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IERI A AVUT LOC, SUB CONDUCEREA 
TO VARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

Ședința consacrată examinării problemelor 
privind îndeplinirea in condiții de eficiență 
superioară a planului in industria chimică

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut joi o șe
dința de lucru cu consiliul de con
ducere al Ministerului Industriei Chi
mice, cu cadre de conducere din In
stitutul Central de Chimie, centrale șl 
combinate chimice, din alte ministere 
economice. Ședința a fost consacra
ta examinării principalelor aspecte 
legate de îndeplinirea în condiții de 
eficiență superioară a sarcinilor ce 
revin acestui important sector al 
economiei noastre naționale în ac
tualul cincinal și in perspectivă.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cornel Burtică, 
Ion Dincă, Gheorghe Oprea, Nicolae 
Constantin, Ion Ursu și Richard 
Winter.

Au fost dezbătute pe larg proble
mele legate de realizarea integrală a 
planului pe sortimente, executarea 
lucrărilor de investiții, punerea în 
funcțiune a noilor capacități și asi
gurarea exploatării lor la parametrii 
proiectați, întreținerea Instalațiilor și 
reparațiile capitale, tipizarea utilaje
lor, materialelor șl subansamblelor, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și îmbunătățirea calității produ
selor, extinderea mecanizării, auto
matizării și ridicarea nivelului de ca
lificare profesională, reducerea con
sumului de energie și combustibili, 
Intensificarea cercetării științifice, 
desfășurarea activității de comerț 
exterior.

In încheierea ședinței a luat cuvin- 
tu| tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Apreciind rezultatele bune obținu
te in ultimii ani în industria chimică, 
contribuția ei la dezvoltarea econo

FLOAREA-SOARELUl LA VREMEA RECOLTĂRII. în lanurile cooperativei agricole de producție Berceni, combinele lucrează din plin

miei naționale, secretarul general al 
partidului a subliniat, totodată, se
rioasele rămineri in urmă existente în 
acest sector, lipsurile din activitatea 
conducerii ministerului, a centrale
lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat neîndeplinirea planului de 
producție la o serie de sortimente 
și a analizat pe larg cauzele acestei 
stări de fapt, cerind să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru lichidarea 
lipsurilor.

Referindu-se la nepunerea în func
țiune la termenele planificate a unor 
capacități de producție, secretarul 
general al partidului a criticat Mi
nisterul Industriei Chimice pentru în- 
tirzierile în elaborarea proiectelor șl 
a tehnologiilor și a cerut să se ia 
toate măsurile pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă, pentru îndepli
nirea planului și funcționarea insta
lațiilor la parametri maximi. Minis
terele Industriei Chimice, Construc
țiilor Industriale, Construcțiilor de 
Mașini trebuie să elaboreze progra
me detaliate pe fiecare șantier, 
astfel incit obiectivele planificate să 
poată fi puse cit mai curînd în func
țiune. în acest context, s-a subli
niat că Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini trebuie să rea
lizeze în întregime utila|ele necesare 
echipării noilor obiective, așa cum 
prevăd programele special elaborate 
în acest scop.

Reliefînd unele lipsuri în exploa
tarea, întreținerea și revizia instala
țiilor, secretarul general al partidu
lui a indicat să se îmbunătățească 
măsurile privind organizarea activi
tății de reparații capitale, producția 
de subansamble și piese de schimb, 
prevăzîndu-se răspunderi precise 
pentru Ministerul Industriei Chimice, 
pentru centrale și combinate. S-a in
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Partidului Republican Italian, Oddo Biasini

dicat, de asemenea, să se țină o evi
dență strictă, pe instalații, a repara
țiilor capitale, care trebuie conside
rate ca lucrări de investiții. Secreta
rul general al partidului a cerut ca în 
cel mai scurt timp să se elaboreze un 
program special, care să prevadă 
soluții concrete de natură să asigure 
rezolvarea radicală a acestei pro
bleme.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca acțiunea de contractare a 
utilajelor din țară și din străinătate 
să fie încheiată in termenele prevă
zute de lege. în legătură cu aceasta, 
s-a insistat asupra necesității de a 
se asigura o tipizare maximă a mo
toarelor, Instalațiilor, aparaturii de 
măsură, control și automatizare, a 
materialelor, a altor produse necesa
re noilor obiective chimice.

Menționînd realizările obținute în 
ridicarea calității produselor, secre
tarul general al partidului a cerut, 
totodată, să se acționeze în așa fel 
încît în 1980 să se obțină o îmbună
tățire radicală a structurii producției.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea de a se acționa cu mai mul
tă fermitate pentru reducerea consu
mului de energie și combustibili, prin 
aplicarea unor tehnologii perfecțio
nate, prin orientarea dezvoltării pro
ducției chimice spre sectoarele care 
asigură valorificarea superioară a 
materiilor prime, folosind cantități 
mai mici de energie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat, totodată, să se acționeze 
pentru reducerea importurilor și va
lorificarea superioară pe piața ex
ternă, într-un număr sporit de țări, 
a produselor chimiei românești.

