intactă a vechilor 
rinduieli burghșzo-moșierești. conse
cința firească fiind discreditarea în 
tot mai mare măsură a acestor partide 
in fata maselor. Uriașul val al lupte
lor populare a’demonstrat cit se poate 
de clar opțiunea maselor pentru 
profundele înnoiri propuse de parti
dul cbmunist.

AI. Gh. SAVU-------- "v
(Continuare in pag. a IV-a)

s-a procedat la fel, cu aceleași efec
te economice imediate.

La secția forjă grea nr. 1, unde se 
consumă 40 la sută din gazul metan 
repartizat întreprinderii, împreună 
cu ing. Sergiu Iliescu, șef de secție 
schimb, parcurgem locurile de mun
că și ni se prezintă detalii despre 
fiecare măsură care urmează a fi a- 
plicată.

— De fapt, ne explică interlocuto
rul, am alcătuit „ad-hoc“ o brigadă 
formată din specialiști, maiștri și 
muncitori, comuniști cu experiență 
care au făcut împreună un „itinerar 
energetic", privind locurile de muncă 
eu ochiul gospodarului, căutind pretu
tindeni soluții de economisire a c- 
nergiei electrice sau termice. Con
cluziile acestor observații și discuții 
le-am sintetizat în măsuri radicale, 
care modifică principial uncie tehno
logii sau sisteme de organizare a pro
ducției, precum și in alte măsuri 
gospodărești, poate mai mici ca

Corneliu CARLAN
(Continuare in pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, marți 
dimineața, in stațiunea Neptun. pe 
membrii ansamblului folcloric „Mihai

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Doamnă președintă a clubului 

cultural „Mihai Eminescu",
Doamnelor și domnilor.
Stimați tovarăși,

Aș dori, in primul rind, să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor ce
lor care faceți parte din clubul 
cultural „Mihai Eminescu" sau ați 
sosit cu acest club în România, un 
salut călduros, urarea de bun ve
nit pe pămintul strămoșesc al 
României.

Am asistat la un scurt program 
prezentat de tinerii acestui club ce 
poartă numele marelui poet român 
Mihai Eminescu, cel care a cîntat 
întotdeauna virtuțile, dragostea de 
dreptate și libertate ale poporului 
român, dragostea de prietenie și 
de independență. EI a cîntat fru
musețea țării și a scris in graiul 
românesc versuri care au rămas și 
vor fi de-a pururea nepieritoare.

Sint bucuros că, vizitînd Româ
nia, țara strămoșilor dumneavoas
tră, puteți cunoaște unele din 
preocupările de astăzi ale poporu
lui român, constructor al societă
ții socialiste, care, stăpin pe desti
nele sale, iși făurește în mod liber 
viitorul așa cum îl dorește el.

Punem pe primul plan dez
voltarea economică, ridicarea bu
năstării poporului și acordăm, 
totodată, o atenție deosebită în- 
vățămintului. științei, culturii, 
ridicării gradului de civiliza
ție generală al poporului nos

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
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a primit pe Yitzhak Rabin, fost prim-ministru al Israelului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți, în stațiu
nea Neptun, pe Yitzhak Rabin, fost 
prim-ministru al statului Israel, care 
face o vizită in țara noastră.

Oaspetele a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, pentru invi
tația de a vizita România și posibili
tatea de a cunoaște realizările 
României contemporane. El a trans
mis, totodată, președintelui Nicolae 
Ceaușescu expresia înaltei stime și 
considerații, împreună cu cele mai 
bune urări din partea premierului 
israel ian, Menahem Begin.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat satisfacția față de bunele

Eminescu" al, comunității românești 
din Regina, provincia Saskatchewan, 
din Canada, care întreprinde un 
turneu artistic și de documentare in 
țara noastră, la invitația Asociației 
„România". ,

La primire au luat parte tovarășii

tru. Noi știm că societatea nouă pe 
care o edificăm în România trebuie 
să încorporeze tot ce are mai nobil 
poporul român în toate domeniile, 
să sintetizeze minunatele cuceriri 
ale culturii și științei naționale și 
să Ie imbine in mod armonios cu 
cuceririle universale, deoarece nu
mai printr-o imbinare armonioasă 
a specificului propriu cu tot ceea 
ce este mai bun in lume se pot a- 
sigura progresul fiecărei națiuni, 
realizarea unei lumi a păcii și 
colaborării internaționale.

Aș dori să exprim bucuria noas
tră de a constata că dumneavoas
tră, trăind pe meleagurile îhdepăr- 
tate ale Canadei prietene, nu ați 
uitat graiul, cultura, obiceiurile 
strămoșilor dumneavoastră, ale po
porului român, că vă străduiți, în- 
tr-o formă sau alta, să le cultivați, 
să le îmbogățiți, adăugind, fără nici 
o îndoială, și elementele specifice 
din locurile și țara în care locuiți 
in prezent. Ne bucură acest lucru 
pentru că aceasta contribuie mult 
Ia dezvoltarea colaborării și prie
teniei dintre România și Canada.

Ce aș putea să vă spun, dragi 
prieteni ? în primul rind să nu 
uitați niciodată patria, poporul 
din rîndurile căruia sinteți ; să vă 
îndepliniți, în același timp, obliga
țiile și îndatoririle față de țara in 
care trăiți și, ca cetățeni cana
dieni de origine română, să faceți 
tot ce puteți pentru prietenia și 
colaborarea între România și Ca
nada, între popoarele noastre; să 
fiți, dacă se poate spune așa, am

relații dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Israel, 
dintre România și Israel, precum și 
convingerea că vizita lui Yitzhak 
Rabin in țara noastră va contribui la 
dezvoltarea acestor relații. Totodată, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările ce i-au fost 
adresate și a rugat să se transmită 
din partea sa premierului Begin cele 
mai bune urări.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme actuale internaționale, 
îndeosebi situația din Orientul Mij
lociu și modalitățile de a se ajunge 
cit mai grabnic in această regiune la 
o pace globală, justă șî trainică. In 
acest cadru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat preocuparea 

Iosif Banc, Cornel Burtică, Constan
tin Dăscălescu. Emil Drăgănescu, 
losiT Uglar. Nicolae Giosan.

Sint prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai comunității românești din
(Continuare in pag. a V-a) 

basadori, sau mai bine zis soli ai 
unei culturi străvechi a poporu
lui român, care anul viitor va săr
bători 2050 de ani de la formarea 
primului stat centralizat dac, și 
care, in condiții vitrege dc mai 
bine de două milenii, s-a plămădit, 
s-a format prin simbioza dintre 
daci și romani, devenind un po
por demn, cu o cultură înaintată, 
ducind mai departe civilizația 
străveche pe care a moștenit-o și 
adăugindu-i permanent noi și noi 
valențe în raport cu cuceririle 
științei și cunoașterii umane.

Vă pot spune că niciodată ca 
astăzi poporul român nu s-a bucu
rat de minunatele condiții create 
de orînduirea socialistă pentru a-și 
putea pune în valoare aptitudinile, 
atit culturale, științifice, cit și 
umane, de a-și putea făuri o viață 
demnă și liberă.

Puteți fi mindri că proveniți 
dintr-un popor care mai bine de 
două milenii a ținut sus steagul in
dependenței, al libertății și dem
nității și care, mai mult ca oricind, 
este hotărît să facă totul pentru 
a-și păstra independența și suve
ranitatea, pentru a făuri socialis
mul, pentru pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice).

Vă urez succese în viață și în 
activitatea dumneavoastră. Vă do
resc toate cele bune, cum spunem 
noi, românii, multă sănătate și fe
ricire. Și să veniți cit mai des în 
România! (Aplauze puternice, în
delungate).

României de a se acționa fără mtir- 
ziere pentru realizarea unei păci glo
bale care să ducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate îii 
urma războiului din 19-37, la rezolva
rea problemei poporului palestinian, 
inclusiv, crearea unui stat palestinian 
liber și independent, la asigurarea in
tegrității teritoriale a tuturor statelor 
din zonă.

A fost exprimată de ambele părți 
dorința ca relațiile dintre România și 
Israel să se dezvolte m continuare pe 
pian economic, tehnico-știintific, cul
tural și în alte domenii, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, des
tinderii și cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-a 
atmosferă cordială.
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Doi oameni 
curajoși

O furtună violentă s-a abătut, 
într-una din, nopțile trecute, asu
pra Borzeștiului. La combina
tul petrochimic, muncitorii su
pravegheau cu atenție instala
țiile. Deodată, un trăznet a că
tat pe coșul de aerisire al unei 
instalații. Incendiu.

Pentru cei aflați în schimb 
existau două posibilități : să 
oprească instalația respectivă și, 
odată cu ea, alte instalații cu 
care se afla in legătură sau ci
neva să urce pe coș și să în
cerce să stingă focul. Oamenii 
au ales cea de-a doua cale. Nu 
i-au speriat nici înălțimea coșu
lui, nici focul, Maistrul Ghiță 
Viola și mecanicul Ion Boeăneț 
au urcat pe acoperiș și au în
fundat gura coșului de aerisire 
cu...propriile lor haine. Focul a 
fost, înăbușit ..in fașă", iar insta
lațiile au continuat să funcțio
neze normal.

La ieșirea din schimb, obiș
nuita consemnare : „Nimic de
osebit de semnalat".

Nedeia de pe 
Valea 
Zînelor

In frumoasa Vale a Zînelor, in 
fața a mii de spectatori români 
și maghiari veniți din toate col
țurile județului Covasna, ca și a 
oaspeților aflați la odihnă și tra
tament in „orașul celor 1000 de 
izvoare" de apă minerală, a avut 
loc tradiționala „Nedeie mocă
nească". Intr-un cadru de un pi
toresc aparte, nedeia din orașul- 
stațiune Covasna din acest an 
s-a constituit intr-o impresio
nantă sărbătoare a oierilor din 
Voinești. O sărbătoare originală, 
de mare frumtțșețe, despre care 
s-a dus vestea.-peste șapte munți 
și văi, iar ocupi în toată țara. 

Minciună
spune... 
adevărul
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Există, înainte de intrarea in 
pădurea Pustnicul, de lingă 
București, o linie ferată. Linia 
ferată are o barieră. La bariera 
veghează, in ture de zi și noapte, 
cite un cantonier. Duminică, i 
august, după-amiază, se afla in 
fură un cantonier deloc zgircit la 
vorbă. Cit a stat bariera lăsată, 
in așteptarea unui mărfar, can
tonierul număra mașinile oprite 
de o parte și de alta a liniei 
ferate.

— Ei, așa mai zic și eu — ni 
se adresează el. în alte dumi
nici, pină trecea mărfarul de ora 
asta, se adunau la barieră atitea 
mașini că nici nu le vedeam 
coada. Acuma, uitați-vă și dum
neavoastră : se mai poate res
pira. Dar să știți că pădurea tot 
geme de lume. Multi dintre ei 
au venit cu autobuze, cu bici
clete sau... pe jos. Foarte fru
mos. Și sănătos.

— Serios ? — a întrebat un ti
nerel de la volanul unei mașini.

•— M-o fi chemind pe mine 
Gheorghe MiniiUnă. dar să știți 
că am spus adevărul adevărat. 

Pe linia 24
Seară de august. Senină, căl

duroasă. Printre cetățenii care 
călătoreau la ora aceea cu un 
tramvai de pe linia 24 din Bucu
rești se afla și Gheorghe Nico- 
lae, de pe strada Despot Vodă 
nr. 31. La un moment dat, acest 
Gheorghe Nicolae (ulterior am 
aflat că lucrează la o adminis
trație de sector a domeniului pu
blic), a început „s-o facă pe 
zmeul", să profereze injurii la 
adresa celor din jur.

— Ce ți-a cășunat, neică ? Te 
trezești în pădure ? — l-a apos
trofat un călător.

Atit i-a trebuit scandalagiului, 
pentru a deveni și mai nevricos: 
pină la urmă i-a imbrîncit și 
lovit pe cițiva călători. A fost 
chemat în grabă un lucrător de 
miliție, dar G. N. cu greu s-a lă
sat potolit. Acum „zmeul" aș
teaptă ca un mielușel să vadă 
ce-o zice legea. • 

Din inimă
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Pentru transpunerea în practică a 
obiectivelor stabilite de conducerea 
partidului și îndeplinirea uneia din 
sarcinile de bază ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale in cincinalul viitor 
— sporirea mai accentuată a efi
cienței intregii activități economice 
și pe calea utilizării intensive a fon
durilor fixe — infinitățile doljene se 
acționează cu răspundere in direcția 
creșterii gradului de utilizare a 
„zestrei" tehnice. într-un asemenea 
cadru, in cele mai importante între
prinderi din județ s-a întreprins 
recent o analiză minuțioasă a mo
dului de folosire a utilajelor, ale 
cărei concluzii au fost prezen
tate in fața întregului activ de 
partid din unitățile economice. 
Aceasta a fost și tema convorbim 
noastre cu tovarășul Vasile Po
pescu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, care a debutat, fi
resc, cu intrebarea : care au fost 
principalele concluzii ale analizei ?

— înainte de a detalia aceste con-- 
cluzii — ne-a spus interlocutorul — 
aș preciza că proiectul de Directive 
ale Congresului al XII-lea al partidu
lui cere tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, tuturor oamenilor 
muncii să acorde un interes major 
folosirii judicioase a mașinilor și uti
lajelor, ca una din condițiile hotări- 
toare pentru creșterea productivității 
muncii. Or, ce se constată în județul 
nostru ? în loc ca acest indice să 
sporească an de an. așa cum se îa- 
timplă în majoritatea unităților 
noastre economice, intr-o serie de 
întreprinderi acest indicator este, in 
unele perioade, in regres. Așa. bună
oară, în trimestrul I la întreprinde
rea „Electroputere" s-a înregistrat 
un indice de utilizare de 83,5 la sută, 
față de 86.4 la sută cit s-a realizat 
în perioada corespunzătoare a anu
lui trecut; la întreprinderea de trac
toare și mașini agricole — 84.1 la sută 
față de 86,5 la sută; la întreprinde
rea de piese turnate din Băilești — 
58.1 la sută față de 72,3; la între
prinderea mecanică de material ru
lant — 78,1 la sută față de 80,4 în 
trimestrul I 1978.

Desigur, această stare de lucruri 
demonstrează că. în primul rînd, 
organele și organizațiile de par
tid din aceste unități nu au ac
ționat cu hotărîre și consecven

ță în această direcție. Adeseori, 
problema folosirii judicioase a uti
lajelor este trecută pe un plan 
secundar al activității politico-orga- 
nizatorice, Iată dc ce iii analiza 
amintită, ale cărei concluzii au fost 
puternic stimulate de ideile și direc
țiile de acțiune preconizate in pro

pentru mai buna utilizare a mașini
lor-unelte. iai consiliile oamenilor 
muncii să dezbată trimestrial mo
dul de realizare a indicelui de 
utilizare și siguranța in exploa
tare a utilajelor. Astfel încercăm 
să întărim răspunderea organe
lor și organizațiilor de partid, a

suri pentru mai buna funcționare și 
întreținere a utilajelor.

Avînd in vedere că mai sini, 
intreprinderi care de ani de zile 
întimpină greutăți in asigurare,, 
pieselor de schimb pentru ma
șinile-unelte planificate a fi livra
te din alte județe, comitetul ju

— Ne străduim să legăm cit mai 
strins, in această perioadă, acțiunea 
de popularizare și studiere a proiec
telor de documente ale Congresulu1 
al XII-lea al P.C.R. cu munca politi- 
co-educativă în vederea îndeplinii-,i 
sarcinilor economice curente. D 
un real interes s-a bucurat schim

O SARCINA ESENȚIALA A MUNCII POLITICE:

Folosirea utilajelor cu randament maxim
• Implicațiile educative ale unor „indici fluctuanți“ • Cum poate contribui colaborarea dintre organizațiile 

de partid la rezolvarea problemei pieselor de schimb

iectul de Directive, ara stăruit asupra 
descoperirii rezervelor care există in 
acest domeniu, asupra stabilirii unor 
modalități de acțiune imediată, in 
funcție de profilul și posibilitățile 
fiecărei întreprinderi, astfel incit in 
semestrul II in industria județului 
Dolj să se realizeze un indice mediu 
de utilizare a mașinilor-unelte de 
86.2 la sută.

— Care sînt principalele măsuri 
inițiate in acest sens de organele 
și organizațiile de partid?

— Pe temeiul acestor concluzii, 
în fiecare unitate s-a stabilit cite 
un program propriu de acțiune, de 
a cărui aplicare răspund în fața co
mitetului județean de partid și a 
consiliului județean de control mun
citoresc secretarii comitetelor de 
partid respective. Concomitent, ne-am 
propus ca pe baza unui grafic-des- 
fășurător, pe care-1 Urmărim zi de : 
zi. organizațiile de partid să anali
zeze periodic activitatea comisiilor

tuturor comuniștilor față de a- 
ceastă sarcină de maximă impor
tanță. Cu atit mai mult, cu cit 
în unele unități avem utilaje ce nu 
au o încărcare corespunzătoare, fiind 
insuficient urmărit modul de func
ționare al unora din mașinile-unelte, 
iar timpul înregistrat birocratic in fi
șele respective. De asemenea, faptul 
că în semestrul I la întreprinderea 
de piese turnate din Băilești s-au în
registrat 4 703 ore/mașină reparații 
accidentale, iar la întreprinderea- de 
utilaj greu 59 792 de ore constituie un 
semnal de alarmă pentru organiza
țiile de partid respective, ceea ce a 
impus să luăm pe loc o serie de mă

dețean de partid a inițiat întîlniri în
tre specialiștii serviciilor „mecanic- 
șef" de la întreprinderile mecanică de 
material rulant, metal-lemn și de 
utilaje și piese de schimb din Fi- 
liași, prilej cu care s-a stabilit ca 
aici să se execute un mare volum 
de piese de schimb. Astfel am dimi
nuat „importul" unor repere de la 
unele intreprinderi din țară, s-a re
dus numărul orelor de staționare 
pentru reparații și s-a asigurat în 
mai mare măsură continuitatea în 
funcționare a mașinilor.

— Ce alte acțiuni, forme și mij
loace ale muncii politico-educative 
sînt folosite in sprijinul gospodăririi 
chibzuite a zestrei tehnice ?

bul de experiență organizat la 
I.T.M.A. pe tema polideservirii 
mașinilor-unelte, cu participarea tu
turor factorilor de răspundere pe 
acest tărim din unitățile econo
mice craiovene. Revelator este 
faptul că, paralel cu buna experiență 
dobindită in ceea ce privește lucrul 
la mai multe mașini, această între
prindere dispune și de o altă expe
riență, la fel de valoroasă : transfor
marea unor mașini date disponibile 
în agregate specializate pe operații. 
Din inițiativa unor comuniști. în 
frunte cu inginerul Dumitru Co- 
jocaru, peste 50 de mașini-unelte 
(strunguri) cu ciclu normat de
pășit, care întruneau condițiile de 
casare, au fost transformate în ma- 
șini-agregat pentru executarea in 
flux a unor operații tehnologice com
plexe, Ar mai fi de amintit filmele 
documentare, prezentate în adunări 
ale organizațiilor de teză, mesele ro
tunde, foto-expozițiile — ca forme

ale muncii politice ce au contribuit 
la mobilizarea colectivelor de oameni 
ai muncii pentru o mai bună folo
sire, a mașinilor și utilajelor. La în
treprinderea de tractoare și mașini 
agricole, de exemplu, s-a obținui in 
trimestrul a! 11-lea un indice de uti
lizare de 87 la sută față de 84.1 rea
lizat in .trimestrul I : la întreprin
derea de transformatoare mici din 
Filiași —.77.8 la sută față de 64.6 la 
sută ; la întreprinderea de metal- 
lemn — '82.7 la sulă față de 73.4 la 
sută, iar la întreprinderea de mate
rial rulant — 83,5 la sută față de 80.6 
la sută.

— Desigur, se poate vorbi de 
unele rezultate , foarte bune in ceea 
ce privește creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor-unelte. Totuși, 
m semestrul I. 11 intreprinderi nu 
și-au realizat indicele planificat. Care 
sînt primele, acțiuni ce vor fi între
prinse pentru realizarea în cea de-a 
doua parte a anului a acestui indice ?

— Sub directa Îndrumare a comi
tetului județean de partid, colective 
formate . din activiști de partid și 
specialiști din inspectoratul județean 
pentru controlul fondurilor fixe au și 
efectuat o analiză in toate unitățile 
„corigente" la acest capitol. în adu
nările generale ale oamenilor muncii, 
ce au loc în prezent, se dezbat cu 
răspundere căile și modalitățile de 
folosire a mașinilor-unelte. de creș
tere a coeficientului de schimburi, 
concomitent cu respectarea riguroasă 
a programului de revizii și întreți
neri periodice. Totodată, s-a stabilit 
ca secretarii comitetului județean de 
partid, șefii unor secții să fie repar
tizați în mările întreprinderi, in ve
derea urmăririi riguroase a modului 
în care se respectă sarcinile orga
nelor superioare de partid privind 
folosirea mașinilor-unelte. punerea 
in funcțiune a utilajelor din import, 
folosirea specialiștilor din comparti
mentele funcționale in activitatea 
productivă. Sini măsuri menite Să 
contribuie Ia crearea condițiilor ne
cesare pentru ca toate documentele 
ce vor fi adoptate dc apropiatul 
Congres al partidului să poată fi tra
duse neabătut în fapt.

Convorbire consemnată de 
Nicolae BAbALAU 
corespondentul „Scinteii"

a tuturor apartamentelor

La C.A.P. Stânceni, județul Botoșani, este în toi recoltarea ardeilor

Pentru aprovizionarea în bune condiții a populației in lunile de toamnă și iarnă

PLANUL LA A DOUA 
CULTURĂ DE LEGUME

poate și trebuie să fie realizat integral, la fiecare sortiment
La întrebările „Scînteii“:

1. CUM SE REALIZEAZĂ SARCINILE PREVĂZUTE?
2. CARE SINT CAUZELE RĂMÎNERILOR ÎN URMĂ ?
3. CE MĂSURI SE IAU PENTRU RECUPERAREA RESTAN

ȚELOR ?
Răspund cadre cO munci de răspundere din întreprinderile 

județene de legume și fructe Dîmbovița, Ialomița și Bihor.
Pentru acest an s-a stabilit ca unitățile agricole de stat și cooperatiste 

să semene și să planteze legume de cimp, succesive și duble, pe 156 053 hec
tare. Pină la 6 august s-au realizat numai 109 700 hectare. Cele mai mari res
tanțe se înregistrează în cooperativele agricole, la culturile duble de legume. 
De la inceput trebuie spus că in condițiile acestui an este pe deplin posibilă 
realizarea acestui program, de care depinde asigurarea unor cantităti cît mai 
mari de legume pentru buna aprovizionare a populației in lunile de toamnă 
și iarnă. Iată de ce in fiecare unitate agricolă trebuie să se acționeze cu ma
ximă operativitate pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor la fiecare sorti
ment in parte. Cum se acționează și ce rezultate s-au obținut in această pri
vință ?

Dîmbovița
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Muncitorul A. Viorea din Ro
șiori de Vede a căzut bolnav la 
pat. Picioarele nu-l mai ascul
tau, nu mai putea merge. A fost 
internat la Spitalul nr. 9. din 
București. „După multe investi
gații. intervenții si tratamente 
-r ne scrie el — medicii N. Pe- 
traru și V. Marinescu au reușit, 
cu multă pricepere*  și aleasă 
omenie, să mă pună, cum re 
zice, pe picioare. Lor si tuturor 
celor care au contribuit la salva
rea mea le aduc, din inimă, cele 
mai călduroase mulțumiri. îm
preună cu ale soției și ale celor 
patru copii ai mei".
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Păun, directorul I.J.L.F. : 
cele 2 500 ha planificate să
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tunsoare-i 
ardea

în noaptea de 3 spre 4 august, 
un individ dădea tircoale frize
riei de pe strada Brezoianu din 
București. Nu de tunsoare ii ar
dea lui la ora aceea tirzie, cind 
frizerii se aflau de mult pe la 
casele lor, in brațele lui Morfeu 
Cu alte ginduri venise Gheorghe 
Stancu (domiciliat in str. Sascut 
nr. 31, București). Cu chei potri
vite, el a pătruns în frizerie și 
a sustras dintr-un birou 1 577 lei, 
după care a încercat să provoace 
un incendiu, spre a i se pierite 
urma. Dar a fost repede ajuns 
din urmă de lucrători de la circa 
12 miliție și acum se... perpe
lește ca la frigare în așteptarea 
pedepsei pentru paguba pro
dusă.

Precizare : sus-zisul Gheorghe 
Stancu este pensionat medical. 
Deci, bolnav. Dar in loc să-și în
grijească sănătatea...
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Petre POPA
?i corespondenții „Scinteii

I
1

me, pe cît posibil, atît a unor noi te
renuri, cît și prin realizarea unor 
producții sporite. pe suprafețele deja 
cultivate cu legume succesive, acor- 
dind o grijă deosebită'calității lucră
rilor de întreținere.

Măsuri hotărîte pentru lichidarea 
restanțelor, pentru predarea „la cheie *

Petru
1. Din

se insămințeze și planteze cu legume 
in a doua cultură au fost realizate 
pînă la sfîrșitul lunii iulie 2 000 hec
tare. La fasole, mazăre, castraveți și 
varză planul a fost realizat integral, 
înregistrăm restanțe la conopidă, 
verdețuri și rădăcinoase. Sînt unități 
agricole, printre care Comișani. Bă- 
leni-Români. Uliești. Cojasca. Bilciu- 
rești, unde această lucrare a fost in- 
tirziată în mod nejustificat.

2. Cauza cea mai importantă a 
nerealizărilor o constituie ploile 
abundente căzute în special in luna 
iunie. Intr-un mare număr de uni
tăți agricole starea terenului nu a 
permis o lungă perioadă de timp in" 
sămințarea și plantarea legumelor 
în a doua cultură. Dar. așa cum am 
arătat mai sus, conducerile unor uni
tăți agricole nu au acționat cu toată 
răspunderea, deși au beneficiat de 
condiții bune.

3. Măsurile luate de comandamen
tul județean au vizat in primul rind 
replantarea celor 1 200 hectare afec
tate de ploi și completarea golurilor 
pe 600 hectare. în prezent se acțio
nează pentru însâmințarea și plan
tarea ultimelor suprafețe de legume 
în a doua cultură.

acestor sarcini de plan. Ca urmare, o 
serie de unități — cum sint cooperati
vele agricole Borcea II, Pietroiu, 
Dichiseni, Ștefan cel Mare, Ciochina, 
Ștefan Vodă, Mihai Viteazu, Răzvani. 
Vlad Țepeș, Bordujelu, Dorobanțu. 
Movila — au realizări foarte slabe la 
insămințarea culturilor duble de le
gume.

3. Pentru recuperarea restanțelor, 
comandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit o serie de măsuri 
menite să ducă la eliminarea acestor 
lipsuri prin însămînțări suplimentare 
la mazăre in cultura a 11-a. Astfel, 
față de planul inițial de 100 de hec
tare cu mazăre, vom insămința 1 000 
de hectare.

Din răspunsurile primite re
zultă că in cele trei județe exis
tă restanțe serioase în realizarea 
planului de însămințare și plan
tare a legumelor in cultura a 
doua. Este o situație inaccepta
bilă, mai ales în Condițiile deo
sebit de favorabile din acest an 
pentru cultura legumelor succe
sive. Desigur, există și unele 
explicații obiective, dar, în mod 
evident, preponderente sint cau
zele de natură subiectivă, care 
țin de importanta ce se acor
dă. sau, mai bine zis, ce nu se 
acordă acestei probleme majo
re, în multe unități agricole. 
Timpul este înaintat, dar nici
decum nu este prea tirziu să 
se întreprindă măsuri eficiente 
pentru realizarea integrală a 
pianului de culturi duble de le
gume.

Aurel PAPADIUC
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

în acest cincinal, oamenii muncii 
din orașele Tg. Mureș, Sighișoara, 
Reghin, Sovata, Tîrnăveni și Luduș 
au primit „la cheie" peste 11 600 de 
apartamente. Un număr impresionant, 
fără precedent în istoria județului 
Mureș, dar care ar fi putut să fie și 
mai mare, dacă in primul semestru 
din acest an nu s-ar fi înregistrat o 
restanță de 405 apartamente. Trebuie 
reținut. faptul că pmă la sfirșitul a- 
nului 1979 urmează să fie predate lo
catarilor alte 4 562 de apartamente. în 
ce stadiu se află la ora actuală ? Un 
număr de 1 172 de apartamente sînt 
în faza de finisaj ; 1 509 au structura 
realizată ; la 16 apartamente nu au 
început încă lucrările de construcție.

La o privire mai atentă, se poate 
lesne constata că frontul de lucru al 
constructorilor, deși nu se prezintă 
într-un stadiu dintre cele mai bune, 
poate asigura realizarea integra
lă a planului pe acest an. Aceasta 
impune eforturi sporite din partea tu
turor factorilor investiți cu atribuții 
și răspunderi în realizarea progra
mului de locuințe, o mai bună orga
nizare a muncii in toate comparti
mentele — de la proiectare pină la 
execuție, de la asigurarea forței de 
muncă la folosirea, cu maximum de 
randament a utilajelor.

în urma unei analize temeinice a 
situației nesatisfăcătoare din primul 
semestru al anului, au fost stabilite 
măsuri concrete și, in primul rind. 
trecerea la un program de lucru în 
trei schimburi.

— La indicația comitetului jude
țean de partid — ne spune Ioan Chir- 
pelean. șeful secției planificare, dez
voltare. organizare din cadrul consi
liului popular județean — s-a stabi
lit că in prima urgență, unitățile be
neficiare să asigure finisajul la un 
mare număr de. apartamente, iar în
treprinderile industriale și instituțiile 
social-culturale să detașeze pe șan
tierele de locuințe un număr de 245 
electricieni, dulgheri, mecanici. De a- 
semenea. s-a trecut la calificarea al
tor 164 de muncitori auxiliari din in
treprinderi. pentru realizarea de dife
rite lucrări pe șantierele de construc
ții.

în ancheta noastră Întreprinsă pe 
șantierul „T III" și la punctul de lu
cru din cartierul „1848“ din Tg. Mu
reș. am constatat că există suficientă 
forță de muncă pe șantiere, iar în
treprinderea „Metalotehnica", combi
natul chimic „Azomureș" și „Electro- 
mureș" participă la finisarea a 129 
apartamente. Dar oricit de multe

forțe ar fi pe șantier, ele nu au efi
ciența scontată dăcă nu sint rational 
distribuite și folosite. Un exemplu : 
lotul 102 de pe șantierul „T-III" are 
o mare pondere in planul anual de 
locuințe al județului. Cu toate aces
tea. in ziua in care am fost prezent! 
pe șantier, inginerul Nagy Emerik, 
șeful lotului 102, amintea de lipsa 
unor muncitori calificați : 30 zidari, 
10 mozaicari, 7 timplari etc. Situație 
semnalată și la lotul 101, și in alte 
puncte de lucru. Ciudat ni s-a părut 
însă faptul că tocmai cadrele tehnice 
(in frunte cu șeful lotului) in loc să 
fie acolo, la fata locului, pentru a ur
mări execuția graficelor. discutau 
într-o ședință „operativă" de... două 
ore. tot felul de alte probleme. Aceas
ta, în timp ce la blocurile F-l 335 și 
F-l 339. dulgherii T. Sirbu. M. Bu-

Ancheta noastră 
în județul Mureș

tiurca, Bardoși Gyorgy și Simon An
drei intrau in schimbul II cu o întîr- 
ziere de o jumătate de oră. iar la 
blocul M-4 nu lucra absolut nimeni ! 
în apropiere, nu mai puțin de trei 
macarale-turn zăceau de citeva ore 
nefolosite.

— De fapt — preciza tehnicianul 
loan Matei, de la lotul de montai 
panouri mari prefabricate — în unele 
puncte de pe șantier ritmul slab de 
lucru are și o altă cauză : defecțiu
nile utilajelor.

Mergem la punctul de montaj pne
uri mari al fabricii de prefabricate 
Ungheni — Mureș. Din cele 4 maca
rale-turn. două funcționau, două erau 
defecte. Răsfoim caietul de evidenta 
„la zi" cu opririle accidentale ale ma
caralei „Bocșa 110". O primă consta
tare : in numai patru zile, se înre
gistraseră 29 de ore de staționări. De 
fapt, un calcul sumar arată că „sta
ționările" insumate aici, de la înce
putul anului și pină acum, sint echi
valente cu timpul necesar pentru 
înălțarea a circa 40 de apartamente, 
în fața blocului nr. 1 226, profitînd 
de absența cadrelor tehnice la fata 
locului, „nouă meșteri mari", toți 
nouă fierar-betoniști. discutau aprins 
despre șansele noului antrenor al e- 
chipei de fotbal A.S.A. Tg. Mureș...

Sint situații care evidențiază slaba 
organizare a muncii pe unele șantie
re, lipsa de control asupra disciplinei 
și productivității in fiecare formație.

Am fi nedrepți. dacă n-am spune 
că la unele puncte de lucru se mun
cea vîrtos. Așa. de exemplu. Szenczi 
Elisabeta lucra pe macara de 6 ore 
fără oprire la descărcarea panourilor 
mari necesare înălțării blocului 1 226; 
în cartierul „1848“ (și nu, numai aici) 
constructorii lucrau de zor la turna
rea diafragmelor, montarea. planșee- 
lor și /idăria, pereților exteriori. For
țele constructorilor de aici' ați fost 
Completate cu încă 10 lăcătuși și tim
plari de la întreprinderea de prelu
crare a lemnului „23 August" și „Me
talotehnica". „Dar înscrierea în grafi
cele zilnice de execuție — ne spunea 
maistrul de șantier Ștefan Fabian — 
este condiționată de aprovizionarea 
ritmică cu materiale. Primăria ne-a 
sprijinit in suplimentarea forței de 
muncă și procurarea in timp util a 
unor materiale de construcții. Din 
păcate, o serie de materiale ne sînt 
livrate cu întîrziere și în cantități 
insuficiente de către unitatea din Un
gheni — Mureș și întreprinderea de 
materiale de construcții Oradea".

Constatările din timpul investiga
ției noastre le-am prezentat tovară
șului Siito Andrei, prim-vieepre- 
ședinte al Consiliului popular muni
cipal Tg. Mureș,, care ne-a spus :

— Sintem hotărîti să facem totul 
pentru a realiza integral planul la 
oonstrucția de locuințe pe acest an. 
inclusiv recuperarea restantelor. în 
acest scop, secretarii și vicepreședin
ții consiliului popular municipal au 
fost repartizați pe blocuri și puncte 
de lucru, Urmărind, zi de zi, mersul 
lucrărilor pe șantiere. Pentru a surAi- 
ni — acolo unde e cazul — lipsa £ "
tei de muncă, au fost organizate 
vârâte „schimburi" formate difir^ xa- 
rășii de muncă ai viitorilor locatari, 
menite să grăbească. împreună cu 
constructorul, terminarea mai rapi
dă a apartamentelor. Pentru o, mai 
bună pregătire a șantierelor de locu
ințe ale anului viitor, încă de pe 
acum s-au stabilit o serie de am
plasamente, iar întregul volum de 
construcții va fi finalizat pînă la 30 
septembrie. Ne dăm seama că mai 
avem multe de făcut pentru întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii pe 
șantiere, incepind cu formațiile de 
lucru pină la șefii de loturi, pentru 
respectarea riguroasă a termenelor 
de execuție și a cerințelor de cali
tate în ce privește fiecare aparta
ment

H •

in parte.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

Bihor

Ialomița
Gabriel Postole, directorul I.J.L.F.:
1. Avem un plan total la culturile 

de legume de 10 288 hectare din 
care s-au realizat pînă acum doar 
5 500 hectare. Nerealizârile mari se 
înregistrează la culturile de varză, 
dovlecei și rădăcinoase.

2. O atare situație se datorește lip
sei de sămînță la dovlecei si fasole 
boabe și de material de plantare 
la varză de toamnă. La aceasta insă 
se adaugă faptul că specialiștii com
plexelor de legume și fructe nu au 
insistat suficient pentru ca unitățile 
producătoare să înțeleagă importanța

Petru C'ozac, șeful biroului horti
col de la I.J.L.F. :

1. Culturile de legume succesive 
ocupă acum 2 260 hectare, din cele 
2 523 hectare planificate, 
rile se explică, in primul rind, prin 
insuficienta preocupare a unor coo
perative agricole. în timp ce nume
roase C.A.P.-uri, ca acelea din Borș, 
Biharia, Vaida. Călacea, Cherechiu 
și altele, continuă cu bune rezultate 
o veche tradiție de legumicultori, 
alte unități similare par să rezerve 
legumiculturii rolul de cenușereasă.

2. Vremea neprielnică — ploi abun
dente urmate de secetă, în perioade 
nepotrivite — au întîrziat semănatul 
culturilor duble cu circa 20 de 
zile. Există' insă și cauze subiective. 
Lipsa de răsad, mai ales la varză, 
folosirea necoreșpunzătoare a siste
melor de irigații ale unor coopera
tive, organizarea necorespunzătoare 
a unor echipe și brigăzi legumicole 
sînt tot atitea cauze care tin de oa
meni, de slaba preocupare a unor 
cadre de conducere din unitățile 
agricole pentru realizarea planului de 
culturi duble de legume, măi ales la 
varza albă, conopidă și castraveți.

3. In mod deosebit urmărim 
compensarea nerealizării suprafețelor 
planificate prin cultivarea cu legu-

Nerealiză-

Un colectiv muncitoresc își măsoară tortele 
suinului de gaz metan. Și maistrul 
electrician Nicolae Sandu, care nu 
numai că a propus, dar, împreună cu 
electricienii săi, va și trece la mon
tarea unor dispozitive pentru evita
rea mersului in gol al grupurilor con- 
vertizoare de sudură, concomitent cu 
centralizarea generatoarelor de • su
dură intr-un singur loc. de unde să 
fie pornite strict in funcție de nece
sități.

Măsuri, măsuri și iar măsuri, in
genioase. pe deplin aplicabile cu for
țe proprii, generatoare de apreciabi
le economii de energie — iată ce pre
ocupă acum brigăzile de combatere a 
risipei, pe fiecare muncitor și spe
cialist în parte. Asemenea măsuri 
au fost inițiate și la oțelăria elec
trică — unde se consumă 60 la sută 
din energia electrică repartizată 
intreprinderii, precum și în cele
lalte secții. Pe maistrul principal Flo
rin Luca de la oțelăria electrică — 
abia întors din concediul de odihnă 
— l-am întîlnit „dăscălind" macara
giii ; le spunea că trebuie să se obiș
nuiască să aprecieze „din ochi" dis
tanțele și manevrele pentru a evita 
frmările, opririle și pornirile prea 
bruște, care atrag sporirea consumu
rilor energetice. Tot el ne-a arătat 
cîteva motoare electrice supradi
mensionate, care vor trebui înlocuite 
și ne-a vorbit despre o idee teh
nică pe deplin aplicabilă, care

(Urmare din pag. I)
efect, dar care, adunate, se mate
rializează pină la urmă in însemnate 
economii.

Gea mai importantă măsură din 
prima categorie: preluarea lingouri- 
lor de la oțelărie cu o temperatură 
minimă de 800’ C. Pînă acum, lingou
rile se răceau — tehnologic admisibil 
pină la 650—700°C, iar practic chiar 
mai mult, pierzindu-se și unele carac
teristici calitative, din cauza unor 
neajunsuri in organizarea și conduce
rea fluxului tehnologic. Deci, lingou
rile. pentru a fi aduse la temperatura 
de forjare, de I 200°C, trebuiau incăl- 
zite pină acum mai mult, printr-un 
consum suplimentar de gaze natura
le. Deși părea că această măsură 
gospodărească va prinde mai greu, 
iată că in numai cîteva zile oamenii 
s-au și obișnuit cu ea, intrîndu-le, 
ca să folosim expresia unui interlo
cutor, „in singe". Acum, specialiștii 
de la forjă se gin dese mai departe 
— și anume/ să treacă la debita
rea autogenă a pieselor forjate, în lo
cul debitării pe presă, calculind, că 
astfel consumul energetic ar fi de 3—1 
ori 'nai redus. Mai mult, au consta
tat că manevrarea manuală a scule
lor la forjă este prea lentă, iar piesa 
se răcește prea tare din această cau
ză. Deci, se impune montarea unui ri
dicător de scule. Cu atît mai mult cu 
cit forjarea pieselor se va face pe lo-

turi omogene pe mărci de oțeluri și 
configurații geometrice. Așadar, flu
xul tehnologic va fi mai rapid, pier
derile de căldură mai mici, produc
tivitatea mai înaltă, iar calitatea su
perioară. Cine sint cei care au inițiat 
aceste măsuri și le vor și aplica ei 
înșiși ? Iată cițiva dintre aceștia: 
maistrul Ion Stoica, forjorul-șef de 
echipă NicolaezGurău, lăcătușul me
canic Constantin Petrache, încălzito
rul Vasile Lupu.

Cum s-a ajuns la aceste idei ?
— Nevoia ne învață — ne-a spus 

ing. Virgil Chișu, șeful atelierului de 
șamotare. Și eu și maistrul Constan
tin Cirjan aveam greutăți cu înlocui
tul pietrelor de arzător din cărămidă 
refractară, care se distrugeau destul 
de repede. Pierderi de căldură la o- 
prirea cuptorului pentru reparație — 
pierderi de căldură la pornirea lui. 
împreună ne-am gîndit la înlocuirea 
pietrelor respective eu betoane re
fractare prin ștampare care au „via
ță lungă" după cum spunea un coleg. 
Oricum, ne pare bine că am găsit o 
soluție de a' evita imobilizarea cup
torului și a reduce consumul energe
tic.

La fel a procedat și maistrul Pe
tru Dumitru, care a găsit soluția de a 
introduce instalații de automatizare 
la toate cuptoarele pentru optimiza
rea proporției gaz-aer ; efortul econo
mic — reducerea, cu 10 la sută a eou-

4
treime consumul de 

la transformatorul
va reduce cu o 
energie reactivă 
de 15 MVA.

Multe idei și soluții bune sînt' ge
neralizate la nivelul întreprinderii. 
Ing. Marius Lozici, șeful secției ener
getice. ne-a prezentat , o listă întrea
gă de asemenea măsuri, urmărite 
consecvent, perseverent, de conduce
rea intreprinderii. care a creat con
diții favorabile de materializare, cu 
forțele proprii ale întreprinderii, a 
fiecăreia din aceste măsuri și solu
ții. Un calcul incomplet, care cen
tralizează efectele economice previ
zibile ale măsurilor stabilite in 
aceste zile, arată că la nivelul aces
tui an există posibilități de economi
sire. față de consumurile normate, a 
5 200 000 kWh energie electrică și 4 350 
tone combustibil convențional. Se a- 
preciază că, la nivelul anului viitor, 
economiile vor fi de 9 600 000 kWh 
energie electrică și 6 500 tone com
bustibil convențional. Deci, practic, 
atit în perioada care a mai rămas 
din acest an, cît și în anul 1980, în
treprinderea va lucra o zi pe lună 
cu energie electrică economisită și 
două zile pe lună cu gaz metan eco
nomisit. Dar calculele sint incomplete 
pentru că în secții și ateliere acțio
nează brigăzile muncitorești care 
depistează noi și noi surse de eco
nomisire a combustibilului și ener
giei electrice.
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Știți cită piatră intră in cea 
mai mare dintre piramidele 
aztece ? — am fost întrebat 
de inginerul Mihai Moruț, 

om cu care, și despre care, vom 
vorbi ceva mai încolo._  7 ;

— Să vă spun eu : cinci milioane 
de metri cubi. Ei bine, noi am dislo
cat pină acum, aici, 26 de milioane. 
Mai mult decit pentru cinci pira
mide. Mutăm munții și, în ceea ce ne 
privește, asta nu-i figură de stil.

Poposim acolo, in munții 
preajma Aninei, sub Culmea 
Tilva Zinli, cum ii zic 
locului, venind pe drumuri 
piatră, puse să șerpuiască 
să se cațăre in serpentine 
sanți păduroși, pină cind, 
noastră, s-a deschis vasta panoramă 
a șantierului de exploatare a șisturi
lor bituminoase, unde se instalează 
una dintre cele mai puternice termo
centrale din România, cu o capaci
tate apropiată de cea deținută de 
marea hidrocentrală de la Porțile de 
Fier, avind trei grupuri de cite 
330 megawați. Numai pentru funda
ția structurii de rezistență a termo
centralei s-au excavat 2,5 milioane 
tone de rocă, operindu-se pentru 
dislocarea ei explozii uriașe cu în
cărcături de 2 pină la 23 tone de ni- 
tranină pe fiecare pușcătură.

Imaginați-vă un uriaș amfiteatru 
deschis cit cuprinde ochiul, de sub o 
.■reastă de munte pînă sub altă 
reastă de munte, loc cuprins de o 

frenetică mișcare, pe drumurile 
căruia forfotesc autobasculante gi
gant, în vreme ce forezele dau găuri 
în rocă, exploziile se înlănțuie obli- 
gind in zonele de pericol la scurte 
răgazuri, pentru ca excavatoarele să 
poată mușca din carnea muntelui 
pendulîndu-și brațele de oțel și răs- 
turnindu-și cupele în basculele ca
mioanelor. Cuvîntul „amfiteatru" 
este folosit la propriu. Către căldarea 
de jos, munții „decopertați" coboară 
în trepte concentrice formind uriașe 
gradene deschise pentru un specta
col unic.

Sus, in slăvi, deasupra Tilvei Zînii 
se rotește un șoim. Cine n-a invi
diat măcar o dată șoimii ? Zborul 
lor maiestuos peste hăuri, cercurile 
desenate pe albastrul cerului și, mai 
ales, privirea lor ageră cuprinzind 
spațiile.... Am avut atunci un senti
ment de pizmă admirativă față de 
șoimul acela. Mi se părea că el vede 
mai multe, că punctul lui de obser
vație era de rîvnit, și că numai cine 
s-ar fi aflat acolo unde plana pasă
rea munților putea să aibă, cuprin
derea panoramică a vastului șantier.

— Vedeți — mi-a. spus atunci 
maistrul miner Alois Cladni. mai 
marele peste pușcăturile din carieră 
pus să dea cep munților și să le 
răscolească măruntaiele — de bună 
seamă, pe-acolo-i un pui de căpri
oară. Vin cerbii peste noi, ăsta era 
imperiul lor. și oricit am pușca noi 
îi mină și pe ei curiozitatea și ies 
in buza pădurii să vadă ce facem cu 
munții ăștia ?