Apreciind rezultatele bune obținute 
în cercetarea chimică, contribuția ei 
la dezvoltarea economiei naționale, 

la elaborarea de noi tehnologii, 
secretarul general al partidului a 
cerut să se acorde mai multă atenție 
rezolvării temelor prioritare, elaboră
rii procedeelor de recuperare și refo- 
losire a tuturor resurselor. Intensifi
cării investigațiilor menite sa asigure 
punerea la punct a utilizării unor 
noi surse de energie, abordării pe un 
front mai larg a problemelor privind 
progresul rapid al chimiei și ener
geticii.

Relevînd necesitatea sporirii sim
țitoare a productivității muncii, secre
tarul general al partidului a cerut 
să se acționeze neintîrziat pentru 
extinderea mecanizării și automati
zării proceselor de producție, ridi
carea nivelului de pregătire a tutu
ror oamenilor muncii.

Referindu-se la cerința de a se 
îmbunătăți organizarea conducerii 
ministerului, a centralelor, de a se 
ridica răspunderea cadrelor in înde
plinirea în bune condiții a planu
lui, secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea întăririi con
ducerii colective, a rolului consiliilor 
oamenilor muncii în soluționarea 
problemelor curente și de perspecti
vă ale activității întreprinderilor.

în încheiere, tovarășul Nicola# 
Ceaușescu și-a exprimat convin
gerea câ ministerul, centralele, ca
drele de conducere, toți cei ce 
lucrează în domeniul chimiei vor 
acționa cu toată fermitatea și răs
punderea pentru lichidarea lipsurilor, 
pentru a ridica activitatea din acest 
important sector al economiei na
ționale la nivelul cerințelor actuale, 
astfel încît chimia să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la realizarea 
planului cincinal și dezvoltarea 
viitoare a țârii, la progresul neîn
trerupt al României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi, pe 
Oddo Biasini, secretar general al Par
tidului Republican Italian, care face o 
vizită în tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu, membru ăl Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Exprimind întreaga gratitudine pen
tru posibilitatea oferită de a vizita 
țara noastră și de a participa la săr
bătorirea zilei de 23 August, oaspe
tele a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele Direcțiunii 
Partidului Republican Italian, un căl
duros salut, împreună cu urări de bu
năstare și fericire pentru poporul ro
mân. Oddo Biasini a dat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute de po
porul . român în dezvoltarea patriei 
sale, politicii de pace, colaborare .și 
înțelegere între națiuni, promovată cu 
consecvență de. România și de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, în numele C.C.

Eladio Garcia Castro, membru al Secretariatului 
colectiv permanent al Partidului Muncitorilor din Spania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit joi pe 
Eladio Garcia Castro, membru al 
Secretariatului colectiv permanent al 
Partidului Muncitorilor din Spania, 
care ne vizitează tara.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A participat, de asemenea. Nazario 
Aguado, secretar cu probleme inter
naționale al Partidului Muncitorilor 
din Spania.

Cu acest prilej, Eladio Gar
cia Castro a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea Partidului Muncitorilor din 
Spania și a adresat vii mulțumiri 
pentru posibilitatea oferită de a 
participa la sărbătorirea celei de-a 
35-a aniversări a zilei de 23 August, 
de a cunoaște realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român și a secreta
rului. său general, în opera de edifi
care a societății socialiste. 

al P.C.R., al său personal, un salut 
călduros și cele mai bune urări Direc
țiunii Partidului Republican Italian.

în timpul întrevederii au fost apre
ciate bunele relații dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Repu
blican Italian, exprimîndu-se dorința 
de a extinde și adinei aceste legături 
în spiritul stimei, respectului re
ciproc și deplinei egalități. în folosul 
dezvoltării prieteniei si colaborării 
tradiționale dintre cele două țări și 
popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale. în acest cadru a fost 
evocată evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor româno-italiene și a fost 
reafirmată hotărîrea celor două parti
de de a-și aduce contribuția la apro
fundarea și intensificarea raporturilor 
politice, economice, culturale, tehni- 
co-științifice și pe alte planuri din
tre România și Italia.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației ooli- 
ti?e internaționale, evidențiindu-se 
importanta deosebită pe care o are 
intensificarea luptei unite a popoare
lor, a tuturor forțelor și partidelor 
progresiste, democratice, pentru con

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis Ia rîndul său 
un salut călduros conducerii, tuturor 
membrilor Partidului Muncitorilor 
din Spania și le-a adresat felicitări 
pentru realizarea unificării partidu
lui și urări de noi succese in activi
tatea ce o desfășoară.