Nu știu ce-or fi văzînd cerbii, dar 
nu cred că există om care, cunos- 
cind șantierele noastre din ani? 
începutului, și comparindu-le cu cele 
de acum, să nu-și dea seama fie și 
doar din înfățișarea acestora, din co
losalele concentrări de forțe mate
riale, din tehnica cea mai avansată 
pusă în slujba muncitorilor, de sal
tul făcut peste ani în puterea țării, 
în capacitatea ei de a aborda lucrări 
de o amploare fără precedent, de 
spectaculoasa evoluție a inteligenței 
românești și a insuși omului con
structor al socialismului.

Țara are o tot mai acută nevoie de 
energie. De electricitate. De combus
tibili. De carburanți. Nimic din ceea 
ce se produce astăzi nu se poate dis
pensă de energie. Industria are o 
insațiabilă foame de energie. Agri- 
cu tura nu mai puțin. A semăna sau 
a -ecolta mecanic înseamnă energie. 
/ riga inseamnă energie. A produce 

.șăminte artificiale înseamnă 
energie. A coace plinea înseamnă 
energie. Hîrtia pe care s-a tipărit 
ziarul acesta nu e altceva decît ener
gie. Aproape toate activitățile noastre 
de fiecare zi solicită energie. Orașele, 
comunele, locuințele noastre sînț con
sumatoare de energie. De-aici impe
rioasele apeluri de economisire în 
toate domeniile și pe orice cale a 
energiei. De-aici necesitatea punerii 
în valoare a unor noi surse de ener
gie. De-aici declanșarea „Operațiunii 
șisturi" din Banat. Timpul a grăbit-o 
și ne-a adus-o mai aproape. Dar 
oare cind a inceput faimoasa „ope
rațiune" ?

din 
sau 

bănățenii 
tăiate in 
prin văi, 
pe 
in

ver- 
fața

— Pe-astea Ie știam de mult. Ne 
cresc munții pe ele. în minele de la 
Anina treceam prin ele și ne dă
deau destulă bătaie de cap. Extră- 
geam zăcămintele de huilă, de an
tracit, de cărbune cocsificabil și 
șisturile prin care trebuia să trecem 
ne puneau probleme dificile de con
solidare a puțurilor și galeriilor 
mină. Știți cum este cărbunele 
Anina ? Aur, nu cărbune. El e 
sarea-n pită, sgrvește de rețetă 
cocsificarea altor soiuri de cărbune. 
Șisturile bituminoase ne încurcau, 
căci straturile lor se aștern sub 
coaja munților pe o suprafață apre
ciabilă și in profunzime, pină la opt 
sute — o mie de metri, și sint sfă- 
rimicioase de poți să le spargi in 
pumn. Cărbune care n-a apucat să 
ajungă cărbune și petrol care n-a 
devenit petrol. Mai mult rocă cenu
șie, lipsită de consistența pietrei, ca 
și cind nu s-ar fi inchegat. nelăsată 
să se solidifice din cauza hidrocar
burilor din conținutul ei. Dacă vă 
duceți la muzeul din Anina veți ve
dea macheta unei instalații primi
tive, veche de peste o sută de ani, cu 
care, pe-aici, se scotea uleiul mine
ral din șisturi, înainte de descope
rirea petrolului ca sursă de energie 
pentru iluminat sau pentru motoa
rele cu explozie. Dealtfel, și prin 
alte părți ale lumii, primul petrol ex
tras „industrial" — zic industrial în 
ghilimele, deoarece procedeele folo
site erau anacronice și randamentul 
lor infim — s-a scos din șisturile bi
tuminoase. Așa că vedeți : o rocă 
sfărimicioasă, cu un conținut redus 
de hidrocarburi lichide sau solide, 
cu o putere calorică ceva mai scă
zută decit cea a lignitului, sursă de 
energie așa-zis „inferioară" care își 
cere dreptul la cetățenie între cei
lalți combustibili utili termocentra
lelor electrice, dar o „cetățenie"

de 
de 
ca 
la

„Oamenii sînt sufletul șantierului" — ne spune inginerul Ion Văcaru (în dreapta), surprins de fotoreporter în 
timpul unei discuții cu Daniel Ernst și trei tineri din echipa acestuia, care montează un nou excavataugigant 

folosit la „decopertarea" munților Foto : AUREL SANDULESCU

virf de munte, ci mai ales stabilita
tea oamenilor. Șeful de brigadă Dio- 
nisie Barabaș, lăcătuș-montor pornit 
din Fintinele, și-a adus aici soția și 
fiul care s-a calificat pe șantier și lu
crează in aceeași echipă, alături, tată 
și fiu. loan Csaki, secui, avind la 
activul lui o duzină de mari șantiere 
prin toată țara, și-a adus cu el cele 
două fiice și cei doi gineri, unul su
dor, altul zidar, fetele zugrăvite. Va
ier Bota, șef de brigadă instalații, a 
venit la inceput numai așa, intr-o 
doară, „să vază cum e prin munții 
Aninei", și n-a mai plecat. Maistrul 
dulgher Ion Ciobanu, oltean cu singe 
aprig, neîntrecut la treabă, a 
după el un cird de oameni, 
toți maiștrii principali care 
declanșat „Operațiunea șisturi" și-au 
deschis drumul in 
nind-o ca ucenici, pe
re, cu 15—20 de ani in urmă. Un șef 
de echipă-montaj, cum este mara
mureșeanul Ernst Daniel, nu uită asta, 
zice că in fiecare tinăr care-i cerc 
.să-1 pună la treabă se vede pe cl 
insuși, învățăcel, cind nu bănuia că 
va ajunge să formeze una din cele 
mai bune echipe de montori din țară. 
Aici și-a completat-o cu „băștinași" 
și. ceea ce alții fac în 3—4 luni, e- 
chipa lui face într-o lună. Mulți ti
neri, ne spune Mihai Moruț, după 
ce au gustat piinea șantierului „moa
le pe masă, dar dură și bărbătească 
în viață" s-au pus pe carte, înțele- 
gînd că în epoca unei tehnici din ce 
în ce mai avansate nu mai ajung 
„doar hei-rupul și bătătura din pal
me, ci mai ales creierul trebuie pus 
Ia bătaie !“.

tras
Mai 

au
viată por- 
alte șantie-

Ion Văcaru are în firea lui 
calmul, blindețea și profun
zimea omului care a petre
cut ani îndelungați în subte

ran, înainte de studenție a muncit

La Anina, intr-unui din avanposturile bătăliei pentru energie

OPERA ȚIUNEA
• Comoara care iese la lumină • Constructorii-schiță de portret 
colectiv • „Tocmai asta ne-a învățat partidul: să ne implicăm 
în toate“ • Destinul noilor resurse energetice schimbă destinul

Există o imbatabilă figură de 
stil a reporterilor : „primul 
țăruș". începutul oricărei 
noi lucrări de anvergură 

este invariabil legat de întrebarea : 
„Cind ați bătut primul țăruș 7“ Nu 
rezist nici eu acestei tentații și» cam 
stinjenit de stereotipia ei, pun cu 
timiditate întrebarea „fatidică" ingi
nerului Ion Văcaru. Primesc un răs
puns cam echivoc, rostit fără nici o 
umbră de timiditate :

— Cind s-ar putea spune că am 
bătut primul țăruș la un vis ?

— La ce fel de vis ?
— Păi, de-ăsta, de-al nostru, sim

plu și omenesc.
— Bine. Atunci, întrebarea e alta : 

Cind a început visul ?
— La asta-i și mai greu de răs

puns. Așa, in general, cam de multi
șor, dinaintea inventării procedeelor 
de rafinare a petrolului, dar, in 
particular, adică pentru noi, cei de 
aici, de la Congresul al X-lea al 
partidului, și de la indicația dată de 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu cu pri- 

punerea 
surselor 

la valo- 
combusti-

vire la investigarea și 
în exploatare a tuturor 
de energie, precum și 
rificarea zăcămintelor de 
bili inferiori pentru a se putea face 
față unei viitoare și iminente crize 
de energie și de carburanți supe
riori. Or, asta a fost spusă cu o bună 
bucată de vreme înaintea declan
șării crizei energetice care n-a în- 
tîrziat să se producă, și încă la scară 
mondială. Cam aici am putea situa 
începutul visului nostru. Dar asta 
încă n-a fost „primul țăruș", sau 
poate că a fost ceva mai mult decit 
se înțelege prin delimitarea unui 
perimetru șl hotărnicirea lui cu acel 
prim țăruș. Asta a însemnat ani de 
cercetări și analize de laborator, de 
stabilire a unor proiecte optime de 
exploatare, de căutări...

— Căutați șisturile bituminoase ?

combustibilii mai comozi, petrolul, 
gazele, au trimis șisturile in uitare. 
Acum, in plină criză energetică, ne 
întoarcem la ele. Predecesorii noș
tri din petrol au lost ambițioși, 
și-au cucerit locul lor in ierarhia teh
nică și științifică a lumii, acum e 
rindul nostru s-o facem. Și executăm 
asta la nivelul industrializării, dispu- 
nind de o tehnică de virf și, deci, cu- 
cerindu-ne o anumită prioritate in 
materie. Revoluția tehnico-științifică 
nu înseamnă numai a prelua de la 
alții, ci a și oferi altora, iată de ce 
vă vorbeam despre prioritatea mon
dială. Congresul al X-lea al partidu
lui a pus problema, Congresul al 
XI-lea a inclus-o in Programul 
de dezvoltare a României, vine 
acum Congresul al XlUea să ne 
întrebe ce-am făcut. Trebuie să 
raportăm realizări concrete, vizibile, 
palpabile. Dealtfel, proiectul Pro- 
gramului-directivâ de cercetare și 
dezvoltare in domeniul energiei pre
vede clar că noile centrale termo
electrice vor fi realizate “Ue lignit șt 
șisturi bituminoase și că termo
centralele care funcționează in pre
zent cu hidrocarburi vor fi tre
cute să producă energie electrică fo
losind combustibili solizi. Tocmai 
asta ne preocupă acum în modul cel 
mai concret : elaborarea de tehno
logii și instalații in vederea utili
zării maxime a componentelor com
bustibile din cărbune și, în special; 
din șisturi, avind in vedere necesi
tatea reducerii hidrocarburilor de a- 
daos pentru Întreținerea .flăcării la 
ardere. Avem un nume în petrol, in 
chimie. în știința combustibililor, tre
buie să ne facem un repumc I

— Care a fost drumul dumnea
voastră in viață ?

— V-am spus : Am inCeput Ia Uri- 
cani, în mină, prin 193T.'Dlîpă cițiva 
ani de muncă în abataj-'m-am dus 
la facultate, apoi; în 1958,-am venit 
la Anina. Pină în 1973, cind am tre
cut la cercetare în dom^njul șisturi
lor bituminoase. Am lucrat ca șef- 
adjunct al programului pină. in 1976, 
cind s-au deschis primele-unități ale ’ 
șantierului. La 1 martie 1979 a apărut . 
decretul de înființare, a întreprinde
rii miniere de exploatare și valorifi
care a șisturilor — Anina, și iată-mâ 
aici.

— Puteți spune că 
v-ați dedicat a trezit 
voastră o vocație ?

— A le da oamenilor _________
dă, poate deveni o vocație. Studiile '' 
întocmite cu privire Ia . .exploatare^.. „ 
optimă a șisturilor bituminoase au' 4’XLX .... J _ ' • i... T... -■ _

tema căreia 
în dumnea-

Ițimină, asta

■ j.fbșt semnate de o întreagă „policli
nică" «e doctori în știință și tehnică.' ~ ■ Asta 3 ' . ..Asta â însemnat pentru toți multe. .. 
nopți albe, căci semnătura depu
să implică responsabilitate, certitu
dine, angajament.

f

iSSSS;

oamenilor

Un colț din marele șantier al minei deschise pentru exploatarea șisturilor bituminoase de lingă Anina. Aici, unde munții se mișcă din loc, o considerabilă resursă energetică va alimenta 
timp de decenii una dintre cele mai mari termocentrale ale țării

au 
la 
de 
un

Reportaj de loan GRIGORESCU

aparte impunînd vaste exploatări și, 
mai ales, procedee de ardere la care 
tehnica să-și fi spus cuvîntul. Ei 
bine, tehnica românească și l-a spus, 
iar acum, iată, putem vorbi despre 
„primul țăruș".

— Atunci, să vorbim — mă grăbesc 
eu, fericit că am ajuns, în sfirșit, la 
„miezul" temei.

— Au fost mai mulți „țăruși". Căci 
aici, în munții din preajma Aninei se 
produce un adevărat asalt al șantie
relor. Lucrează laolaltă, fiecare pe 
teme și în specialitatea lui. Grupul 
șantierelor construcții-montaj. Grupul 
energo-montaj, cei de la Energo- 
utilaj, întreprinderea de rețele elec
trice Timiș, Trustul construcții-hi- 
dro-șantierul Banat, Drumurile na
ționale, Telecomunicațiile, întreprin
derea construcții-montaj miniere 
Petroșani, toate pentru același bene
ficiar : întreprinderea minieră de 
exploatare a șisturilor bituminoase 
și marea termocentrală Anina. Am 
spune, mai exact, că beneficiarul va 
fi țara întreagă, pulsul ei energetic 
în care-și pompează puterea pentru 
a alimenta orașele, întreprinderile, 
satele și comunele, șantierele des
chise pretutindeni, tot ceea ce avem 
și adăugăm la zestrea energetică a 
patriei pentru ca dezvoltarea noas
tră să nu se oprească Ia cît am fă
cut pină acum, fiindcă, știți bine, 
pină la stadiul la care rîvnim mai 
este cale lungă.

Tot ce-a venit aici, a venit 
pe anvelope — ne spune in
ginerul Mihai Moruț, bărbat 
în floarea vîrstei sale de 

constructor, față deschisă, zîmbi- 
toare, cămașă cu mineci scurte și 
poalele trase din pantaloni, vorbă 
așezată, cumpănită, dar 
șovăire. Tot, absolut tot 
trebuit să aibă roți, iar 
velope. Altă posibilitate 
așa că mai întii a trebuit să tăiem 
drumuri și să le facem practicabile, 
deși greutatea utilajelor, ploile și 
surpăturile le scot destul de repede 
din uz. Vă puteți Imagina cum am 
adus coloșii ăștia aici ? Unele au fă
cut cam o lună de zile traversind 
cite o jumătate de țară...

Nu mai este nevoie 6ă-mî imagi
nez, căci le-am văzut, platforme 
uriașe, cu cite 48 de roți, umplind 
făgașul străzilor de la un trotuar la 

' numai
i care 
f tele- 

a le 
con-

rostită fără 
ce vedeți, a 
pe roți an- 
nu există,

altul, traversând orașele i 
noaptea, precedate de echipe 
demontau în grabă liniile de 
comunicații transversale pentru 
reinstala imediat după trecerea 
voaielor, o transhumantă a coloșilor 
de metal făcînd să geamă pămintul 
sub călcătura lor. Dar, cel puțin 
deopotrivă, mă interesează cum au . 
fost aduși oamenii, specialiștii, teh
nicienii, constructorii, căci știam că 
locul nu se prea putea lăuda cu ex
cedent de brațe de muncă pentru 
astfel de operațiuni.

— Nici asta n-a fost ușor, ne

spune Mihaî Moruț, deși la povestea 
cu utilajele și cu drumurile de șan
tier o să mai revin. Cadrele de nă
dejde nu te-așteaptă cu căciula în
tinsă, trebuie să le atragi, ori să ti 
le formezi. Șansa noastră e că sîn- 
tem la o altă etapă a construirii so
cialismului, fiecare are în urma lui 
citeva șantiere pe unde a mîncat 
pline cu alți oameni, pe . care 
cunoscut in muncă. Asta este și 
etapă de conștiință, 
inginerul-șef Eugen Giindish de 
Grupul de șantiere pentru construcții 
industriale, citi specialiști, șefi de 
echipă, brigadieri, chiar și șoferi — și 
doar știți că ăștia de la noi nu sint 
șoferi ca toț.i șoferii, ci „șoferii iadu
lui" — a tras după el. Eu am făcut 
pină acum Sîngeorgiul de Pădure, Lu
dușul, Mintia, Fîntînelele și Rogojelu, 
și am oameni de peste tot. Construc
tori renumiți veniți tocmai din 
Cristuru Secuiesc, deși aș vrea mai 
mulți din ăștia, că i-am tras 
mine pe la Luduș, apoi pe la 
tia și chiar la Rogojelu.

— Ziceați c-o să reveniți la 
blema utilajelor și a drumurilor.

— Exact. Cum . vi s-au părut dru
murile noastre ?

— Mă rog, ca de șantier...
— Sinteți îngăduitor. Dar sper că 

nu v-ați încărcat stiloul cu apă de 
Este drept, cei de la Dru

murile naționale au căutat solu
ții. dar ele erau bune pentru bu
levarde, nu pentru un astfel de

i-a
__ ._ _ r o
întrebati-l pe 
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după 
Min-
pro-

roze...

șantier. Ne-au adus plăci de beton, 
prefabricate ghiftuite cu metal, le-au 
așezat pe patul de piatră, să te tot 
plimbi cu limuzina pe ele 1 Dar cind 
au venit utilajele de sute de tone, 
cind le-au călcat excavatoarele cu 
șenilele lor, cind le-au apăsat 
autobasculantele cu încărcătura lor 
de rocă, plăcile s-au sfărimat ca bis
cuiții, și fierul a început să iasă din 
ele ca țepii de arici, adevărate cap
cane pentru anvelopele transportu
lui greu. Acum trimitem sudorii să 
taie „mustățile" de metal și să le 
expedieze la fier vechi. Dar nu numai 
asta e pierderea, ci distrugerea utila
jelor din cauza drumurilor impracti
cabile. Cind o să învățăm că a face 
un drum ca lumea într-un șantier 
înseamnă economie și nu risipă 1 Am 
învățat multe din experiența de pină 
acum, organizarea unui șantier nu 
mai este o încropeală a provizoratu
lui, facem colonii solide, avem canti- 
ne-restaurant de prima mină, plinea 
e proaspătă, avem chiar și cornuri 
calde, magazine, de la toamnă des
chidem școală pentru copiii munci
torilor, Inițiem cursuri de calificare 
la locul de muncă, vrem să instalăm 
un club. Nu. din punct de vedere so
cial, șantierul nu mai este o impro
vizație, ci o vatră omenească pentru 
ani de muncă unde vor rămîne în 
continuare cei ce vor ține sub foc 
continuu termocentrala de aici.

Că lucrurile stau așa ne-o dove
dește nu numai grupul de căsuțe din

cinci ani în mină la Uricani. După 
ce și-a luat diploma de inginer a 
venit la Anina. 21 de ani de luptă 
cu roca, cu cărbunele. De sase luni 
a fost „detașat" la suprafață, la șis
turi. S-a despărțit greu de ai lui, 
„aproape cu. lacrimi, credeți-mă, dar 
ce zic eu aproape, că chiar au fost 
lacrimi, nu mi-e rușine s-o spun. 
Credeți că-i ușor să lași o treabă 
care mergea strună și să te apuci 
de alta ?“

— Să ne întoarcem la povestea cu 
visul și cu' „primul țăruș".

— Păi de-aia vă spuneam : orice 
demers tehnic de anvergura acestuia 
se naște dintr-o preocupare majoră, 
din neliniștea creatoare. Tocmai cu 
asta ne-a deprins partidul. Să ne im
plicăm in toate. Am discutat recent 
cu constructorii de aici problema cri
zei de energie. Sigur, știau ei ce 
știau din presă, de la radio, de la 
televizor, dar cind le-am explicat că 
ceea ce facem aici este o chestiune 
de prioritate mondială parcă s-au 
privit altfel unii pe alții.

— în ce constă această prioritate ?
— în abordarea cu curaj și cu un 

anumit devans de gindire tehnică, a 
însăși „Operațiunii șisturi". V-am 
spus : In istoria combustibililor șistu
rile au avut un inceput, cindva, de 
mult, apoi a urmat un hiatus de 
multe decenii. Mai bine de un secol. 
Cind s-au aprins primele lămpi cu 
„petrol" aici, in Banat, uleiul care 
le alimenta era scos din șisturi. Apoi

Am fost și la muzeul din 
Anina să vedem macheta 
instalației de acum peste o 
sută de ani folosită la extra

gerea uleiurilor din șisturi. Dar mai 
mult ne-au reținut acolo imaginile . 
unui trecut al oamenilor din bazinul 
minier al Aninei, lupta lor pentru 
demnitatea și condiția umană. Zeri 
de fotografii de epocă datorate unor 
pasionați cronicari anonimi înfățișea
ză lungul cortegiu al .suferințelor mi
nerilor in drumul, lor prin viață pe 
parcursul citorva gewerițj». Greve,»") 
proteste, pumnul in giîfî.’iwingenun-' ’ 
chere. explozii, catastrofe, . miniere, 
revendicări... O fotografie din 1929 ne 
înfățișează la gura puțului' principal 
din Anina zece zdrențuroși și un des
culț. Minerii. Sarea adîncurilor unei.' 
lumi prea vitrege cu cei ce formau 
sarea pămîntului.. O altă fotografie 
ne arată grupul de partizani care 
luptat contra ocupanților fasciști 
Izvoarele Birzavei. Sint 35 de ani 
atunci. Printre ei, Pavel Popa,
aninean. 35 de ani de cind s-a pece
tluit o luptă veche de secole, 
ajunsă la paroxism in anii cei mai 
ciinoși, anii celui de-al doilea război 
mondial, cind ocupantul străin stor
cea bogățiile țării, vlăguindu-i oa
menii. 35 de ani de cind a. fost dat 
de către comuniști semnalul altei 
lupte. Cea care avea să aibă drept 
finalitate eliberarea țării, declanșa
rea revoluției populare, exproprierea 
expropriatorilor, lichidarea exploată
rii, cucerirea adevăratei demnități 
umane, înfăptuirea operei de 
construcție a socialismului. Toate 
acestea sint antecedente sine qua • 
non ale declanșării „Operațiunii 
șisturi", care nu implică doar un de
mers tehnic, oricîtă amploare ar avea 
acesta, ci și un episod al bătăliei 
pentru autodepășire la care s-a an
gajat o țară întreagă.

Aici, la Anina, destinul geologic al 
locurilor condiționează destinul oa
menilor. Orașul minier s-a născut din 
necesitatea explo'atării unei bogății 
a adîncurilor — cărbunele ; acum 
același oraș își caută altă vatră pen
tru a lăsa peste ani locul liber ex
ploatării altei bogății — șisturile bi
tuminoase.

— Anina se va muta cu fața spre 
soare — ne spune Tudor Istrate, pri
marul orașului cu 16 000 de suflete, 
fost miner, apoi lăcătuș de mină, 
maistru miner, mecanic-șef. Acum 
întocmim laolaltă viitorul orașului. 
Se lucrează la detaliul de sistemati
zare a noii Anine, oraș .de alte pro
porții. deoarece noile obiective indus
triale din zonă îi vor aduce în -cițiva 
ani dublarea populației. Toți acești 
oameni vor clădi noul oraș, cu noile 
lui industrii bazate tot pe ceea ce se 
va extrage din 
suprafață asigură 
ploatare. Cea din 
gura 300 ■ de ani..
noastră : să știm să privim peste de
cenii și peste secole. Știți de cite ori 
vor crește investițiile la Anina în vii
torul cincinal ? De 13 ori față de ac
tualul cincinal in care vă dați seama 
cit s-â investit aici. Știți ce înseamnă 
asta ? Miliarde, miliarde, miliarde. 
De-aia trebuie să fim la înălțime !