în timpul convorbirii s-au relevat 
bunele raporturi existente între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitorilor din Spania și a fost 
subliniată hotărîrea comună de a Îs 
extinde și întări în viitor în fo'osul 
celor două popoare, al dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
România și Spania, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii între na
țiuni.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității politice inter
naționale. O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor privind asigu
rarea unei păci trainice în Europa și 
în lume, subliniindu-se că aceasta 
impune, ca o condiție hotărîtoare, 
trecerea la măsuri ferme, concrete, 
de dezangajare militară, de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 

solidarea cursului pozitiv spre des
tindere, securitate și cooperare în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
statornicirea unor noi relații intre 
state, bazate pe principiile deplinei 
egalități, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, nerecurgeril 
la forță și la amenințarea cu forța, 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice mondiale.

De ambele părți s-a evidențiat ne
cesitatea realizării integrale, ca un 
tot unitar, a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, pregătirii temei
nice a reuniunii de la Madrid, din 
1930, care este chemată să adopte mă
suri concrete de înfăptuire în Euro
pa a securității, destinderii, păcii. S-a 
apreciat, totodată, că trebuie depuse 
în continuare eforturi pentru trece
rea la măsuri concrete de dezarmare 
și dezangajare militară, de reducere 
a cheltuielilor militare, fără de care 
nu pot fi concepute destinderea, pa
cea și securitatea pe continentul nos
tru și în lume.

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

nucleară, de reducere a cheltuielilor 
militare și oprire a cursei înarmărilor, 

în același timp s-a subliniat că 
este necesar să se acționeze în con
tinuare pentru consolidarea cursului 
spre destindere, pentru soluționarea 
pe cale politică a stărilor de încor
dare și conflict, pentru democratiza
rea relațiilor interstatale, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să asigure progresul mai 
accelerat al tuturor țărilor, și înde
osebi al celor rămase în urmă, pre
cum și stabilitatea economică mon
dială.

De comun acord, cele două partide 
au relevat însemnătatea deosebită a 
întăririi colaborării dintre partidele 
muncitorești, democratice, progre
siste — pe baza deplinei egalități și a 
respectării autonomiei lor — în lupta 
pentru drepturile fundamentale ale 
oamenilor muncii, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate și indepen
dență, de pace și progres social ale 
tuturor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

O zi în

RECOLTAREA
bazinul legumicol Vidra-Ilfov

CREATORUL 0E FRUMOS - MILITANT 
1N SLUJBA IDEALURILOR POPORULUI

Dimineața devreme. Soa
rele nu a răsărit încă, dar 
ziua, cum au pronosticat 
și meteorologii, se arata 
a fi bună. Ieșim din Bucu
rești pe artera ce duce 
către Greaca, pe direcția 
Berceni, Vidra, Valea Dra
gului... Cîmpui se întinde 
cit cuprinzi cu privirea, 
multiform, multicolor, ani
mat de activitățile care, la 
acest ceas, sînt în faza de 
început. Un șir de șapte 
combine „Gloria" se ali
niază pentru a intra in 
lanul de floarea-soarelui 
al cooperativei agricole 
Berceni, în timp ce în 
dreapta șoselei două trac
toare întorc de zor pămin- 
tul. Camioane încărcate cu 
pepeni, ardei gras, vinete, 
precum și cu alte produse 
ale grădinilor se îndreaptă 
spre piețele de desfacere 
ale Capitalei. La ieșirea 
din partea de miazăzi a 
comunei Berceni vedem 
un grup masiv de oameni, 
îndeosebi femei, care —
după ustensilele ce le au : 

coșuri și găleți — lasă 
lesne să se-nțeleagă că 
merg la culesul legumelor. 
Mai încolo, un alt grup la 
fel de numeros ia, la capul

Largă participare la muncă, dar și deficiențe 
in organizarea culesului - mai ales in preluarea 

și transportul produselor din grădini
tarlalei, gustarea de dimi
neață.

Toate, pînă aici, lucruri 
bune, firești. Acum, in 
prag de toamnă, munca in 
agricultură, la culesul le
gumelor și strugurilor mai 
cu seamă, nu îngăduie nic> 
o clipă de răgaz, orice in- 
tirziere putînd provoca 
pagube ce nu mai pot fi 
în nici un fel recuperate. 
Bunii gospodari înțe'eg pe 

deplin acest lucru, faptele 
de muncă pe care le con
semnăm învederind tocmai 
că in aceste zile se lucrează 
intens pentru ca produsele 

muncii unui an să ,iu se 
irosească, să ajungă cit 
mai repede și în condiții
le cele mai bune pe piețe, 
în depozite, la fabricile de 
prelucrare.