A fi la înălțime. Bănățenii au fost 
întotdeauna, și in lupta lor multise
culară pentru integritatea ființei pa
triei, și în lupta de partizani de acum 
35 de ani de pe valea Birzavei. și în 
primele eșaloane ale constructorilor 
socialismului. Acum, la cea de-a 35-a 
aniversare a Eliberării patriei, au 
aceeași deviză : „Trebuie săt‘ fim la 
înălțime 1“

Și sint.

șisturi. Cariera de 
80 de ani de ex- 
profunzime ar asi- 
Asta e perspectiva
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Festivalul național „CINTAREA ROMÂNIEI" De la Ministerul Educației și Învățămîntului
O eficientă formă de educație

ARTISTICĂBRIGADA
Așa cum am mai consemnat in ziarul nostru, cea de-a doua ediție 

« Festivalului național „Cîr.tarea României11 invită la constatarea unei 
remarcabile creșteri a numărului brigăzilor artistice și, totodată, a efi
cienței lor educative. A crescut maturitatea lor ideologică și artistică — 
programele abordînd în chip mai curajos și pătrunzător aspecte esen
țiale ale muncii și creației, ale vieții morale a oamenilor. Brigăzile 
au devenit prezențe mai active în viața de zi cu zi a colectivelor de 
muncă, iar glasul lor s-a făcut auzit din ce în ce mai des de mase mai 
largi de oameni ai muncii, găsind un ecou mai amplu in conștiințe. 
Iată de ce este necesar, acum, să se asigure continuitatea muncii in 
acest domeniu, ținînd cont ca programele brigăzilor să fie cit mai strîns 
legate de viață, de cerințele educației. Care este situația din acest 

Capitală,
legate de viață, de cerințele educației. Care este situația 
unghi rezultă și dintr-un recent raid-anchetă întreprins în 
în județele Ialomița, Cluj, Mehedinți, Botoșani.

Programe vii, 
substanțiale, 

inspirate 
din actualitate

bune : înșani se pot releva lucruri 
etapa de masă a ediției I a Festiva
lului național „Cintarea României"

teles, totuși, necesitatea primordială 
a brigăzii pentru chiar bunul mers 
al producției. Credem că factorii de 
răspundere nu au fost ei inșiși 
întru totul convinși de contribuția 
posibilă a brigăzilor la descrețirea 
frunților, dar și la mobilizarea, con
științelor și dinamizarea creatoare 
ale oamenilor.

Și in județul Botoșani aflăm că 
sint unități în care nu există rtici o 
brigadă artistică : întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb (cu peste 
2 000 de oameni ai muncii). între
prinderea de țesături subțiri tip 
in, întreprinderea de morărit și 
panificație. Motivul? Comisia de re
sort a consiliului județean al sin-

la toate 
prezent 

are nu-

în ediția a Il-a a Festivalului na
țional „Cintarea României" în jude
țul Ialomița s-au prezentat peste 200 
brigăzi artistice de educație, repie- 
zentind 2 350 spectacole care au fost 
vizionate de peste 50 000 spectatori. 
Printre ele, multe au activitate con
tinuă. bazată pe un repertoriu care 
a fost înnoit numai in acest an de 
3—1 ori (Combinatul de celuloză și 
hirtie Călărași. C.A.P. Lehliu-Sat, 
grupul de microsatiră al Casei de 
cultură Fetești, Combinatul de în
grășăminte chimice Slobozia etc.).

Pentru realizarea unei activități 
continue, în județul amintit au fost 
organizate o serie de concursuri me
nite- sâ țină în „priză" formațiile de 
brigadă. Semnificativ pentru promp
titudinea și acuitatea prezentei in ac
tualitate: unele brigăzi, cum ar fi cele 
de la întreprinderea de ulei Slobozia, 
întreprinderea pentru producerea și 
industrializarea legumelor si fructe
lor Fetești, Șantierul întreprinderii 
de construcții și montaj Călărași au 
și abordat „in plin" teme majore 
privind economisirea de energie elec
trică, combustibil, materii prime etc.

în județul'"'Mehedinți iși desfă
șurau activitatea 289 de brigăzi artis
tice : în cea de-a-doua ediție a festi
valului, numărul acestora a a- 
juns la 481. ■ Exemple de con
tinuitate. de activitate legată de pro
blemele concrete oferă brigăzile ar
tistice de la Șantierul naval din 
Drobeta-Turnu Șeverin, întreprinde
rea de confecții „Porțile de Fier", 
sectorul sanitar, casa de cultură din 
orașul Vînju Mare, Șantierul naval 
din Orșova și întreprinderea minieră 
din Orșova, de la cooperativele agri
cole din Gîrla Mare și Dânceu.

De asemenea, și in județul Boto-

Raid-anchetă în întreprinderi 
din Capitală și din județele Ialomița, 

Cluj, Mehedinți și Botoșani

bucura de largă audiență 
categoriile de spectatori. în 
casa municipală de cultură 
meroase și bune formații, numai că 
brigada artistică a dispărut cu desă- 
vîrșire. Alte exemple : direcția co
mercială județeană, cuprinzînd in sfera 
sa de activitate 342 de unități, are o 
singură brigadă artistică. De aseme
nea, la nivelul uniunii județene 
ă cooperativelor meșteșugărești ac
tivează doar o brigadă artistică. 
La întreprinderea județeană de 
construcții-montaj, brigada artistică 
ar avea un nesecat izvor de su
biecte. ca disciplina la locurile de 
muncă, folosirea cu randament ma
xim a utilajelor și instalațiilor, 
modul cum se gospodăresc materia
lele de construcții. Și. totuși, bri
gada artistică de aici există mai 
mult pe hirtie.

Pentru ocuparea locurilor râmase 
libere după concursul din iulie 1979, 
se va organiza un nou concurs de 
admitere in invățămintul superior, 
cure se va desfășura intre 1 și 10 
septembrie 1979. înscrierea candidați- 
lor se va face in perioada 25—28 au
gust 1979.

La concurs pot participa atit can
didați nemcorporabili,. cit și incorpo- 
rabili, condițiile de înscriere și disci
plinele fiind cele stabilite pentru 
concursul din iulie 1979.

Instituțiile de invățămint superior 
și prol'ilele la care se va susține 
concurs sint următoarele :

dării (întreprinderea de vagoane — 
Arad).

INSTITUTUL DE SUBINGINERI 
DIN HUNEDOARA:

— pentru subingineri — serai în 
institut, la profilul Metalurgie, spe
cializarea : Furnale și oțelării : la 
profilul Construcții, specializarea : 
Construcții civile, industriale și agri
cole ; pentru subingineri — seral in 
întreprinderi, la profilul Metalurgie, 
specializarea : Deformări plastice și 
tratamente termice (Combinatul side
rurgic Hunedoara).

INSTITUTUL POLITEHNIC
DIN BUCUREȘTI :

ingineri — zi, la profilul 
specializarea metalurgie

au participat 248 brigăzi artistice ; 
în aceeași etapă a ediției a Il-a — 
416 brigăzi, din cșre 140 aparținind 
așezămintelor culturale și 52 sindi
catelor.

O cifră mare, 
dar încă insuficientă

Cit de multe sint brigăzile? Este 
numărul lor chiar atit de ridicat pe 
cit ar cere-o activitatea de educație 
și propagandă ce trebuie să se desfă
șoare. și pe această cale, in unitățile 
noastre de producție? Sint unități 
productive foarte puțin preocupate 
de astfel de probleme. La întreprin
derea de 'mașini electrice — Bucu
rești, în care lucrează peste 5 500 de 
oameni ai muncii, nu există nici 
un fel de brigadă. Și aceasta cam de 
un an. De ce ? Textele nu erau prea 
strălucite... Oamenii muncesc mult. 
Motivul principal pe care ni-1 invocă 
Victor Niculescu, vicepreședintele 
comitetului sindical : lipsa unui spa
țiu adecvat pentru repetiții.

Intr-adevăr. întreprinderea nu mai 
are un club ca înainte. Să-i dăm, 
deci, dreptate ?

— Cum se face insă că în aceste 
condiții — mai 
— la I.M.E.B., 
există, totuși, 
una de muzică ...
muzică ușoară, ca să nu mai vorbim 

de artă plastică si cel de

grele, incontestabil 
după cum spuneți, 
o formație de .dans, 
populară și una de

de cercul 
foto ?

Credem că Ia I.M.E.B. nu s-a în*

Viorile vîrstei“
Poet format 

generație • cu 
J.ebeleanu 
Boureanu, 
riunopol (n. 1908) este 
apropiat — ca sensibi
litate si chiar ca tema
tică — mai mult de 
generația imediat ur
mătoare. La debut tre
ce printr-o experiență 
avangardistă. uitată 
programatic., dar nu 
lipsită de consecințe pe 
plan estetiet.i«Melanco
lia și revolta din „Scri
sori către plante"'(1936) 
coincideau, 'piuă- la un 
punct cu eieninlsmul : 
de aici caracterizarea 
poetului nostru de „e- 
seninian", un fel de 
formulă la .care aderă 
și G. Gălinescu și 
Pompiliu Constantines- 
cu. Dar cel de-al doi
lea volum și mai ales 
următoarele („Frunzi
șul toamnei mele", 
1938 ; „Scară la cer", 
1940) il scot pe V. Ca
rianopol de sub aceas
tă etichetă. într-o poe
zie citim : „Aicj 
Virgil Carianopol. 
cior de țărani 
nebun care-o cheltuit 
vieții multi ani. / Nu-1 
plingeți ! Lăsați vre
mea să-l ningă. / Prea 
a crezut pînă la sfîrșit 
c-o să-nvingă". Me
lancoliile. tonurile me- 
lopeice. nostalgiile rus
tice autumnale și chiar 
revoltele blînde arată 
izvoarele autentice ale 
lirismului acestui poet. 
Citită eu atenție, iirica 
lui Virgil Carianopol 
are o omogenitate de 
fond (nu de formă) ; 
chiar poemele avan
gardiste conțin ele
mente de inventar și 
chiar de sensibilitate 
rustică : „ți-aduci a- 
minte cum striga pă
durea după noi ?" /
„ti-aduci aminte zbo
rul de lampă a! cocori
lor ? / ți-aduci amin- • 
te cind scuturai peri- 
nile de vise? / ti-aduci 
aminte cînd orașul iși 

pieptul ca o 
/ dragos- 

unde sint 
eu doine- 
peste u- 

Acest

intr-o 
Eugen 
Raduși

Virgil Ca-

zace 
fe
ll n

desfăcuse 
rană ? / 
tea mea, 
arborii /
le întinse 
merii noștri ?“. 
mod poematic a fost 
reluat și ca temă (și ca 
interogație) în volu
mele următoare, totul 

rimă. începind 
vers cu ma- 

Cu alte cu- 
avangardismul 
în fond, o ex- 

dar

scris cu 
fiecare 
jusculă. 
vinte 
rămîne, 
perientă formală.

A apărut;

dicatelor (șeful comisiei, 
Grigoruță) se ocupă încă 
<le acest aspect. Simplu ? 
nu prea.

Constantin 
insuficient 
Simplu Si

Există, 
dar nu activează

ce— Ce fac brigăzile artistice, 
activități au, cum popularizează 
noile hotăriri, decrete, ce „cuvint" 
au de spus in problemele stringente 
cu care ne confruntăm ?

Este adevărat și este frumos că, 
așa cum ne spun tovarășa Domnița 
Tămaș, președinta comitetului sin
dicatului de la combinatul de pielărie 
și încălțăminte „Clujeana" și tovară
șul loan Rusu, responsabilul cu ac
tivitatea culturală, ansamblul folclo
ric „Fluieratul**  s-a întors recent din 
Grecia, utidfe a fost laureatul unui' 
concurs internațional de folclor, că 
acum ' acest' ''ansamblu pregătește un 
programjțsp'gcial pentru 23 August, 
că ansamblul coral a Concurat cu 
brio la fază finală pe țară, că fanfara 
este foarte cunoscuta.

— Dar brigăzile artistice ?
— Iar brigăzile? Să știți că am 

avut trei, una la nivel de combinat 
și alte două pe secții. Acestea 
urmă âu dispărut de-a binelea. 
cea pe combinat există, dar nu... 
tivează.

Păcat că o unitate economică

cu anumite urme în 
volumele caracterizate 
drept tradiționaliste : 
..Nu m-a mai adus ni
meni înapoi / Să scu
tur din buciume turme 
de oi". Sau : ..A ră
mas tot așa. tot tris
tă, A pirns pină i-au 
căzut ochii in batistă".

Virgil Carianopol a 
rămas un poet al sa
tului românesc dintr-o 
vreme 
peia. 
revolta
consumate 
românească 
..Scrisorilor către plan
te" dă acestor teme un 
tonus nou. ton venit

in care melo- 
dezrădăcina rea.

erau
in

teme 
poezia 
poetul

NOTE DE

LECTURA
de 

dar 
prin 

..A
se

dintr-o .sinceritate 
armonist autentic, 
și din trecerea 
valul avangardist : 
venit iar toamna,
duc iar grinele-n port. 
/ Durerile iar nu mai 
au odihnă și fnu... 
Scoate-ți mănușile și 
pălăria boierule, / Trec 
carele noastre-ncărcate 
cu grîu !“ Sau și mai 
acuzat in poemul „Ță
ranii" : 
mirosul 
ude 
lor 
de. 
lor 
La 
pot _
Și-mi vine să le strig, 
să-i trag de min- 
tean : / Băă. sint și eu 
tot ea voi, tot țăran ! / 
Dar glasul meu se to- 
•pește. e de ceară...".

Revenit in actualita
te. prin volumul 
„Versuri" din 1967, 
V. Carianopol iși reia 
temele și viziunile, 
devenite mai reflexive 
și mai stenice : ..De 
fiecare dată. / în fie
care seară, de cite ori 
m-apuc să scriu, / Ci
neva pe care nu-1 
știu. / Cineva dinlăun
tru. din afar’, din pus
tie. / Cine, nu știu, 
îmi ia mina și scrie...". 
Ciclurile și in cărțile 
ce au urmat (Cintece 
de amurg, 1969 ; Cin
tece românești, 1970 ; 
Viorile vîrstei, 1972 ; 
Lirice, 1973 ; Ștergar 
românesc, 1973 ; Elegii

„îi simt după 
cojoacelor 

, , Dar sufletul 
chinuit nu m-au<- 
/ Mă uit in ochii 
triști și adinei, / 
mîinile lor care 
să sfărîme stinci. i

„cnn wi

în cadrul rubricii „în întimpinarea 
gloriosului jubileu al eliberării pa
triei și a celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.", revista publică ar
ticolele : „Afirmarea puternică a spi
ritului revoluționar in știință și teh
nologie. in gospodărirea rațională a 
bazei energetice", „Aplicarea creatoa
re a teoriei socialismului științific la 
condițiile concrete ale României", 
„Considerente de ordin economic, dar 
și social, în repartizarea forțelor de 
producție pe teritoriu", „Introducerea 
riguroasă a științei în producția a- 
gricolă", „Valorificarea rațională a 
apei, resursa naturală cu cea mai lar-

și elegii, 1977 : Poemei 
colecția „Cele 
frumoase poezii", 1978, 
Lumini pentru 
gostea mea. 1979 : Pei
saj românesc. 1979) nu 
conțin un' 
Carianopol ;
nuă poezia 
românesc.
poezia unei Oltenii as
pre și vechi : conținu
tul cărților, ușor etno- 
grafizat, vorbește des
pre ștergare, ii și oale 
de lut. de întoarcerea 
la strămoși, de dulcea
ța limbii românești, de 
omenia romanească. 
Olarii din Oltenia au, 
vazuți de poetul lor. a- 
tributs zeiești : •
Zei sint olarii, au m 
ei puteri / — De-a re
întoarce viața înapoi. / 
Din lutul eare-I calcă 
sub picioare / Ei scot 
lumină și fac chipuri 
noi...".

mai
dra-

alt Virgil 
se conti- 
peisajului 

in speță

în cîteva pasteluri.
V. (Carianopol e un
pGQt al*  peisajului ol-
tenesc. un poet al u-
nei țări pline de
„scoarțe și covoare 
..Din nou incepe noap
tea să scoată și să 
pună / Pe drumuri, pe 
sub arbori, bătnte-n 
vergi de soi / Acele 
scoarțe sfinte de um
bră și lumină / Cp-o 
dungă de la lună și 
alia de la . noi...".

In 1938 dedica oltea
nului Tudor Vladimi- 
rescu un poem in care 
elogiul era indirect, 
patetica era metafori
că : „Cine nu-1 tine 
minte ? cine nu-1 
știe ?Z / Vremea a ve
nit și s-a dețs iarăși in 
veșnicie. / Oamenii au 
murit. femeile fru
moase ia l'el. / Dar 
timpul de ieri trăieș
te numai prin el". Cu 
aceeași autenticitate, 
cu aceeași naturalețe, 
V. Carianopol închină 
și azi imnuri patriei și 
peisajului românesc, 
cultivind o solaritate a 
metaforei deloc ab
sconse, 
in regnul liric al 
Iilor chtonici : 
mele sale sint o 
dă a pămintului 
mânesc .și a țăranului 
român, așa cum spu
ne. atit de sincer, în- 
tr-un recent poem : 
„Nu vreau nirțiic mai 
mult decît ce am / 
Dfice străinătăți mi-ar 
bate-n geam,..".

deloc
integrindu-se 

poe- 
poe- 
lau- 
ro-

Emil MÂNU

nr. 15/1979

atit 
de mare cum este combinatul „Clu
jeana". unde lucrează peste 8 000 de 
oameni ai muncii este lipsită1 de 
un asemenea mijloc dinamic de 
activitate. In municipiul Cluj-Na- 
poea suit L unități cu cîteva sute 
sad două-trei mii de oameni ce lu
crează ilî . trei schimburi .și care au 
brigăzi artistice foarte bune : între
prinderea de porțelan ..Iris" ori iii- 
Deprinderea mecanică de material 
rulant Februarie".

In genertrt. in județul Cluj brigă
zile artistice au o activitate bună, 
iar unele chiar foarte bună. Numă
rul lor a crescut m a doua ediție a 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei" la 569.

Și in Ialomița există brigăzi care, 
după ce s-au prezentat la faza de 
masă s-au destrămat și se vorbește 
acum despre ele la timpul trecut : 
la căminele culturale din Andrășești, 
Stelnica, Bucu de pildă.

in căutarea 
brigăzile r-fantomă

Activitatea brigăzilor artistice din 
județul Mpbedinți nu este la ora ac
tuală nici pe departe la nivelul cerin
țelor, multe dintre ele nemaidesfășu- 
rind de luni de zile nici un fel de 
activitate. Cîteva exemple. La Casa 
municipală de cultură din Drobeta- 
Turnu Severin a existat pină nu 
de mult o brigadă artistică ce

Vacanțe prelungite 
și critici in general 
întreprinderea de vagoane din Dro

beta-Turnu Severin. Discutăm cu 
Constantin Popescu, instructor de 
formație, despre cele două brigăzi ar
tistice. Constatăm că aici brigăzile 
n-au nimic „nou" de spus, nu și-au 
împrospătat programul din 
martie, 
înființate?
mai 
3 600 
ce lași 
nimic 
se face la general, fără nominalizări 
directe, iar receptivitatea la proble
mele curente ale producției, la as
pectele ce apar in activitatea zilnică, 
nu se prea vede.

Tematica prea generală, 
prea modeste, care nu 
pe nimeni, textele lipsite de haz 
și atitudine cu adevărat constructi
vă sint vicii mai larg răspindite 
ale textelor de brigadă — și la 
București. Ialomița etc. Nu lipsesc 
nici in judelui Botoșani unele bri
găzi. precum cele de la întreprinde
rea de confecții Botoșani, întreprin- 

- derea textilă Moldova, U.J.C.M. etc. 
care apelează la textieri din afara 
unității care nu cunosc și nici nu se 
documentează asupra realităților din 
colectivele respective. De aceea, pro
gramele conțin generalități, nu au o 
țintă critică precisă, confundîndu-se 
adeseori cu genul de montai literar- 
muzicâl.

în general, conștiința contribu
ției pozitive a brigăzii la viața 
uzinei, fabricii, școlii etc. a dus 
la întărirea simțului de răspun
dere și la manifestarea fprtilă. edu
cativă a acestei forme de activitate.

Dună cum se vede insă, in destule 
locuri brigăzile au demobilizat prea 
ușor, animate de un festivism strain 
de adevărata muncă de educație. O 

' bună parte din neajunsurile care se 
manifestă la ora actuală in activita
tea brigăzilor artistice se. du l ares:: și 
organizațiilor de partid.-consiliilor de 
educație oblitictă si cultură socialistă, 
care nu-si îndeplinesc în toate situa
țiile rolul de a mdruma, de a condu
ce. de a participa și a controla în
treaga activitate, inclusiv a acestor 
formalii. Sint incit situai ii cind unele 
organizații de partid, unele consilii 
de educație politică și cultură socia
listă se dovedesc mai puțin receptive 
la critică, rolul I 
înțeles și apreciat 
valoare. Este , de 
producă și in acest 
rimentul așteptat, mai ales că expe
riența relevată cu prilejul întrecerii, 
la Deva, a celor mai bune brigăzi 
din țară, a arătat că dispunem de 
forțele capabile să dea un inalt con
ținut "educativ activității brigăzilor 
artistice.

—• pentru 
metalurgie, 
extractivă ;

— pentru 
filul Mecanic, specializarea mașini- 
unelte ; la profilul Metalurgie, spe
cializarea Metalurgie extractivă :

— pentru subingineri — zi. la pro
filul Metalurgie, specializarea Tur
nătorie ;

— pentru subingineri — seral în 
institut, la profilul Metalurgie, spe
cializarea Turnătorie :

— pentru subingineri — 
întreprindere, la profilul 
specializările : Tehnologia 
(întreprinderea de Mașini 
București). Utilaj chimic și petrochi
mic (Combinatul chimic Făgăraș). 
Material rulant de cale ferată 
(I.M.M.R. Grivița Roșie — București).

ingineri — seral, la pro-

INSTITUTUL DE SUBINGINERI 
DIN REȘIȚA :

— pentru subingineri — zi, la pro
filul Metalurgie, specializările : Tur
nătorie și Deformări plastice și tra
tamente termice : pentru subingineri 
— seral in institut, la profilul Meca
nic. specializările: Tehnologia( con
strucțiilor de mașini și Tehnologia 
sudării ; Ia profilul Electric, speciali
zarea : Mașini și aparate electrice ; 
pentru subingineri — seral in între
prinderi, la profilul Metalurgie, spe
cializarea : Turnătorie (întreprinde
rea constructoare de mașini Reșița).

seral în
Mecanic, 

sudării 
Grele

programul din luna 
Atunci de ce au' mai fost 

Se prezintă, cînd se 
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texl vechi. ca și cum 
nu s-ar fi intîmpiat. Critica

a

„țintele" 
supără

brigăzii nefiind 
; la justa lui 

dorit să se 
domeniu revi-

Natalia STĂNCU
și corespondenții ..Scinteii'

INSTITUTUL NAȚIONAL
DE CHIMIE DIN BUCUREȘTI :

— pentru invățămintul universitar
— zi, la profilul chimie, specializarea 
Chimie-Fizică ; — pentru ingineri — 
zi, la profilul Mecano-chimie, spe
cializarea Utilaje și ingineria proce
selor chimice ; — pentru subingineri
— serai in întreprindere, la profilul 
Chimie, specializarea Tehnologie chi
mică organică (Combinatul chimic — 
Făgăraș).

INSTITUTUL DE MINE 
DIN PETROȘANI :

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Mine, specializarea : Mine ; la profi
lul Mecanic, specializarea : Mașini și 
instalații miniere: pentru ingineri — 
seral, la profilul Mine, specializarea: 
Mine ; pentru subingineri — zi, la 
profilul Mine, specializările : Mine și 
Topografie minieră : pentru subingi
neri — seral in institut, la profilul 
Mine, specializarea Mine : la profilul 
Electric, specializarea : Electromeca
nică tehnologică.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ-NAPOCA :

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Construcții, specializarea Con
strucții civile, industriale și agricole ; 
pentru subingineri — seral in între
prindere. la profilul Mecanic, specia
lizarea Utilaje pentru industria ma
terialelor de construcții (întreprin
derea de materiale de construcții — 
Oradea).

INSTITUTUL POLITEHNIC
DIN IAȘI :

ingineri — zi, la profilul 
specializarea Turnătorie ; 

Chimie, specializarea :
— pentru 

Metalurgie, 
la profilul 
Tehnologia chimică a produselor tex
tile. pielii și înlocuitorilor ; — pentru 
ingineri — seral, la profilul Mecanic, 
specializările : Tehnologia construc
țiilor de mașini și Mașini unelte ; la 
profilul Construcții, specializarea 
Construcții civile. industriale și 
agricole ; pentru subingineri — seral 
in institut, la profilul Construcții, 
specializările Construcții civile, in
dustriale și agricole și Instalații pen
tru construcții : la profilul Chimie, 
specializările Tehnologia maselor 
plastice și Tehnologia chimică anor
ganica pentru subingineri — seral 
în întreprinderi, la profilul Mecanic, 
specializării? Tehnologia construcții
lor de mașini (întreprinderea de 
rulmenți Birlad) și Utilaj chimic și 
petrochimic (Combinatul petrochimic 
— Borzești) : la profilul Chimie, spe
cializările Tehnologie chimică orga
nică (Combinatul petrochimic — 
Borzești) și Tehnologia maselor plas
tice (Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești).

de mașini ; la 
specializarea : 

industriale și

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN TIMIȘOARA :

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor 
profilul Construcții, 
Construcții civile.
agricole ; pentru subingineri — seral 
în întreprinderi, la profilul Mecanic, 
specializările : Tehnologia construcții
lor de mașini (întreprinderea meca
nică — Timișoara și întreprinderea 
de vagoane Arad) și Tehnologia su-

INSTITUTUL DE PETROL ȘI GAZE 
DIN PLOIEȘTI :

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Petrol, specializarea : Forajul sonde
lor și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze ; pentru subingineri — 
seral in institut, la profilul Petrol, 
specializarea : Forajul sondelor și 
exploatarea zăcămintelor de petrol și 
gaze ; pentru subingineri — seral in 
întreprinderi, la profilul Chimie, 
specializarea : Tehnologia prelucrării 
petrolului și petrochimie (Combinatul 
petrochimic Brazi).

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII 
DIN BUCUREȘTI :

— pentru ingineri — seral, la pro
filul Construcții, specializările : Con
strucții civile, industriale și agricole 
și Instalații pentru construcții : pen
tru subingineri — seral in institut, 
la profilul Construcții, specializările : 
Construcții civile, industriale și agri
cole și Instalații pentru construcții ; 
la profilul Mecanic, . specializarea : 
Mașini și utilaj pentru construcții.

UNIVERSITATEA 
DIN BUCUREȘTI :

— pentru invățămintul universitar 
— zi. la profilul Fizică, specializarea: 
Fizică ; pentru invățămint universitar 
fără frecvență, la profilul Științe ju
ridice. specializare,*!  : Drept (pentru 
Ministerul de Interne).
UNIVERSITATEA DIN BRAȘOV :

— pentru ingineri — zi. la profilul 
Mecanic, specializarea : Turnătorie ; 
la profilul Electric, specializarea : 
Electrotehnică : pentru ingineri — se
rai, la profilul Mecanic, specializă
rile : Autovehicule rutiere si Tehno
logia construcțiilor de mașini ; pen
tru subingineri — zi, la profilul Me
talurgie, specializarea : Deformări 
plastice și tratamente termice ; pen
tru subingineri — seral în institut, la 
profilul Construcții, specializarea : 
Instalații pentru construcții : pentru 
subingineri — seral în întreprinderi, 
la profilul Mecanic, specializările : 
Automobile și Tehnologia construc
țiilor de mașini (întreprinderea me
canică Cimpulung). Tehnologia con
strucțiilor de mașini (întreprinderea 
de aparataj electric Sf. Gheorghe. în
treprinderea de piese auto si trac
toare Miercurea Ciuc, întreprinderea 
de autocamioane Brașov) ; la profilul 
Metalurgie, specializarea : Deformări 
plastice și tratamente termice (Între
prinderea „Tractorul" Brașov) : pen-

(Urmare din pag. I)
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bucuriei vestea proclamării Republicii (București
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țărănimii, intelectualită- 
celorlalte categorii sociale gra
in jurul partidului 

intru totul capabili 
aplice programul.

INSTAURAREA PUTERII POPULARE.
TRECEREA IA CONSTRUCȚIA SOCIALISTA

gâ folosință", „Unitatea clasei mun
citoare — condiție esențială a vic
toriei revoluției și construcției so
cialiste", „România — factor activ 
în înfăptuirea securității europene". 
Din sumarul revistei am mai reți
nut articolele : „Perfecționarea rela
țiilor interumane", „Criza energeti
că — problemă vitală pentru întrea
ga omenire". „Marile disponibilități 
de creație ale muncii libere", „Pu
ternică afirmare a combativității re
voluționare". Revista mai conține ru
bricile „Cărți și semnificații", „Note", 
„Cuvintul cititorilor".

Continua consolidare a 
puterii populare. Din raomen- 
tul instaurării prin acțiunea și 
voința populară, a guvernului de 
largă concentrare democratică de la 
6 martie 1945. continuarea procesului 
de prefaceri progresiste depindea, 
inainte de toate, de înfăptuirile noii 
guvernări.

Reformele profunde cu caracter 
revoluționar înfăptuite de gu
vernul democratic, in primul rind 
legiferarea și desâvirșirea reformei 
agrare, efortul gigantic depus pentru 
refacerea economică etc. au de
monstrat clar că reprezentanții clasei 
muncitoare, 
ții și 
pate 
erau 
să-și 
conducă statul și națiunea mai bine 
decit o făcuseră, la timpul lor, ve
chile partide aie burgheziei și moșie- 
rimii.

O importantă deosebită a avut In 
această privință consolidarea conti
nuă a noii puteri populare. După cum 
se știe, embrioane ale acestei puteri 
luaseră naștere încă înainte de 
6 martie 1945, odată cu crearea în 
fabrici și uzine a comitetelor mun
citorești, care exercitau controlul 
asupra producției ; cu constituirea la 
sate a comitetelor țărănești și luarea 
în stăpinire, cu de la sine putere, a 
păminturilor moșierești de către ță
rani ; cu asalturile asupra primăriilor 
și prefecturilor și instalarea in frun
tea acestora a unor primari și pre
fecți democrați. Prin victoria de la 
6 martie, clasa muncitoare și aliații 
săi au ciștigat poziții dominante in 
însuși guvernul, care a devenit astfel 
un puternic instrument al înfăptuirii 
transformărilor, revoluționare pe toate 
planurile vieții sociale. înnoirea in 
sensul linei democratizări ferme a 
aparatului de stat, nu prin sfărî- 
marea, prin desființarea. „peste 
noapte" a celui vechi, ci prin

schimbarea radicală a conținutului 
său. treeîndu-se întreaga sa acti
vitate sub conducerea și controlul 
forțelor democratice, a constituit o 
contribuție originală a partidului 
nostru la practica revoluționară. Este 
semnificativ și faptul că nu s-a pro
cedat la desființarea parlamentului, 
care in urma alegerilor din noiembrie 
1946 a căpătat o componentă nouă, 
predominant muncitorească-tărăneas- 
că. In aceste condiții, nici monarhia, 
care a continuat să coexiste un timp 
cu puterea muncitorească-țărănească, 
nu a putut împiedica dezvoltarea 
procesului revoluționar. încercările 
sale de a se opune acestui proces 
avind ca rezultat doar o și mai evi
dentă reliefare a țelurilor sale 
antipopulare, izolarea sa de popor 
tot mai accentuată.

Cu pași fermi spre înfâp 
tuirea sarcinilor revoluției 
socialiste. întărirea continuă 
rolului forțelor revoluționare și de
mocratice m societate si in 
.făcuț posibilă, spre șfirși'tul anului 
1947. cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și aiiatii 
săi. înlocuirea formei de guvernă- 
mint monarhice prin republică. S-a 
realizat astfel o concordantă deplină 
intre noul conținut al puterii, emana
ție a maselor largi populare, in 
frunte cu clasa muncitoare, și forma 
statului. Definind insemnătatea isto
rică a actului de la 30 decembrie 1947, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta că „instaurarea republicii in 
condițiile eind rolul decisiv in condu
cerea țării il avea clasa muncitoare, 
in alianță cu țărănimea și intelec
tualitatea, cu celelalte mase munci
toare, in frunte cu partidul comu
nist, a marcat trecerea la revoluția 
proletară și la edificarea societății 
socialiste in România".

Deținerea intregii puteri politice de 
către clasa muncitoare și aliații ei a 
făcut posibilă și necesară lichidarea 
în scurt timp a pozițiilor economice

deținute încă de vecliile clase exploa
tatoare. Acest obiectiv a fost înfăp
tuit, după cum se știe, prin actul 
istoric al naționalizării industriei, 
băncilor, transporturilor și comerțu
lui, ceea ce a dus la lichidarea pro
prietății capitaliste asupra principa
lelor mijloace de producție și la con
stituirea in economia națională a 
unui puternic sector socialist. Calea 
spre industrializarea țării, spre coo
perativizarea agriculturii, spre avîn- 
tul general al forțelor de producție 
era deschisă.

Necesitate obiectivă a dezvoltării

societății românești, procesul unic și 
neîntrerupt de desăvirșire a revolu
ției burghezo-democratice si de tre
cere la socialism a fost Înfăptuit 
prin lupta proprie a poporului român, 
sub conducerea gloriosului partid al 
comuniștilor. în această luptă, zdro
bind împotrivirea vechilor clase, 
poporul nostru și-a instaurat regimul 
politic corespunzător aspirațiilor sale 
progresiste și a optat definitiv pen
tru orinduirea socialistă — întruchi
pare a idealurilor sale despre acel 
„viitor de aur“ visat prin secole de 
înaintași.

tru invățămint universitar — zi, la 
profilul Matematică, specializarea : 
Matematică.

UNIVERSITATEA 
DIN CLUJ-NAPOCA :

— pentru ingineri — zi, la profilul
Geologie, specializarea : Inginerie 
geologică și geofizică ; pentru învă- 
țămint universitar — fără frecvență, 
la profilul Științe juridice, speciali
zarea : Drept (pentru Ministerul de 
Interne) ; la profilul Matematică, spe
cializarea : Matematică ; pentru invă- 
țămînt economic — seral, la profilul 
Economic, specializările : Economia 
industriei, construcției și transportu
rilor și Finanțe și contabilitate ; pen
tru invățămint economic — fără frec
vență, la profilul Economic, speciali
zarea : Contabilitate și economie 
agrară. .
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA :

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Electric, specializările : Electroteh
nică și Electromecanică : pentru sub
ingineri — seral în institut, la profi
lul Construcții, specializarea : Con
strucții civile, industriale și agricole ; 
pentru subingineri — seral in între
prinderi, la profilul Mecanic, specia
lizarea : Utilaj pentru industria ma
terialelor de construcții (Combinatul 
de lianți și azbociment Tg. Jiu) ; la 
profilul Energetic. specializarea : 
Centrale termoelectrice (Centrala ter
mică Rovinari) ; pentru invățămint 
universitar — zi, la profilul Matema
tică. specializarea : Matematică : la 
profilul Fizică, specializarea : Fizică : 
pentru invățămintul economic — 
serai, la profilul Economic, spe
cializarea : Economia industriei, con
strucțiilor si transporturilor : neu
tru invățămint economic — fără frec
vență. la profilul economic, specia
lizările : Economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor. Finanțe 
și contabilitate și Contabilitate și 
economie agrară.
UNIVERSITATEA DIN GALAȚI :

— pentru ingineri — zi, la profile 
Tehnologia și chimia produselor ; 
mentare și tehnică piscicolă. 
lizarea : Tehnică piscicolă (ne.t.- 
Flota de pescuit oceanic) : pentru 
ingineri — seral, la profilul Metalur 
gie, .specializarea : Prelucrări me
talurgice : pentru subingineri — se
rai in întreprinderi la profilul Meta
lurgie, specializările : Furnale și ote- 
lării și Deformări plastice și trata
mente termice (Combinatul side
rurgic Galați) : pentru invățămint 
universitar — zi. la profilul Filologie, 
■specializarea : Limba engleză — limba 
rusă.

UNIVERSITATEA DIN IAȘI :
— pentru invățămint universitar — 

zi, la profilul Matematică, speciali
zările : Matematică și Informâtică ; 
la profilul Fizică, specializarea : Fi
zică. la profilul Filologie, speciali
zarea : Limba rusă — limba română 
sau a doua limbă străină (engleză, 
franceză, germană, latină) : pentru 
invățămint universitar — fără frec
ventă, la profilul Matematică, specia
lizarea : Matematică : la profilul Ști
ințe juridice, specializarea : Drept 
(pentru Ministerul de Interne) ; pen
tru invățămintul economic — seral, la 
profilul Economie. specializările : 
Economia industriei, construcțiilor și 
transporturilor și Finanțe si contabi
litate : pentru invățămintul economic 
— fără frecvență, la profilul Econo
mic, specializarea : Contabilitate si 
economie agrară.
UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA:

— pentru învătămint universitar — 
zi, la profilul Matematică, speciali
zarea : Matematică : pentru invătă- 
mint universitar — fără frecventă, la 
profilul Matematică, specializarea : 
Matematică : pentru învătămint eco
nomic — seral, la profilul Economic, 
specializarea : Economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor : pen
tru invățămint economic — fără frec
vență, ia profilul Economic, .specia
lizările : Economia industriei. con
strucțiilor și transporturilor. Finanțe 
și contabilitate si Contabilitate și 
economie agrară.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI :

— pentru învătămint economic —
fără frecventă, la profilul Economic, 
specializările : Comerț. Economia 
serviciilor de alimentație publică si 
turism și Finanțe și contabi Mate 
(păntru Ministerul de Interne) ! W- 
cializarea : Contabilitate și ec, v tLe 
agrară. A 7

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN BUCUREȘTI:

— pentru ingineri — z.i, la profilul 
Construcții, specializarea: îmbunătă
țiri funciare: pentru subingineri —zi, 
la profilul Construcții, specializarea: 
îmbunătățiri funciare.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN IAȘI :

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Zootehnie, specializarea: Zootehnie.

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT 
SUPERIOR DIN BACĂU:

— pentru subingineri — seral în 
institut, la profilul Mecanic, specia
lizarea: Tehnologia construcțiilor de 
mașini.

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT 
SUPERIOR DIN CONSTANTA:

— pentru subingineri — seral in in- 
treprinderi, La profilul Chimie, spe
cializarea: Tehnologia prelucrării pe
trolului și petrochimie (Combinatul 
petrochimic Năvodari).

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT 
SUPERIOR DIN PITEȘTI:

— pentru ingineri — zi, la profilul 
Mecanic, specializarea: Autovehicule 
rutiere: pentru subingineri — seral 
în institut, la profilul Mecanic, spe
cializarea : Automobile.

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT 
SUPERIOR DIN SIBIU:

— pentru subingineri — seral li 
institut, la profilul Mecanic, specia 
lizarea: Tehnologia construcțiilor d 
mașinii.

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT 
SUPERIOR DIN SUCEAVA:

— pentru subingineri — seral î 
institut, la profilul Mecanic, specia 
lizarea: Tehnologia construcțiilor d 
mașini; pentru invățămint univers! 
tar — zi, la profilul Filologie, sp« 
cializarea: Limba română — limt 
germana.
INSTIIUTUL DE ARTĂ TEATRAL 

ȘI CINEMATOGRAFICĂ 
DIN BUCUREȘTI:

— pentru invățămint de zi, la pr< 
filul Artă teatrală, cinematografică 
televiziune, specializarea: Regie.

Numărul de locuri pentru care 
organizează concursul la specializ 
rile menționate mai sus se afișea 
la fiecare instituție de învățăm! 
superior.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au primit pe membrii ansamblului folcloric „Mihai Eminescu" 
al comunității românești din Regina, provincia 

Saskatchewan, din Canada

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sînt deosebit de recunoscător pentru călduroasele felicitări adresate 
în numele poporului și guvernului român cu ocazia victoriei sandiniste care 
a dus la eliberarea Republicii Nicaragua.

Guvernul de Reconstrucție Națională împărtășește dorința guvernului 
român de a stabili relații diplomatice și dezvolta fructuos cooperarea 
popoarelor noastre pentru întărirea păcii și progresului, pe baza respectării 
reciproce a egalității, independenței șl neamestecului în treburile interne.

în acest fel vom contribui la cauza înțelegerii și colaborării intre popoarele 
lumii.

în mod cordial,
MIGUEL D'ESCOTO

Ministrul Relațiilor Externe 
al Guvernului de Reconstrucție Națională 

din Nicaragua

Din partea Agenției române

(Urmare din pag. I)
provincia canadiană Saskatchewan, 
în frunte cu doamna Ecaterina Banda, 
promotoarea ansamblului folcloric 
„Mihai Eminescu".

Clubul „Mihai Eminescu'* * din Re
gina este unul din cele mai vechi 
așezăminte de cultură națională ro
manească din Canada, cu o variată 
activitate desfășurată de-a lungul a 
peste o jumătate de Secol. El nu
mără astăzi peste 4 000 de canadieni 
de origine română.

• Pe stadionul Republicii din Capi
tală, in prezența unui numeros pu
blic, s-au disputat ieri primele me-

' ciuri ale tradiționalei competiții de 
I fotbal organizate in cinstea zilei de 

23 August, „Cupa municipiului Bucu
rești". în partida inaugurală echipa 

; Rapid a întrecut cu scorul de 4—1 
j (3—0) pe noua promovată în divizia 
| B formația Mecanică fină. Au mar- 
I cat Petcu. Bartales, Drăguceanu, Co- 
I jocaru, respectiv Grosu. In cel de-al 
) doilea meci, Metalul a învins cu 

scorul de 2—0 (0—0) pe Progresul— 
Vulcan, punctele fiind marcate de 
Omer și Prodan. Joi. de la ora 16. 
pe același stadion se dispută întil- 
nirile Rapid — Sportul studențesc și 
Dinamo—Metalul.

• Marți la Sopot (Polonia), in turul 
doi ai probei de simplu femei din ca
drul campionatelor europene de te
nis pentru amatori, jucătoarea ro
mâncă Lucia Romanov a învins-o cu
6— 1. 6—1 pc Dora Ranghelova (Bul
garia). iar Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) a eliminat-o cu 6—4, 6—3 pe

| Elisabeta Slesickaia (Polonia). In 
concursul masculin, Dumitru Hărădău 
(România) l-a întrecut cu 6—2. 6—2
pe Aleksandr Bogomolov (U.R.S.S.). 
Renato Schmidt (Elveția) a dispus eu
7— 5. 7—6 de Eduard Pană (România),
in timp c& Vadim Borisov (U.R.S.S.) 
a ci.ștlgat eu 7— 6—2 in fața lui
Jaroslav Navratil (Cehoslovacia).

• jn Sala sporturilor din Constanța 
j începe astăzi cea de-a 17-a ediție a 
■ tradiționalei competiții internaționale 
I feminine de volei dotată cu „Tro

Aflindu-se în tara noastră, membrii 
clubului „Mihai Eminescu" și-au 
manifestat dorința de a fi primiți de 
președintele Nicolae Ceaușescu. a 
cărui neobosită activitate pusă în 
slujba propășirii și fericirii poporu
lui român, a înfăptuirii idealurilor de 
pace și înțelegere intre toate popoa
rele lumii este bine cunoscută și 
apreciată in cercurile largi ale opi
niei publice canadiene.

Tovarășul Virgil Căndea, secretar 
al Asociației „România", prezentind 
pe oaspeți, a spus: Grupul de membri 
ai clubului „Mihai Eminescu" din 
orașul Regina, care ne vizitează țara 
în cadrul programului de cultivare a 
limbii, istoriei și civilizației româ
nești. de cunoaștere a României so
cialiste — program inițiat de Asocia
ția „România" pentru comunitățile 
românești de peste hotare — cuprin
de in rindurile sale și un ansamblu 

c; înțece și dansuri românești, for- 
' p 20 de tineri și tinere.

t $ j de la sosirea in țară, membrii 
tlui și-au exprimat dorința fier

be „e de a vă prezenta, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. omagiul 
lor de admirație, atașamentul și sen
timentele pe care le nutresc față de 
România canadienii de origine ro
mână. In numele grupului și al Aso
ciației „România", vă exprim via 
noastră recunoștință pentru faptul că, 
dind urmare acestei solicitări, ați ac

Manifestări dedicate 
marii noastre sărbători naționale

Marți a avut loc sesiunea științifică 
a Asociației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale — A.D.I.R.I. — 
consacrată celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei.

în încheierea sesiunii participanții 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

Lucrările sesiunii noastre au re
flectat rolul hotăritor al Partidului 
Comunist Român în inițierea, organi
zarea și desfășurarea actului istoric 
de la 23 August și au pus .în evidență 
grandioasele prefaceri petrecute in 
patria noastră de-a lungul acestor 
rodnici ani de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

De la înălțimea respectului pe care 
vi-1 purtăm, dorim să vă asigurăm 
și cu acest prilej, mult iubite tova
rășe președinte, că cercetătorii din 
domeniul relațiilor internaționale dau 
cea mai deplină apreciere contribu
ției dumneavoastră teoretice și prac
tice în cadrul efortului de soluțio
nare a marilor probleme ale omenirii 
contemporane.

★
O diversitate de manifestări poli

tico-educative și cultural-artistice sînt

cinema
• Aventurile lui Mark Twain :
SALA PALATULUI — 17,15; 20,15.
• Olga și poetul : SCALA — 14;

" 18; 20.
' 000 de dolari recompensă :
VTUL SPORTURILOR ȘI CUL- ‘ 

• — 18.
Ir și liber : FAVORIT — 9; 

j*ij3,30;  15.45; 18; 20.15, FESTI
VAL ■— 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA CAPITOL — 21.
• Leii saloanelor : CAPITOL — 
15.30: 18; 20,15.
• Frații Jderi: CENTRAL — 16; 19.
• Ultimul vals : PATRIA — 14; 
17; 19,30. BUCUREȘTI — 14,15: 17:
19,30, MODERN — 9; 11,30; 15; 17.30; 
20, la grădină — 20,45.
• întoarcerea acasă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,15.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20,15, la grădină
— 21.
• Program de desene animate •— 
9,15; 10,30; 11,45; 13; 14,15, Fetița 
de zăpadă — 15.30; 18; 30 : DOINA.
• Cazul Gorgonova ; TIMPURI 
NOI — 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : VIC
TORIA — 14,15: 17; 19.45, FERO
VIAR •— 9; 11.45; 14.30; 17.15; 19.45, 
FLAMURA — 9: 11.45: 14.30: 17.15; 
20. GRĂDINA BUZEȘTI — 20,30.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Totul pentru fotbal : DACIA —’ 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.
• Nea Marin miliardar : GIU- 
LEȘTI — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Alibi pentru un prieten : ARTA 
— 9: 11,45; 14.30: 17.15; 20? la gră
dină — 20.45, VOLGA — 9; 11,45; 
14,30: 17.15: 20.
• Cu mîinile curate : PdlORIȚA — 
9; 11: 13.15: 15,30; 17,45: 20.
• Rodeo : FLOREASCA — 9; 11.15; 
13,30: 15,45: 18; 20.15.
• în ritmul muzicii : EXCEL
SIOR — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 

ceptat să acordați oaspeților cîteva 
din momentele timpului dumneavoas
tră atit de prețios.

A luat apoi cuvintul conducătoarea 
ansamblului „Mihai Eminescu", doam
na Ecaterina Banda, care a subli
niat că este pentru membrii grupu
lui un moment deosebit de emoțio
nant ca la sfirșitul acestei călătorii 
în România — țara părinților lor, pe 
care mulți dintre ei au văzut-o a- 
cum pentru prima oară — să aibă 
cinstea de a fi primiți de președin
tele Nicolae Ceaușescu, fiul poporu
lui român, care simbolizează însăși 
patria din care se trag.

Vorbitoarea a arătat că bunicii lor 
s-au stabilit in Canada la începutul 
acestui secol, plecind de pe plaiu
rile frumoase ale Bucovinei și Tran
silvaniei. unde pe acele timpdri su
fereau o apăsare politică, socială si 
economică. Ei nu au uitat niciodată 
graiul, obiceiurile, istoria și cultura 
înaintașilor, străduindu-se nu numai 
să păstreze comoara de tradiție cu 
care au plecat de acasă, dar, pe 
măsura puterilor, să sporească a- 
ceastă comoară și să o lase întreagă 
copiilo'r lor.

Din acest gînd românesc și cana
dian în același timp s-a născut în 
1928 clubul cultural, căruia i s-a dat 
numele celui mai mare poet al nea
mului românesc — Mihai Eminescu.

Dorim ca prin activitatea clubului 
„Mihai Eminescu" — a spus condu
cătoarea ansamblului — să răspun
dem îndemnurilor pe care dum
neavoastră. domnule președinte, 
le-ați făcut de atitea ori pentru ro
mânii din străinătate, și anume să 
fim niște adevărați ambasadori ai 
prieteniei dintre patria de origine și 
patria de adopțiune, dintre poporul 
român și poporul canadian.

în numele comunității românilor 
din Regina, al românilor canadieni, 
permiteți-mi. domnule președinte, ca. 
odată cu admirația noastră pentru 

organizate in această perioadă de 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, ca un omagiu adus 
actului istoric de la 23 August 1944.

Un ciclu de conferințe pri- ' 
Vind semnificația zilei de 23 August | 
este programat în aceste zile la se- | 
diul muzeului, in întreprinderi și in- . 
stituții ale Capitalei. . ;

La muzeu va avea loc. de aseme- i 
nea. o masă rotundă cu participarea i 
unor veterani de război, martori l 
oculari ui evenimentului aniversat. j 

Peste cîteva zile va fi deschisă aici ■ 
expoziția fotodocumentarâ „A 35-a - 
aniversare a eliberării patriei", orga
nizată în colaborare cu Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din ! 
România.

De-a lungul acestei luni se deru- ! 
lează un program comun, la reușita | 
căruia participă și specialiști ai 
Muzeului județean Prahova din Plo- ' 
iești, cuprinzînd expuneri, dezbateri, | 
și un ciclu de simpozioane cu tema i 
„August eroic". ,

20,15, AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15,43; 18; 20. la grădină — 20,45.
• Moara cu noroc : PROGRESUL
— 15.30; 17,45; 20.
• Școala curajului : TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Certificat de paupertate : FLA
CĂRA — 15,30: 17,45; 20.
• Șatra : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Păcală : MUNCA — 14; 19.
• Un trecător in ploaie ; COS
MOS — 15,30; 17,45; 20. GRĂDINA 
FLACĂRA —• 21.
• Lovitură pe la spate : BUZEȘTI
— 1'5,30; 17.45; 20.
• Cobra : BUCEGI — 16; 18: 20.15, 
la grădină — 21.
• Nick Carter superdetectiv : 
LIRA —.16; 18.15: 20.30. la grădină
— 21.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 17,45; 20.
• Severino: FERENTARI — 16; 
18; 20.
• Apașii : GLORIA — 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Expresul de Buftea — 15;
17,30, Antichități — 20 : COTRO-
CENI.

teatre
• 'Teatrul Național București (la 
Teatrul de vară ,,23 August") : 
Fata din Andros — 20.30.
• Teatru! Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii4* — spectacol de sunet și 
lumină —’ 21.30.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Noaptea păcăle
lilor — 20,30, (la Parcul Tineretu
lui) :‘„Sub soarele acestor ani“ — 
spectacol de sunet și lumini — 21.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Omul 
care aduce rîsul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zîmbet — 19,39. 

opera dumneavoastră consacrată păcii 
în lume, prieteniei între popoare, 
apărării și dezvoltării României, să 
vă exprimăm recunoștința noastră 
pentru vizita pe care am făcut-o în 
■patria părinților noștri și pentru pri
mirea cu care ne-ați onorat azi.

Cuvinte calde de mulțumire pentru 
posibilitatea de a vedea pămîntul 
strămoșesc și de a cunoaște înfăp
tuirile României de azi au mai rostit 
Gheorghe Ștefan, fermier din pro
vincia Saskatchewan (al cărui fiu și 
a cărui fiică fac parte din ansam
blul folcloric), și pensionarul Steve 
Stan din Regina.

în continuare, membrii ansamblu
lui, în minunate costume bucovinene 
și transilvănene, au prezentat un 
frumos program de dansuri populare 
românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat au răsplătit cu aplauze mă
iestria interpretativă a tinerilor me
sageri ai artei românești din Canada.

A luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Căldura 
și prietenia cu care li s-a adresat 
șeful statului român au stirnit o vie 
emoție în rindul oaspeților, care au 
subliniat cu aplauze cuvîntarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

în încheierea întîlnirii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat în mij
locul grupului de tineri și membri ai 
Clubului „Mihai Eminescu" din Re
gina.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la oaspeți, 
urindu-le mult succes în nobila lor 
activitate de păstrare și cultivare a 
graiului strămoșesc, a culturii tării 
de origine. în strîngerea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele român și 
canadian.

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Senegal la 

București. Ibrahima Boye. a oferit, 
marți, o recepție cu prilejul încheie
rii misiunii in țara noastră.

Au participat Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai uno-r instituții 
centrale, oameni de știință și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri, ai corpului diplomatic.

★
Ministerul Educației și învățămin- 

tului și Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor au trimis în Ve
nezuela bogate colecții de picturi și 
desene executate de elevi de la școli 
generale din Birlad, Buzău, Tulcea, 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
comuna Satu Mare, județul Suceava, 
și de la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Tirgu Mureș, pen
tru a fi incluse în expoziția care se 
va deschide la Caracas, cu prilejul 
Anului internațional al copilului — 
1979.

A apărut revista 
„MUNCA DE PARTID" 

nr. 8 1979
Din sumar desprindem : „Partidul, 

uriașa forță transformatoare a socie
tății" ; „Gindirea social-politica a pre
ședintelui NICOLAE CEAUSESCU, 
concepție științifică, unitară privind 
soluționarea revoluționară a proble
mei naționale in România" ; „Alege
rile — prilej de perfecționare a mun
cii în toate domeniile" ; „Puternic 
stimulent pentru utilizarea judicioasă 
a energiei și combustibilului" ; „Con
siliile oamenilor muncii — pe un fă
gaș cit mai rodnic". Mai cităm ru
brica : „Caracter original, creator in 
dirijarea vieții sociale". în cadrul că
reia sînt publicate articole ca : „Pro
motoare ale unei calități superioare 
in toate domeniile" de Gheorghe 
Pană : „Dinamism, operativitate, spi
rit prospectiv in conducerea econo
miei" de Ion Cîrcei ; „Adîncirea au- 
toconducerii muncitorești — preocu
pare primordială a organelor si orga
nizațiilor de partid" de Paraschiv Be- 
nescu ; „Activitatea de partid, de stat 
și obștească — un tot unitar" de Tra
ian Gîrba etc. Revista mai cuprinde 
rubricile : „Inițiative, metode, ac
țiuni". „Ani dp profunde prefaceri 
socialiste", „Comuniștii, oameni ai 
faptelor", „Propaganda de partid — 
forță materială dinamizatoare a ac
tivității social-economice", „Docu
mentar". „în sprijinul activității de 
propagandă", „Răspunsuri la întrebă
rile cititorilor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele ele .9, 

10 și 11 august. în țară : Vreme in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse izolate de ploaie. însoțite de 
descărcări electrice, se vor semnala in 
vestul și nordul țării, precum și în 
zonele de munte. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, la munte. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele 
între 24 și 32 de grade, local mai ri
dicate.

Vizita delegației Partidului Radical 
Democrat din Elveția

Tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., s-a întilnit, 
marți, cu delegația Partidului Radical 
Democrat din Elveția, condusă de 
Bernard Dupont, vicepreședinte al 
partidului, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

La întîlnire a participat tovarășul 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului National al Frontului Uni
tății Socialiste,

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a realizat un 
schimb de vederi, cu privire la preocu
pările actuale și' de perspectivă ale 
celor două organisme politice. De 
ambele părți s-a exprimat dorința 
dezvoltării in continuare a bunelor 
relații de prietenie și colaborare exis
tente între România și Elveția, între 
cele două popoare.

★
Delegația Partidului Radical Demo

crat din Elveția a avut, in aceeași zi.

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

Vitrina noutăților
Azi, despre pavilionul chimiei

Ca și în alți ani, industria chi
mică are o prezență marcantă la 
actuala ediție a tîrgului de bunuri 
de consum. Publicul poate face cu
noștință cu exponatele acestei ra
muri producătoare de bunuri de 
consum in două pavilioane dis
tincte. în „Z 5“ sînt prezentate pro
dusele din familia „chimico-casni- 
ce", iar in „2 1" cele din familia 
„industriei frumuseții". Prezența 
chimiei în două pavilioane eviden
țiază din capul locului bogăția și 
varietatea de produse realizate in 
cadrul programului de dezvoltare 
și diversificare a producției bunu
rilor de consum și aduse la tirg 
pentru confruntarea cu puolicui, 
pentru contractarea la fondul pieței 
pe anul 1980.

Evident, in cele două pavilioane, 
chimia expune mii de produse. In 
rindurile de față ne-am propus să 
reținem atenția vizitatorilor atit 
asupra unor noutăți, cit și asupra 
unor produse existente pe piață sau 
care urmează să-și facă apariția in 
perioada imediat următoare. Astfel, 
in categoria produselor chimico-cas
nice sini de notat o serie de nou
tăți : un produs nou pentru curăți
rea fără apă a mîinilor, un spray 
pentru întreținerea, plantelor din 
apartamente, un altul destinat pan
samentelor rapide ș.a. Semnalăm, 
totodată, apariția unor produse noi 
atit de mult așteptate pentru cu
rățirea și îngrijirea obiectelor sani
tare, pentru curățat blănuri natu
rale cu fir scurt (produs distins 
în acest an cu medalia de aur la 
Salonul internațional de la Bra
tislava). Sînt expuse sortimente de 
îngrășăminte chimice pentru flori, 
pomi fructiferi, legume, citrice, 
trandafiri} care pot fi utilizate atit 
în grădini mai mari, cit și în pro
priile locuințe. Pentru ușurarea 
muncii femeii in gospodărie, indus
tria chimică și-a îmbogățit nomen

Știri sportive

o convorbire la Marea Adunare Na
țională cu tovarășul loan Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ, cu 
«Iți deputat!- S-a procedat la o in
formare reciprocă asupra activității 
parlamentare din cele două țări, in 
scopul întăririi conlucrării dintre or
ganele supreme ale puterii de stat din 
România și Elveția.

Tot în cursul zilei de marți, Jean- 
JacqUes Cevey, președintele Oficiu
lui național de turism din Elveția, a 
avut o convorbire cu tovarășul Ion 
Tudor, prim-adjunct al ministrului 
turismului. iar Gertrude Girard 
Montet. președinta Asociației elveție
ne pentru drepturile femeilor, s-a 
întilnit la Consiliul National al Fe
meilor cu tovarășa Maria Bobu, vice
președintă, cu alte membre ale birou
lui consiliului.

Oaspeții elvețieni au vizitat Capita
la, întreprinderea „23 August" din 
București, precum și unele obiective 
de interes social-cultural.

clatorul de detergenți. O seamă de 
detergenți, cum ar fi DERO-BR1O 
— pentru țesături din tnțmbap, 
DERO-CLAR — pentru veselă, 
DERO-IRIS — pentru lenjeria'fina, 
DEMAR-2EFIR — pentru spălarea 
automată a rufelor din bumbac, 
DEGAL — detergent universal pen
tru albire suplimentară, vor contri
bui la ușurarea muncii gospodi
nelor.

Articolele din mase plastice des
tinate utilizărilor casnice sint și ele 
prezențe intr-o gamă mai bogată și 
mai diversă decit în alți ani. In 
standul „2 5“ vizitatorii fac cunoș
tință cu modele noi de vase de bu
cătărie. tăvi de diferite dimensiuni, 
găleți, pahare, savoniere, platouri 
imitație de cristal, butoaie de dife
rite dimensiuni (de la 50— 200' 1)', 
ligheatte, fețe de masă, saci pentru 
scopuri menajere etc. Chimia între
gește gama articolelor din mase 
plastice destinate treburilor gospo
dărești și cu citeva dispozitive de 
mare utilitate, cum ar fi : dispozi
tivul pentru fixat capace la borca
ne, suportul pentru vasele de bucă
tărie fierbinți, care rezistă pină la 
200’C ș.a.

în standurile pavilioanelor chimi
ei destinate copiilor, se găsesc nu 
numai noi modele de rechizite șco
lare, dar și o serie de produse des
tinate vacanței. Vizitatorii fac cu
noștință cu noi și interesante ju
cării.

De la standurile de cosmetică, o 
mențiune : alături de o gamă. • bo
gată și diversă de produse cunoscu
te publicului, apar in pavilion, și pe 
piață cele cinci cosmetice ale' între
prinderii „Farmec" din Cluj-Napoca 
premiate cu medalia de aur lâ Sa
lonul internațional de anul acesta 
de la Bratislava.

Constantin PRIESCU

feul Tomis", la care și-au anunțat 
participarea selecționatele Cubei, de
ținătoarea titlului mondial, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.P. Chineze, Unga
riei și României.

In prima zi a turneului, cu înce
pere de la ota 16.00, sint programa
te următoarele jocuri : Cuba — Bul
garia, Cehoslovacia — R.P. Chineză 
și România — Ungaria.

• Astăzi se dă startul în cea de-a 
23-a ediție a competiției cicliste in
ternaționale pentru „Cupa Voința", 
la care participă, in afara unora din
tre cei mai valoroși cicliști români, 
rutieri din Cehoslovacia, Bulgaria, 
R.F. Germania și Polonia. întrecerea 
măsoară peste 600 km împârțiți m 
5 etape.

„Cupa Voința" programează astăzi 
etapa I, pe distanța Ploiești — Pu
cioasa — Sinaia — Comarnic — Plo
iești (160 km). Joi se vor desfășura 
doua etape : Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cislău — Ploiești (100 km) 
și o probă pe circuit, care va avea 
loc pe străzile orașului Ploiești de-a 
lungul a 50 km. Etapa a IV-a a 
cursei se va disputa vineri pe ruta : 
Ploiești — Sinaia — Ploiești (135 km), 
iar ultima etapă, cea de-a 5-a. este 
programată simbătă pe traseul Văle
nii de Munte — Cheia — Săcele — 
Timiș — Predeal — Comarnic — Plo
iești (165 km).

• După cinci runde. în turneul 
internațional feminin de șah de la 
Sinaia conduce Margarita Voiska 
(Bulgaria), cu 3.5 puncte, urmată de 
Ligia Jicman (România).

de presă-
în ultimul timp, unele agenții de 

presă străine, și îndeosebi agenția d» 
presă a R. P. Ungare (M.T.I.), au di
fuzat o serie de știri cu privire la 

i modul de aprovizionare cu carburanți 
1 a turiștilor străini pe teritoriul Repu

blicii Socialiste România.
Deoarece unele știri deformează re

alitatea și dezinformează opinia pu
blică din țările respective. Agenția 

i română de presă — Agerprds s-a 
j adresat Ministerului Turismului și 

Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor. solicitînd clarificările 
și lămuririle necesare.

Din informațiile primite de la re
prezentanții celor două ministere re
ies următoarele :

în conformitate cu acordurile exis
tente intre România și țările socia
liste, ca și cu alte țări, turiștii străini 
care sosesc, pe bază de contracte, cu 
mijloace de transport în comun 
— trenuri, avioane, autobuze — au 
asigurate, pe teritoriul romanesc, 
condițiile de transport necesare in 
conformitate cu aceste înțelegeri. De 
aitfel, în momentul de fată se află 
in România circa 94 000 turiști străini 
veniti pe bază de acorduri, precum 
și cu autoturisme proprii, din care: 
circa 4 600 turiști din R. D. Germană, 
7 700 din R. P. Polonă, 4 100 din 
R. P. Ungară. 12 500 din R. S. Ceho
slovacă etc.

Turiștii străini care călătoresc în 
România eu mijloace proprii de trans
port, respectiv cu autoturisme, pot să 
se aprovizioneze cu carburanți în 
condițiile respectării normelor legale 
prevăzute în Decretul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia nr. 277 din 26 iulie a. c.

După cum este cunoscut, ca urmare 
a creșterii continue a preturilor pe
trolului pe piața mondială, a ridicării 

' preturilor cu amănuntul în multe 
țări europene, inclusiv în țările so
cialiste vecine, cu excepția Uniunii 
Sovietice, și aVînd în vedere necesi
tatea economisirii combustibililor și a 
asigurării unei aprovizionări cores
punzătoare a populației, și România 
a fost nevoită să modifice condițiile 
de cumpărare a carburanților și să 
majoreze prețurile care, chiar in 
noile condiții, sînt inferioare nivelu
rilor atinse în unele țări vecine.

Avînd în vedere că întreaga can
titate de petrol importat — ceea ce 
reprezintă mai mult de jumătate din 
consumul României — este plătit nu
mai în devize libere. Decretul Con
siliului de Stat din 26 iulie a.c. stabi
lește că pentru toți turiștii străini, 
care sosesc în tara noastră cu auto
turisme proprii, aprovizionarea cu 
combustibil să se facă pe bază de 
bonuri plătite fie în valută liber con
vertibilă, fie. pentru țările socialiste, 
și in valuta neconvertibilă a acestor 
țări, in condițiile realizării unei în
țelegeri corespunzătoare între orga
nele de resort. Astfel, turiștii din 
țările socialiste pot să primească in 
România benzină pe bonuri plătite în 
valuta țărilor respective în condițiile 
încheierii unor convenții prin care 
organele competente dip fiecare tară 
să-și ia obligația' ca trimestrial să 
regularizeze soîdurye provenite .clip 
consumul de combustibil .pentr^.JtWț 
rismul neorganizat, prin decontare in 
contrapartidă cu carburanți, alte 
mărfuri de valoare economică echi
valentă sau in valuta convertibilă.

în acest sens, încă în 26 iulie a.c., 
reprezentanții români s-au adresat 
țărilor interesate cu propunerea ca 
pină la 1 august să se ajungă la o 
reglementare de principiu cu privire 
le modalitatea de aprovizionare. în 
continuare, cu carburanți a turiștilor 
care călătoresc cu autoturisme pro
prii. S-a propus ca turiștii să poată 
primi, ca și pină acum, in valuta ță
rilor respective, carburanții — benzi
nă și lubrifianții necesari — urmind 
ca turiștii români care trec prin 
aceste țări să primească combustibili 
în aceleași condiții, iar trimestrial 
decontarea soldului rezultat să se 
facă intre organismele competente în 
condițiile arătate mai sus.

Aceste propuneri de reglementare 
au fost incluse intr-un proiect, de 
convenție care a fost înaintat în 
timp util țărilor respective.

Propunerile organelor competente 
românești care urmăreau să asigure 
soluționarea corespunzătoare a apro
vizionării cu combustibil a turiștilor 
străini, cu plata în valuta țărilor res
pective, nu au găsit însă înțelegerea 
necesară. Așa se explică faptul că 
la 1 august turiștii din unele țări 
care au dorit să intre în România 

I nu au putut să-și procure carburanți 
j in valuta de care dispuneau.

Cit privește turiștii aflați pe teri
toriul României la data apariției 
decretului, s-a prevăzut și s-a comu- 

I nicat fiecărei țări că ei vor primi 
carburanți (benzină și lubrifianți) cu 

I plata în valuta țărilor respective pină 
la plecarea din Republica Socialistă 
România. Singura restricție prevăzută 
în decret, pentru aceștia, a fost aceea 
ca la ieșirea de pe teritoriul tării 
noastre să nu poată scoate din tară 
mai mult de 10 litri de benzină pe 

j autoturism.
în legătură cu turiștii aflati pe te-

PKOGRAMll 1

16,00 Telex
16,05 Trasee istorice — Augușt 1944. De 

la Mălini la Moldova Veche
16.25 Miniaturi coregrafice
16.45 Tragerea Pronoexpres
16,55 Corespondenții județeni transmit...
17,15 Moștenire pentru viitor
17.45 Din muzica și dansurile popoarelor 
18.00 Atenție la... neatenție !
18,20 Festivalul național „Cîntarea 

României"
I 18.50 1001 de seri
j 19,00 Telejurnal
. 19,15 Dosarul energiei
1 19,30 Noi, femeile !
I 20.05 Telecinemateca. „Operațiunea pe-

AGERPRES
ritoriul altor țări, care tranzitează te
ritoriul României cu autoturisme pro
prii, autoritățile românești au 
comunicat că aceștia vor putea primi 
carburanții necesari pentru reintoar- 
cerea lor, pină la 10 august, cu plata 
în valuta țărilor respective.

Reiese deci, cu toată claritatea, că 
măsurile privind aprovizionarea cu 
carburanți nu afectează cu nimic tu
rismul organizat, ce se desfășoară cu 
mijloace comune, și reamintim : tre
nuri. avioane, autobuze, iar turiștii 
ce vin cu autoturisme proprii pot 
plăti și in continuare în valuta țări
lor lor, in condițiile realizării unei 
înțelegeri corespunzătoare cu autori
tățile de resort privind decontarea 
trimestrială a diferențelor care pot 
să fie în favoarea uneia sau alteia 
dintre părți.

în legătură cu aceste , probleme, 
avind in vedere că unele agenții de 
presă și îndeosebi agenția de presă 
a Republicii Populare Ungare (M.T.I.) 
au vorbit de încălcarea unor acorduri, 
ținem să precizăm că nu există nici 
o înțelegere și nici uiț acord de a 
livra carburanți cu plata in devize 
neconvertibile pe care România îi 
importă pe devize libere.

în legătură cu aprovizionarea cu 
carburanți a mijloacelor de transpor
turi rutiere de mărfuri și călători. 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor a informat Agenția 
română de presă — Agerpres că 
partea ungară a introdus în 
mod unilateral, începînd cu 15 iunie 
a.c.. autorizație obligatorie, plătibilă 
în forinți, pentru dreptul de cumpă
rare de carburanți, inclusiv pentru 
mijloacele de transport din cadrul 
micului trafic de frontieră, după cum 
urmează :

— 1 200 forinți pentru autocamioa
nele peste 8 tone:

— 700 forinți pentru autocare și 
autobuze :

— 500 forinți pentru autocamioa
nele pină la 8 tone ;

— 3 000 forinți pentru autocamioa
nele care circulă in zona micului tra
fic pe o adincime de maximum 
50 km.

Menționăm că plata acestei autori
zații este obligatorie, chiar dacă nu 
se face aprovizionarea cu.'carburanți 
pe teritoriul R.P. UngârăN

Această măsură 3. creat greutăți 
foarte serioase atit transportului de 
călători cu mijloace, compile din și 
spre Ungaria și in cadrul unicului tra
fic de frontieră, cit și transportului 
de mărfuri. ...

Ca urmare a acestei măsuri, mij
loacelor românești de transport care 
nu dispuneau de sumele corespunză
toare li s-a interzis întoarcerea in 
țară sau trecerea prin Ungaria. Deși 
autoritățile competente românești 
s-au adresat autorităților din Repu
blica Populară Ungară, solicitînd ri
dicarea acestor taxe care sînt in con
tradicție cu acordurile existente intra 
țările noastre, nu s-a primit nici un 
răspuns.

Dimpotrivă, ulterior, respectiv în
cepînd de la 1 august a,c„ plata aces
tor taxe a fost solicitată in devize 
lfbei^^nveștibil^ tj^pă^ cum ur- 1

— 60 dolari pentru autocamioanele 
peste 8 tone ;

— 35 dolari pentru autocare și 
autobuze ;

— 25 dolari pentru autocamioanele 
pină la 8 tone.

în plus, s-au limitat cantitățile de 
carburanți cu care pot fi aprovizio
nate pe baza acestor autorizații plă
tite în valută liber convertibilă, după 
cum urmează :

Ț- 150 litri pentru autocamioanele 
peste 8 tone :

— 100 litri pentru autocare și auto
buze ; -■■■ •

— 60 litri pentru ■ autocamioane 
pînă la 8 tone.

Autorizația este valabilă pentru 
o singură aprovizionare <cu carbu- ■ 
ranți; orice cantitate de carbu
rant aprovizionată peste... nivelurile
stabilite impune plata, unetonoi auto
rizații.

.Din respect pentru opinia publică 
din țările respective, agențiile de pre
să ar trebui să informeze real, avind 
în vedere că presa și mijloacele de 
informare trebuie să servească la cu
noașterea adevărurilor, realităților si 
la întărirea prieteniei și colaborării 
dintre țările noastre.

Agerpres este împuternicită de 
autoritățile din ministerele respective 
din România să declare că turiștii 
care vin în mod organizat cu mijloa
ce de transport în comun — avion, 
tren, autobuz — pot călători în Româ
nia in aceleași condiții ca și in trecut.

Turismul cu autoturisme proprii se 
poate desfășura pentru țările socia
liste și cu plata in valută neconver
tibilă a țărilor respective, insă in 
condițiile realizării unor acorduri co
respunzătoare.

Autoritățile românești de transport 
și turism își exprimă speranța că or
ganizațiile corespunzătoare din țările 
interesate vor acționa pentru a se 
ajunge la înțelegeri în vederea asi
gurării desfășurării normale a tu
rismului sub toate formele.

trol". Premieră TV. Producție a 
studiourilor engleze

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Permanenta redescoperire a Româ

niei (VI). Fereastră spre Brașov 
(III)

16.50 Teatru TV (reluare). „Fiul luptă
torului"

17.55 Cîntarea României
18.20 Construirea socialismului. Evolu

ție și revoluție in știința româ
nească

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Viata de concert a Capitalei
19.55 Studio T ’79
20.20 De pretutindeni. Instantanee din 

Parisul de ieri și de azi
20.45 Biblioteca pentru toți. Liviu Re- 

breanu (I)
21,35 Telejurnal

• ȚEVI DE OTEL IN
OXIDABIL DIN PULBERI. 
O nouă instalație pentru pro
ducerea țevilor din oțel inoxida
bil va intra în producție, anul 
viitor, în Suedia, unde a fost 
pusă la punct o nouă metodă 
de fabricație, care se bazează pe 
prelucrarea pulberilor. Metodele 
conventionale constau din lami
narea lingourilor turnate in 
tae, care sînt tăiate in lungi
mile indicate, apoi prelucrate la 
strung: barele sint. după aceea, 
perforate, supuse unui tratament 
termic, încălzite și extrudate. Prin 
metoda nouă, materia primă este 
mai întîi topită, apoi transforma
tă în pulbere, prin intermediul 
unui gaz. Pulberea este introdusă 
in capsule din tablă de oțel sub
țire, care- sînt apoi închise și 

compactate la o presiune de 
5 000 bari. Procedeul realizează 
importante economii de mate
rial (mai puține deșeuri, deci și 
economii considerabile de ener
gie). produsele realizate fiind, 
totodată, de calitate superioară.

• UN NOU APARAT 
DE DIAGNOSTICARE A 
CANCERULUI. In Cehosl°- 
vacia a fost realizat un aparat 
menit să descopere, la timp, 
maladiile canceroase, făcînd 
astfel inutile biopsiile. Pentru 
investigațiile în acest scop, 
care, de altfel, sînt simple și 
deloc dureroase, se utilizează 
un anumit tip de electrozi apli
cați pe locul unde se presupune 
că s-ar fi putut forma un în

ceput de metastază. Prin în
mulțirea celulelor canceroase, 
caracteristicile țesutului afectat 
se schimbă, fenomen care poate 
fi descoperit cu ajutorul noului 
aparat. Pentru verificarea me
todei, s-au făcut un mare nu
măr de experiențe la clinica te
rapeutică a Facultății de medi
cină de pe lingă universitatea 
pragheză. Rezultatele obținute 
au dovedit că diagnosticul se 
stabilește cu exactitate de 99 la 
sută. Noua instalație — experi
mentată și în chirurgie, gineco
logie. stomatologie — va fi fa
bricată în serie la întreprinderea 
„Tesla".

• CITE CUVINTE FO
LOSIM. A. Leron, profesor 
la Universitatea din Paris, a e-

laborat un dicționar monumen
tal al limbii franceze, conținind 
74 000 de cuvinte. Dar în pro
cesul elaborării, el a constatat 
că în vorbirea obișnuită fran
cezii folosesc doar circa 1 500 de 
cuvinte. Chiar vocabularul ope
rei lui Corneille nu depășește 
acest număr de cuvinte. Majo
ritatea lor erau folosite încă la 
începutul mileniului, fiind cu
prinse în „Cîntecul lui Roland" 
din secolul al XII-lea, Evolu
țiile ulterioare au afectat mai 
ales pronunția cuvintelor res
pective și nu nucleul lexical. 
Totuși, filologul francez consi
deră că în zilele noastre vocabu
larul unui om de cultură trebuie 

să cuprindă o grupă lexicală de 
circa 5 000 de cuvinte, care in 
totalitatea semnificațiilor lor 
variate presupun aproximativ 20 
de mii de utilizări diferite.

• 260 DE SOIURI 
DE CARTOFI. La tea de a
8-a  conferință anufilă a spe
cialiștilor din domeniul culturii 
cartofilor, care a avut loc la 
La Molina, localitate peruană 
situată în apropiere de Lima, 
s-a comunicat că în momentul 
de față se cultivă pe planeta 
noastră 260 de soiuri de car
tofi. Cel mai mare număr de 
soiuri se cultivă în țările Ame

rică Latine : în Ecuador și Bo
livia — cite 30, în Argentina — 
15, în Venezuela și Columbia — 
cite 9. Recordul însă îl deține 
Peru, pe teritoriul căreia se cu
nosc nu mai puțin de 75 de 
soiuri de cartofi.

• JOHN WAYNE, 
VICTIMA UNUI ACCI
DENT ATOMIC? Cotidia
nul britanic de mare tiraj „Sun" 
face, in numărul său de marți, 
dezvăluiri senzaționale în legă
tură cu originea cancerului care 
a dus la decesul cunoscutului 
actor John Wayne. Potrivit zia
rului, indrăgitul interpret al 
filmelor „western", ca și patru 
alți cunoscuti actori. Susan Hay
ward, Dick Powell, Agnes Moo
rehead și Pedro Armandariz. 

protagoniști ai filmului „The 
Conqueror" („Cuceritorul"), tur
nat in 1954 în deșertul din statul 
Utah, in apropiere de centrul 
de experiențe atomice din Ne
vada, ar fi fost toți contaminați 
mortal de radiațiile unei ex
plozii atomice scăpate de sub 
control și efectuate cu pu
țin timp înainte de turnare. 
Se știe că la poligonul ex
perimental din Nevada între 
1945—1955 au fost realizate în 
total 87 de experiențe atomice. 
Ziarul consideră practic impo
sibil ca decesul de aceeași boală 
al tuturor celor cinci interpret! 
ai filmului amintit să se dato
reze unei simple întîmplări. 
„Sun" reamintește în acest sens 
că senatorul Edward Kennedy a 
lansat, cu citva timp in urmă, 

o campanie pentru despăgubirea 
locuitorilor așezării St. George, 
din statul Utah, aflată în apro
pierea centrului de experiențe 
din Nevada, și care au căzut 
victimă cenușii radioactive pro
duse în urma exploziilor ato
mice.

• FOLCLOR TĂTAR. 
La Kazan, capitala Republicii 
Socialiste Sovietice Autonome 
Tătare, a apărut primul volum 
din cele douăsprezece care vor 
fi consacrate folclorului tătar. 
Un mare număr de povești, ghi
citori, glume, cintece etc. vor fi 
cuprinse in cele douăsorezece 
volume ca urmare a efortului 
minuțios al folcloriștilor de la 
Institutul pentru limbă, litera-. 
tură și istorie din Kazan.
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Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
Noi manifestări organizate in diferite țări ale lumii au marcat, și in 

aceste zile, implinirea a 35 de ani de Ia victoria revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, de Ia trecerea Româ
niei pe calea dezvoltării economice și sociale noi și, apoi, pe calea edi
ficării orînduirii socialiste.

Bibliotecii municipale din Lappe- 
ranta i-a fost donat, de către Am
basada română din Helsinki, un set 
de volume din literatura social-po- 
litică și istorică a României. De o 
atenție deosebită s-a bucurat volu
mul „Ceaușescu och Rumanien“, de
dicat vieții și activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apărut in Fin
landa, volum al cărui autor este 
Per Olof Ekstrom.

La monumentele ostașilor români 
căzuți în luptele pentru eliberarea 
orașelor Havlickuv Brod și Humpo- 
lec, din R.S. Cehoslovacă, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Fraga, Ionel Diaconescu, a depus 
coroane de flori. De asemenea, au 
fost depuse coroane din partea re
prezentanților organelor locale de 
partid și de stat. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări.

Ansamblul „Rapsodia romănă“ a 
prezentat spectacole in cadrul unui 
turneu întreprins in R.P. Polonă, 
la Varșovia, Szczecin și în alte 
orașe. Spectacolele s-au bucurat de 
un frumos succes, ziarele poloneze 
subliniind in cronicile lor înalta 
măiestrie interpretativă a artiștilor 
români.

Postul de radio egiptean Alexan
dria a dedicat o emisiune României. 
Cu acest prilej, ziaristul egiptean

Samir Meguid a prezentat dezvol
tarea economică și socială a Româ
niei în ultimii 35 de ani, evidențiind 
că ea s-a transformat dintr-o tară 
cu un pronunțat caracter agrar in
tr-o țară industrial-agrară, cu o in
dustrie avansată, cu o agricultură 
modernă, cu o știință și cultură în
floritoare.

La Galeria națională din Ottawa, 
a fost organizată, de către Amba
sada română din Canada, o zi de
dicată României. Cu acest prilej a 
avut loc o gală de filme documen
tare românești, s-au prezentat dia
pozitive înfățișind monumente de 
artă și cultură ale poporului român, 
a fost organizată o expoziție a por
tului popular românesc și s-a trans
mis un program de muzică româ
nească.

Un program de dansuri populare 
românești, executate de ansamblul 
folcloric „B.alada" al Casei de cul
tură a sectorului 6 din București, 
a fost difuzat de Televiziunea spa
niolă.

O amplă emisiune consacrată 
creației sculptorului român Con
stantin BrânCuși și realizată în co
laborare cu Televiziunea română a 
fost transmisă de Televiziunea elve
țiană de limbă franceză.

(Agerpres)

!

În favoarea unui program mondial
în domeniul utilizării materiilor prime

Simpozion internațional la Stockholm
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La 

Stockholm s-au deschis lucrările unui 
simpozion consacrat corelației dintre 
rezervele naturale, mediul Înconjură
tor, populație și dezvoltare. Ia care 
participă oameni politici și de știin
ță din 30 de țări ale lumii.

în deschiderea lucrărilor, ministrul 
de externe_aJLjării-gazdă, Hans Blix, 
a atras atenția asupra pericolului de
gradării mediului înconjurător. In
certitudinea care există în legătură 
cu rezervele de. materii prime din 
lume reclamă să fie întreprinse mă
suri mai energice și să fie puse în

valoare noi surse de materii prime 
și energie. Blix a menționat că, din 
1950 și pînă în 1973, suprafața îm
pădurită pe glob s-a redus la jumăta
te, paralel cu o extindere a deser
turilor. Consumul excesiv de ener
gie și materii prime din țările in
dustrializate reprezintă — după cum a 
relevat ministrul de externe al Sue
diei — o serioasă amenințare pen
tru mediul înconjurător. El s-a pro
nunțat in favoarea adoptării unui 
program coordonat la scară interna
țională în domeniul utilizării mate
riilor prime.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Negocierile tripartite de la Haifa * Contacte diplomatice 

la Damasc
TEL AViy 7 (Agerpres). — După 

cum relevă agenția M.E.N.. in ca
drul negocierilor tripartite egiptea- 
no-israeliano-americane de la Haifa 
au fost discutate noi propuneri pri
vind diferite aspecte referitoare la 
autonomia palestiniană in teritoriile 
Cisiordania și Gaza.

DAMASC 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe Hassan Makki, vice- 
premier și ministru al afacerilor 
externe al R. A. Yemen, care se 
află intr-o vizită oficială la Damasc. 
Oaspetele i-a transmis șefului statu
lui sirian un mesaj din partea pre
ședintelui R. A. Yemen, Aii Abdal
lah Saleh.

Totodată.' Hassan Makki a avut

convorbiri cu omologul său sirian, 
Abdel Halim Klîaddam, cu care a 
abordat probleme ale relațiilor bila
terale, precum și situația actuală din 
lumea arabă — informează agenția 
S.A.N.A.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Charles 
Helou, ministru de stat in guvernul 
condus de Selim Al-Hoss. fost pre
ședinte al Libanului, și-a prezentat 
demisia din cabinetul libanez.

După cum semnalează agențiile in
ternaționale de presă, această demi
sie survine în ajunul prezentării în 
parlament a programului noului gu
vern pentru ..ințeLegerea națională", 
în vederea obținerii unui vot de în
credere. moment prevăzut pentru 
miercuri.

LUSAKA

Reacții la noul plan de soluționare 
a problemei rhodesiene

LUSAKA 7 (Agerpres). — Planul 
de soluționare a problemei rhode
siene — elaborat la Conferința la ni
vel înalt a țărilor membre ale Com- 
monwealthului, care se desfășoară Ta 
Lusaka — a prilejuit reacții diferite 
pe continentul african și in lume.

Președintele în exercițiu al Orga
nizației Unității Africane, William 
Tolbert jr., șeful statului liberian, a 
salptat decizia adoptată.

Primul ministru britanic, Margaret 
Thatcher, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că Marea Brita
nic nu intenționează să trimită trupe 
în Rhodesia, în cadrul noului plan de 
pace. Este necesar să se ajungă la o 
încetare a focului ■ în Rhodesia, a 
apreciat premierul britanic, mențio- 
nînd . că principalele obiective ale 
planului de pace sînt încetarea războ
iului pe întregul teritoriu Zimbabwe 
șl găsirea unei soluții care să fie re
cunoscută pe plan internațional.

Margaret Thatcher a anunțat în ca
drul conferinței de presă că pre
ședintele S.U.A., Jimmy Carter, i-a 
transmis un mesaj in care își expri
mă sprijinul față de ultimele acțiuni 
întreprinse de Marea Britanie în le
gătură cu problema rhodesiană.

Purtătorul de cuvînt al lui Joshua 
Nkomo, copreședinte al Frontului,Pa
triotic Zimbabwe. și lider al Uniunii 
Poporului African Zimbabwe (ZAPU),

a calificat drept inacceptabil și nerea- 
list noul plan al Marii Britanii pri
vind organizarea unor alegeri, sub 
supravegherea sa, in Rhodesia. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că reac
ția sa se bazează pe informații in
complete, deoarece ZAPU nu a pri
mit încă detalii suficiente referi
toare la plan.

într-o declarație făcută la Salis
bury, primul ministru al așa-zisului 
guvern rhodesian, Abel Muzorewa, a 
respins propunerea de a se organiza 
noi alegeri în Rhodesia.

în cadrul unei întîlniri cu ziariștii 
prezenți la Lusaka, președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere, exprimindu-și 
părerea că aceasta este ultima reuni
une la nivel înalt a Commonwealthu- 
lui dominată de problema rhodesiană, 
a spus : „înainte de a ne reintîlni 
din nou în 1981, Rhodesia va fi sau 
independentă ca urmare a acordului 
la care am ajuns aici, sau nu va mai 
exista nici o posibilitate de a mai 
discuta, întrucît nu rămine decît o 
singură cale de a obține independen
ța, și aceasta este calea luptei. Aceas
ta este ultima șansă, fapt care este 
foarte clar" — a spus el.

La Johannesburg, • ministrul sud- 
african de externe, Pik Botha, a de
clarat că este profund tulburat de 
„ultimele propuneri de pace brita
nice".

LISABONA

Instalarea noului guvern 
portughez

LISABONA 7 (Agerpres). — La Li
sabona a avut loc ceremonia oficială 
a depunerii jurămîntului de către cei 
26 de secretari și subsecretari de 
stat, care completează echipa gu
vernamentală condusă de primul mi
nistru Maria de Lurdes Pintasilgo.

Noul guvern portughez este format 
din 16 miniștri și 28 de secretari și 
subsecretari de stat.

Principala sarcină a cabinetului 
Pintasilgo este pregătirea alegerilor 
intercalate, menite să pună capăt în
delungatei crize politice pe care o 
traversează Portugalia. Săptămîna 
viitoare, guvernul va prezenta in A- 
dunarea Republicii programul său.

ADUNARE LA MOSCOVA 
dedicată aniversării unor evenimente memorabile din 

istoria mișcării muncitorești și sindicale din România
MOSCOVA 7 — Corespondentul A- 

gerpres, Mihai Coruț, transmite : La 
Comitetul regional Moscova al sin
dicatelor muncitorilor din industrii
le ușoară și textile, membru colectiv 
al Asociației de prietenie sovieto — 
română (Â.P.S.R.), a avut loc o a- 
dunare consacrată semicentenarului 
eroicelor lupte ale minerilor din Lu- 
peni și împlinirii a 50 de ani de la 
Congresul sindicatelor unitare din 
România.

Cu acest prilej, G. Semionova, pre
ședintele Comitetului sindical regio
nal, I. Selivanova, cercetător princi
pal la Institutul de economie a sis
temului mondial socialist al Acade

miei de științe a U.R.S.S., și loan 
Ene, secretar I al Ambasadei române 
din Moscova, au evocat semnificația 
marii bătălii revoluționare a mineri
lor din Valea Jiului, care a înscris 
o pagină eroică în cronica luptelor 
muncitorești din România, șl împre
jurările in care s-a desfășurat fo
rumul de la Timișoara al sindicate
lor uriitarq din țara noastră. Vorbi
torii au subliniat dezvoltarea conti
nuă a ■ relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală româno-sovie- 
tice. impulsul dat acestor relații de 
întilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev.

agențiile de presă transmit:

După semnarea acordului de pace 
între Mauritania și Frontul Polisario
RABAT 7 (Agerpres). Regele 

Hassan al II-lea al Marocului a 
prezidat o reuniune a Consiliului 
de Miniștri, în cadrul căreia 
s-a examinat situația din regiunea 
de nord-vest a Africii în lumina 
acordului_de pace semnat între Mau
ritania și Frontul popular de elibe
rare dîn^Seguia al Hamra și Rio de 
Oro (Polisario).

în legătură cu aceasta, un comuni
cat dat publicității informează că gu
vernul marocan a hotărit să supună 
Organizației Națiunilor Unite, Or
ganizației Unității Africane și Ligii 
Arabe un dosar cuprinzînd poziția 
Marocului. De asemenea, s-a hotărît 
să fie trimise delegații la nivel înalt 
în toate țările prietene pentru a 
explica poziția marocană în această 
problemă.

BOLIVIA

Desemnarea unui președinte provizoriu
Walter Guevara Arce va exercita funcția pînă în mai 1980

LA PAZ 7 (Agerpres). — Congresul 
Național Bolivian (parlamentul) a de
semnat ca președinte provizoriu al 
Boliviei pe Walter Guevara Arce, pre
ședintele,Senatului și al întregului for 
legislativ al țării. Președintele își. va 
exercite noua funcție pînă în mai 
1980. cind vor fi organizate noi ale
geri prezidențiale.

Hotărirea Congresului Național Bo
livian privind desemnarea propriului 
său președinte ca președinte provizo
riu al țării survine ca urmare a fap
tului că. după lungi dezbateri, parla
mentarii nu au putut ajunge la un 
acord minim necesar — potrivit pre
vederilor Constituției — pentru de
semnarea ca președinte al țării a 
unuia dintre candidații plasați pe pri
mele trei locuri după alegerile pre
zidențiale de la 1 iulie din țară: 
Hernan Siles Zuazo (Unitatea Demo
cratică și Populară). Victor Paz Es- 
tensȘor o (Mișcarea Naționalistă Re

voluționară) și Hugo Banzer (Alianța 
Democratică Naționalistă).

Congresul Național Bolivian a în
sărcinat, totodată, pe președintele 
provizoriu al Boliviei cu elaborarea 
unui nou proiect de lege electorală, 
în baza căruia vor avea loc noi ale
geri prezidențiale în țară, în prima 
duminică a lunii mai anul viitor.

Președintele provizoriu al Boli
viei, Walter Guevara Arce, in virstă 
de 67 de ani, este unul din fondu- 
torii, in 1941, ai Mișcării Naționa
liste Revoluționare (M.N.R.). El a 
deținut în mai multe guverne func
ția de ministru. Intre anii 1974 și 
1978, in cursul mandatului preziden
țial al lui Hugo Banzer, a fost exi
lat. In prima ședință a parlamen
tului de după alegerile de la 1 iu
lie. Walter Guevara Arce a fost de
semnat președinte al Senatului și, 
potrivit Constituției, președinte al 
parlamentului.

Lucrările Congresului al 
XX-lea al Partidului Pro
gresist Popular din Guya- 
jjg s-au încheiat, la Georgetown. 
Congresul a adoptat un nou statut și 
un nou program al partidului și a 
făcut o analiză profundă a transfor
mărilor politice, economice și sociale 
din ultimii ani în tară. Congresul a 
ales Comitetul Central al partidu
lui. în cadrul primei sale plenare. 
Comitetul Central va alege pe secre
tarul general al partidului. Partidul 
Comunist Român a fost reprezentat 
la lucrările congresului de Marin Ar
gint, ambasadorul României la Ca
racas.

Succese electorale ale 
comuniștilor japonezi.In ca_ 
drul alegerilor parțiale care au avut 
loc duminică pentru organele de au- 
toconducere din 18 localități din Ja
ponia au fost aleși 28 de deputați din 
partea partidului comunist.

Președintele Comitetului 
Național al Partidului De
mocrat din S.U.A., John 
White, și-a exprimat convingerea. în 
cadrul unui interviu acordat rețelei 
americane de televiziune N.B.C.. că 
președintele Jimmy Carter va fi re
ales drept candidat al partidului său 
in vederea alegerilor prezidențiale 
din anul 1980. John White, aparți- 
nind tendinței celei mai favorabile 
președintelui Carter din Partidul De
mocrat, a arătat că, după părerea sa, 
Jimmy Carter va primi învestitura 
convenției democrate chiar dacă se

ACOrd. După cum au anunțat 
agențiile T.A.S.S. și China Nouă, la 
Moscova a fost semnat acordul pri-, 
vind schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1979 dintre guvernele Uniunii 
Sovietice și R.P. Chineze. Din partea 
sovietică, documentul a fost semnat 
de I. Grișin. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din partea 
chineză de Chen Jie, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, șeful 
delegației comerciale guvernamentale 
chineze aflate în capitala sovietică.

Rezultatele alegerilor din
Nigeria. La Lagos au fost anun
țate rezultatele alegerilor de guver
natori din ultimele două state nige- 
riene, Borno și Gongola, din cele 19. 
unde s-a desfășurat acest scrutin. în 
urma comunicării și acestor date, 
configurația victoriilor înregistrate de 
partidele politice este următoarea : 
Partidul Național (N.P.N.) a cîștigat 
în șapte state ; Partidul Unificat 
(U.P.N.) — în cinci state ; Partidul 
Popular (N.P.P.) — în trei state ; 
Partidul Redeșteptării Populare 
(P.R.P.) — în două state și „Marele 
Partid Nigerian" (G.N.P.P.) — în
două state.

Primire la Phenian. chun* 
Jun Ki, vicepremier al Consiliului 
Administrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, a primit delega
ția ziarului „Scînteia" condusă de 
Anton Săndescu, secretar responsabil 
adjunct de redacție, care face o vi
zită de documentare în această tară 
la invitația ziarului „Nodon Sin- 
mun“. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, desfășurată într-o atmos
feră prietenească.

Plenara C.C. al P. Con
golez al Muncii. La Brazzaville 
s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al Partidului Congolez al Muncii, 
care a examinat rezultatele alegerilor 
din iulie pentru Adunarea Națională 
Populară a țării și pentru organele 
locale ale .puterii. în comunicatul dat 
publicității se spune că Partidul 
Congolez al Muncii și-a reafirmat 
hotărîrea de a întări organele puterii 
populare, de a contribui Ia partici
parea cit mai largă a maselor de oa
meni al muncii la conducerea statu
lui.

Extinderea grevei cadre
lor didactice în Brazilia. CeI 
aproape 40 000 de profesori' din statul 
brazilian Bahia, din nord-vestul țr,jji. 
au declarat o grevă pe o d" 
nedeterminată. Cadrele didactic . 
statul Rio de Janeiro se află, de te
menea. în grevă de la 31 iulie c. 
Profesorii din invățămîntul primar 
și secundar din Brazilia reclamă ame
liorarea condițiilor lor de muncă și 
viață. în vederea reducerii tensiunilor 
sociale, președintele Braziliei, genera
lul Joao Figuieredo. a cerut ministe
relor muncii, planificării și finanțelor 
să elaboreze cit mai rapid posibil o 
nouă politică în domeniul salariilor.

Credit acordat Columbiei.
Japonia va acorda Columbiei un îm
prumut de 12,3 miliarde yeni pentru 
finanțarea proiectului de dezvoltare 
a bazinului rîului Cauca. s-a anunțat 
la Tokio. Se precizează că împrumu
tul va fi acordat in baza unei înțe
legeri semnate între cele două țări, 
la 31 iulie, la Bogota.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
NICARAGUA: Pg primul plan-reconstrucția democratică a țării

va plasa în urma altor candidați la 
alegerile primare din New Hampshire, 
care vor deschide anul electoral, in 
februarie 1980.

Calamitâți 
naturale

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. transmite că. la 4 au
gust, asupra R. P. Ungare s-a aba 
tut un uragan de o forță neobiș
nuită. Din cauza vîntului puternic, 
în lacul Balaton s-au înecat cinci per
soane.

La Budapesta, uraganul a distrus 
mai multe linii de aprovizionare cu 
energie electrică, fapt pentru care mai 
multe mii de locuințe au rămas fără 
electricitate.

PRAGA 7 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că la 4 august un ura
gan deosebit de violent s-a abătut 
asupra orașului Bratislava. Vîntul a 
suflat cu o viteză de 145—150 kilome
tri pe oră. în același timp, asupra 
orașului a căzut o ploaie torențială, 
care a totalizat, în numai o oră, 30—41 
mm de apă. S-au luat măsuri pentru

Noul vicepreședinte al 
Indiei va fi Mohammad Hidava- 
tullah, informează agenția Reuter, 
care precizează că el a fost ales de 
majoritatea partidelor politice in
diene. Numirea lui oficială in aceas
tă funcție urmează să se realizeze 
in cursul zilei de joi. Noul vicepre
ședinte va deține această funcție, 
conform prevederilor’ constituționale, 
pe o perioadă de cinci ani.

Intensificarea activități
lor neonaziste în Berlinul 
occidentaleste relevata de 0 sta_ 
tistică publicată recent de autorități: 
astfel, in primele 6 luni ale acestui 
an, in Berlinul occidental au fost co
mise 292 acte penale de către membri 
ai unor organizații neonaziste. în 
aceeași perioadă a anului precedent 
fuseseră înregistrate 99 , asemenea 
delicte.

„Mareea neagră" 
înaintează

NEW YORK 7 (Agerpres). — „Ma
reea neagră" deversată de sonda pe
trolieră mexicană „Ixtoc 1". califi
cată deja drept cea mai gravă din 
istorie, a ațins marți unele puncte ale 
coastei sudice a statului american 
Texas. După cum a precizat un pur
tător de ciivînt al serviciilor de 
coastă, primele plaje poluate se si
tuează la sțid de orașul Corpus 
Christi. Grosimea stratului de petrol 
atinge pe alocuri 12 m, depășind cu 
mult pe cea a barierelor instalate în 
cale și a celorlalte dispozitive de 
protecție. în cursul zilei de duminică, 
plnza de petrol atinsese deja plajele 
mexicane, la sud de Rio Grande.

Erupția necontrolată a sondei me
xicane s-a declanșat la 3 iunie, can
titatea de țiței deversată in mare 
fiind de aproape 30 000 de barili pe 
zi. Autoritățile mexicane apreciază 
că sonda nu va putea f i adusă sub 
control decît în jurul datei de 15 sep
tembrie.

PE DIFERITE MERIDIANE
curățarea noroiului transportat de 
renții de apă pe străzile orașului.

to

„Popor eroic al Nicaraguei! Vic
toria istorică obținută împotriva dic
taturii somoziste trebuie acum conso
lidată pe plan politic, economic și 
social. în prezent, cel mai important 
lucru este munca. Să muncim cu 
abnegație pentru refacerea țării și ri
dicarea ei din ruinele in care a arun
cat-o regimul dictatorial". Astfel s-a 
adresat postul de radio al Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională po
porului nicaraguan in zilele cind a- 
cesta sărbătorea victoria in lupta 
pențru alungarea dictaturii lui Șo- 
moza.

Corespondenții agențiilor de presa 
internaționale, reveniți la Managua 
odată cu forțele de eliberare, au re
latat despre „fluviul bucuriei care 
s-a revărsat pe străzile capitalei", ca 
și despre momentul culminant al in
staurării la Managua a Guvernului de 
Reconstrucție Națională. Manifestările 
de bucurie, momentele de sărbătoare 
nu s-au prelungit însă prea mult. 
Poporul, la chemarea noilor autori
tăți, a pornit hotărît la munca de 
reconstrucție a țării. „Reconstrucția 
este imperativul momentului de 
față !“ — se arată în chemarea juntei 
de guvernămînt.

într-adevăr, după 43 de ani. dicta
tura clanului Somoza adusese țara 
în pragul falimentului. „Nicaragua 
este acum un stat in ruină — scria 
ziarul „LE MONDE" — iar capitala 
țării — Managua — un oraș pustiit. 
Un cîmp de ruina sint și localitățile 
Leon, Masaya, Chinandega, Matagal- 
pa. Toate orașele țării care numără 
peste 40 000 locuitori au fost distruse 
în bună parte de bombardamentele 
somoziste“.

Chiar în zilele imediat următoare 
victoriei Împotriva dictaturii, in în
treaga țară, și mai ales în zonele de
vastate de războiul civil, s-a trecut la 
aplicarea unor măsuri hotărite pentru 
revenirea la o viată normală. A în
ceput cu rapiditate refacerea străzi
lor distruse, s-au creat organisme 
speciale de distribuire a alimentelor, 
s-a reluat transportul în comun și, 
parțial, sînt repuse în funcțiune în
treprinderile, iar țăranii au trecut la 
efectuarea muncilor agricole. Jaful 
practicat de somoziști a împins țara 
în pragul foametei : pretutindeni se 
simte incă lipsa produselor alimen
tare de bază. Nu trebuie uitat, de 
asemenea, faptul că mii de refu- 
giați, din marele număr de cetățeni 
care au părăsit țara în timpul lupte
lor. au început să se întoarcă. Noile 
autorități, sprijinite de populație, de
pun eforturi susținute pentru îmbu
nătățirea aprovizionării. „Războiul 
împotriva Gărzii Naționale a luat

sfirșit — a declarat Tomas Borge, 
unul din fondatorii F.S.L.N., minis
tru de interne în Guvernul de Recon
strucție Națională. Acuyi insă trebuie 
să începem o nouă luptă — împotri
va sărăciei, ignoranței și distrugeri
lor. Această nouă bătălie va fi mai 
lungă și mal dificilă și trebuie să 
depunem toate eforturile pentru re
construirea unei noi Nicarague".

în -paralel cu reînceperea, pas cu 
pas, a activității productive, reintrarea 
in funcțiune a serviciilor publice și 
îmbunătățirea aprovizionării, s-a tre
cut la eradicarea ultimelor rămă
șițe ale aparatului dictatorial, la 
lichidarea deplină a partidului Iui 
Somoza (așa-zisul partid liberal na

străină, în special prin scoatere de 
devige din țară.

A fost stabilit, în același timp, un 
amplu program de alfabetizare a 
populației, anul 1980 urmînd să fie 
declarat „An al alfabetizării". în
tr-adevăr, în cortegiul tragic al con
secințelor celor peste patru decenii 
de regim somozist, procentajul ex
trem de ridicat de analfabeți, care 
reprezintă peste 70 la sută din popu
lația adultă, în unele zone rurale a- 
cest nivel depășind chiar 90 la sută, 
se înscrie ca unul din cele mai pu
ternice capete de acuzare.

Totodată, noile autorități, ținînd 
seama de provocările, acțiunile de 
sabotaj și atacurile teroriste ale ele

• Primii pași pe calea revenirii la o viață norma
lă • „Democrație, libertate, dreptate socială" — bazele 
politicii noii autorități • Exproprierea tuturor bunuri
lor familiei dictatorului Somoza și ale complicilor săi
• Nicaragua a solicitat intrarea în mișcarea nealiniaților

ționalist) și a sistemului judiciar 
somozist, creîndu-se bazele unui apa
rat de stat democratic, care să se 
bucure de sprijinul popular.

Una din primele măsuri prevăzute 
de noile autorități pe plan economic 
a fost exproprierea tuturor bunurilor 
și proprietăților deținute de familia 
fostului dictator și de complicii săi, 
care au acaparat prin falsuri și detur
nări de fonduri, prin teroare și jaf, 
o avere estimată la 800 milioane do
lari. Somoza transformase toate acti
vitățile economice ale țării în bunuri 
personale: întreprinderile existente 
(ciment, textile etc.), porturile, plan
tațiile de cafea și chiar singele com- 
patrioților săi (la propriu și la figu
rat : una din sursele de venituri ale 
casei Somoza era exportul de plasmă 
sanguină !). De asemenea, guvernul a 
hotărit naționalizarea băncilor și a 
companiilor de asigurare, precum și 
a industriilor minieră, forestieră și 
de pescuit.

Prin noua legislație se acordă împu
terniciri guvernului să intervină in 
cazul Întreprinderilor abandonate de, 
proprietari sau al celor care refuză' 
să reinceapă producția ; se prevăd, 
totodată, sancțiuni împotriva acelora 
care incearcă să majoreze prețurile, 
care fac contrabandă sau stochează 
bunuri de consum. Sint pasibili de 
pedepse, de asemenea, cei care fac 
trafic ilegal de monedă națională și

mentelor contrarevoluționare somo
ziste (in cursul unui asemenea atac 
a fost ucis Martin Garcia Laveaga, 
comandantul brigăzilor F.S.L.N. de 
apărare a capitalei) au hotărit insti
tuirea stării de urgentă pe întreg te
ritoriul țării pe o perioadă de 30 de 
zile, cu posibilitatea de a fi prelun
gită.

„Democrație, libertate, dreptate so
cială și programe care sa favorizeze 
cele mai largi sectoare ale populației 
nicaraguane — acestea sînt bazele 
politicii Guvernului de Reconstrucție 
Națională", a precizat Alfonso Robeio, 
membru al juntei de guvernămint.

în acest scop, intr-o conferință de 
presă comună. Daniel Ortega, Hum
berto Ortega și Carlos Nunez, mem
bri ai conducerii Frontului Sandinist 
de Eliberare, au arătat că „mișcarea 
sandinistă urmează să Se organizeze 
politic și să se situeze in fruntea or
ganizațiilor populare ca avangardă și 
organizație conducătoare a maselor in 
etapa istorică prin care trece în pre
zent țara. Frontul sandinist împreu
nă cu alte organizații care au luptat 
cu arma in miini împotriva tiraniei 
tind spre unificarea maselor popu
lare, in numele soluționării cu succes 
a sarcinilor renașterii naționale. 
Alături de mișcarea sandinistă, toate 
forțele politice au aceleași drepturi 
de organizare". La rîndul său, 
președintele Partidului Socialist din

Nicaragua (partid comunist), Domin- j 
go Vargas Morales, a declarat că ] 
partidul său sprijină o politică de lar
gă alianță cu toate forțele de stingă 
in vederea constituirii marelui Partid 
Sandinist. „Victoria insurecției san- 
dinisțe antidictatoriale a permis in
stalarea unui guvern pluralist și de
mocratic .la Managua, a subliniat el. 
Acesta a fost și obiectivul urmărit de 
partidul nostru pentru etapa actuală". 
„Noi, a menționat în continuare Mo
rales, sprijinim alianța dintre sandi- 
niști și burghezia națională nicara-. 
guană".

într-un apel „către toate guvernele 
democratice, către toate popoarele lu
mii", noile autorități au subliniat ca 
principal țel pe plan extern întărirea 
suveranității și independentei țării. 
Junta de guvernămint a solicitat in
trarea Nicaraguei în mișcarea neali- 
niaților. „Nealinierea — a declarat 
Sergio Ramirez, membru al juntei — 
t-a constitui axa politicii noastre ex
terne. Vom solicita sprijin țărilor 
nealiniate și vom deschide o nouă po
litică de apropiere față de țările so
cialiste".

între timp, un număr tot mai mare 
de state din întreaga lume au pro
cedat Ia recunoașterea noilor autori
tăți. România socialistă, care a con
damnat cu fermitate regimul anti
popular al lui Somoza, s-a numărat, 
după cum se știe, printre primele țări 
care au recunoscut, noul regim. Opi- i 
nia publică din țara noastră urmă
rește cu deosebită simpatie schimbă
rile care au loc in prezent in Nica
ragua, eforturile îndreptate in direc
ția înlăturării grelei moșteniri a re
gimului somozist, a creării unor 
structuri noi, democratice, care să 
permită înfăptuirea aspirațiilor vitale 
ale poporului nicaraguan, de dezvol
tare de sine stătătoare, de propășire 
economică și, socială. Așa cum se 
arăta in telegrama trimisă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu noului gu
vern al Republicii Nicaragua, țara 
noastră este gata să normalizeze re
lațiile diplomatice, să dezvolte cu 
Nicaragua raporturi de prietenie și 
cooperare, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc. Fără îndoială, un ase
menea curs este de natură să răs
pundă intereselor ambelor țări si 
popoare, înscriindu-se, totodată, ea 
un aport cert la cauza generală a li
bertății și progresului tuturor națiu
nilor.

N. PLOPEANU

Un 
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BELGRAD 7 (Agerpres). — 
cutremur de pămînt de 4,2 grade . 
scara Richter a fost înregistrat, luni 
dimineața, in Serbia. Potrivit agen
ției Taniug, epicentrul seismului s-a 
aflat la 295 kilometri sud-vest de 
Belgrad.

ROMA 7 (Agerpres). — Cunoscutul 
vulcanolog Haroun Tazieff a propus 
ridicarea unei bariere artificiale pen
tru deturnarea șuvoiului de lavă ăe 
pe Etna care amenință două localități 
situate la poalele vulcanului.

Propunerea sa a fost formulată in 
cadrul unei reuniuni de experți pre
zidată de ministrul italian al cerce
tării științifice, Vito SCalia, desfășu
rată la Milo.

începind de vineri, ziua intrării în 
erupție a Etnei, aproape 100 de hec
tare de terenuri cultivate au fost 
distruse de materia incandescentă. în 
cursul unui survol al vulcanului din 
elicopter, Tazieff a localizat un nou 
crater eruptiv, cel de-al șaptelea, si
tuat la 1500 metri altitudine. Lava 
care erupe din acest crater avansează 
cu aproximativ 200 metri pe oră pe 
un front de 150 de metri. Se apre
ciază că actuala erupție a Etnei. este 
cea mai puternică din ultimii 20 de

Preocupări și masuri sub presiunea 
crizei energetice

BELGIA : O nouă creștere a prețu
rilor la produsele petroliere. O nouă 
creștere a prețurilor la produsele 
petroliere a intrat în vigoare la 7 au
gust in Belgia, ca urmare a hoțări- 
rilor adoptate la 1 iulie de țările 
membre ale O.P.E.C. în consecință, 
litrul de benzină super va costa de 
acum 18,48 franci belgieni, iar ben
zina normală va costa 18,07 franci 
belgieni. Paralel a fost majorat și 
prețul motorinei, stabilit la 12,30 
franci litrul.

S.U.A.: Cereri în favoarea naționa
lizării industriei petroliere. Comitetul 
Executiv al A.F.L./C.I.O. — cea mai 
mare centrală sindicală din Statele 
Unite — s-a pronunțat in favoarea 
naționalizării industriei petroliere 
americane in cazul în care aceasta 
„nu servește in mod corect interesul 
public".

în cursul unei reuniuni a Comite
tului Executiv al centralei, desfășu
rată la Chicago, a fost adoptată o mo
țiune care subliniază că dacă marile 
companii petroliere au o atitudine 
ce contravine intereselor națiunii

Mai rapid decît caii putere..

O imagine sugestivă pentru situația creată in urma penuriei de carburanți: 
unul din locuitorii orașului Lancaster, statul Pennsylvania (S.U.A.), care a 
socotit mai nimerit să folosească ca mijloc de deplasare o... șaretă cu 
un cal, trece, victorios, pe lingă o celoană de autovehicule, lungă de peste 
un kilometru și jumătate, care așteaptă la rind, la o stație de benzină

OI

—
americane, „trebuie precon 
ționalizarea lor". Moțiunea -X 
de altă parte, aceleași compaiui ,.jc’ 
a fi abuzat de puterile lor monopo
liste actuale". Documentul afirmă, de 
asemenea, că țara nu poate permite 
să fie la discreția „baronilor compa
niilor petroliere americane".

Naționalizarea industriei petroliere 
americane a fost deja cerută de sin
dicatul muncitorilor din industria tex
tilă și de aripa de stingă a 
lui Democrat.

★
Fostul ministru american 

giei, James Schlesinger, a 
intr-o emisiune televizată, că prețul 
barilului de petrol exportat de țările 
O.P.E.C. se va dubla in anii ’90, 
atingind 40 dolari în termeni reali. 
Pe de altă parte, a apreciat el. ex
tracția nu va crește decit intr-o mică 
măsură față de nivelul actual, care 
este de aproximativ 31,5 milioane 
barili pe zi. Prețurile percepute de 
O.P.E.C. au sporit cu 42 la sută 
de la începutul anului, iar ten
dința de creștere âe menține, a 
menționat fostul ministru american, 
adăugind că reprezentanții organiza
ției vorbesc deja de o nouă majo
rare, in luna 
prin scăderea 
dolarului.

septembrie, 
în continuare

încercări tie 
alternative de
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al ener- 
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a găsi 
energie.

ITALIA : 
surse ____
..într-o epocă, de criză petrolieră atit 
de gravă cum este cea actuală, se 
înregistrează numeroase încercări 
pentru a găsi o sursă de energie alter
nativă, intre care și înlocuitori ai 
benzinei, spre a face din nou să 
meargă motoarele automobilelor" — 
scrie agenția A.N.S.A., prezentind o 
experiență a italianului Adolfo Mel
chionda, din Imola, cercetător care 
a studiat trei tipuri de carburanți, 
dintre care două in amestec, obținînd 
rezultate satisfăcătoare.

Primul amestec este compus din 
40 la sută benzină super, 30 la sută 
spirt denaturat și 30 la sută alcool 
metilic ; a doua mixtură cuprinde 60 
la sută benzină și 40 la sută alcool 
metilic ; al treilea carburant este 
compus in întregime din alcool meti
lic de 96 grade. Un automobil Alfa- 
Romeo a fost pus la probă cu cele 
trei tipuri de carburant, iar potrivit 
declarațiilor instructorului șef al 
autodromului din Imola, care s-a 
aflat la volan, amestecurile respective 
au dat rezultate similare celor înre
gistrate prin folosirea benzinei.
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