Nu în acord cu acest co
mandament major al mo
mentului se află starea de 
lucruri pe care o consta
tăm în perimetrul cultivat 
cu tomate al unității de 
cercetări în domeniul le- 

gumiculturii de la Vidra. 
Mărginit în partea de sud 
de șoseaua pe care circu
lăm, cîmpui ne atrage 
atenția prin starea de pa

ragină în care se află. Fu
sese — vorbim la timpul 
trecut ! — o recoltă bunâ, 
poate chiar foarte bună, 
judecind după încărcătura 
lujerilor căzuți la pămînt 
cu rod cu tot și făcu ți. 
împreună cu rodul, una cu 
pămintul. Cîțiva lucrători, 
aduși din Teleorman, se 
străduiau, lucrînd în ritm 
de melc, să recupereze 
ici-colo cîte ceva din a

ceastă grădină care ar fi 
putut îndestula cerințele 
de semințe, rămînind și un 
bun surplus de produse 
pentru satisfacerea cerin
țelor consumului. Tehni
cianul Constantin Trăncâ- 
naru, de la laboratorul 
pentru cultura ardeiului, 
aflat întîmplător prin sec
torul tomate, stînjenit și 
el de starea deplorabilă in 
care se află roșiile, caută, 
în avantajul colegului său 
absent din zona de lucru, 
să ne convingă cum că și 
dintr-o tomată pe jumă
tate stricată se poate obți
ne sămînță. Printre cei ce 
„recoltează" se află și 
cîțiva copii cu găletușe, 
care recuperează și ei ce 
pot sub privirile impasibi
le ale unui paznic.

Traversăm sat după sat 
și ne oprim la Valea Dra-

N. POPESCU- 
______ BOGDANEȘT1 
(Continuare în pag. a IlI-a)

COMUNISTUL 
marele erou al cărților

N-am avut niciodată 
impresia, scriind despre 
comuniști, că evoc ființe 
ieșite din comun : știam 
însă că in conștiința lor 
se reflectă mai acut, mai 
patetic și răscolitor pro
blematica vie a colectivi
tății, a poporului în mij
locul căruia trăiesc, pro
blematica umană in gene
ral. Sub acest unghi, con
diția de pionieri, de 
luptători în prima linie 
pe care și-au asumat-o 
mi-a apărut nu numai pe 
deplin firească, dar ea 
mi s-a dezvăluit și ca o 
tulburătoare vocație. Am 
în vedere, desigur, voca
ția de a iubi și a se dă
rui cu abnegație și fără 
ostentație, de a sluji o 
idee luminoasă, capacita
tea și forța de a visa și 
de a-și transforma visul, 
lumea imaginată a drep
tății și fraternității, într-o 
posibilă, pipăibilă reali
tate.

Nu superoameni, nu 
superdotați în toate pri

vințele, ci, pur și simplu, 
oameni însuflețiți de o 
nobilă pasiune. O pasiu
ne in stare să stimuleze 
și să multiplice puterile. 
Generații după generații 
de revoluționari, crescuți 
și educați în . rîndurile 
Partidului Comunist Ro
mân, și-au făcut simțită, 
în atmosfera entuziasmu
lui lucid, prezenta de 
excepție și. nu o dată, 
personalitatea de excep
ție. Țelul suprapersonal 
a . reprezentat telul cel 
mai personal cu pu
tință, sacrificiul a însem
nat nu numai suferință, 
ci, subsumîndu-se unui 
ideal generos, și maximă 
împlinire. Așa a fost și 
așa este și trebuie să fie 
mereu. Acestea sînt con
stante de conștiință și 
permanente sufletești care 
ard și renasc neîntrerupt 
acolo unde se cuvine să 
ardă și să renască. Dra
mul de ascetism indis
pensabil, de renunțare la 
ceea ce e al tău în fo
losul tuturor, care forti

fică și purifică, ferind de 
îmbătrînire prematură și 
de anchiloză 1

S-au produs, desigur, 
substanțiale modificări, 
mutații structurale în via
ța socială, în psihologie. 
Zig-zagurile în istorie nu 
i-au anulat și nu-i vor 
anula curba ascensională. 
S-au creat la noi și se 
perfecționează condițiile 
obiective pentru ca prin
cipiul etic superior să-și 
afle întruchiparea cit mai 
largă și adecvată. Natura 
și ritmurile acestui fun
damental proces nu mai 
decurg dintr-o abstracție, 
fie și frumoasă, ci din
tr-o realitate existentă 
care le determină. într-un 
asemenea cadru, persona
litatea se formează și se 
realizează, e de înțeles nu 
în afara, ci înăuntrul co
lectivității. în funcție de 
raporturile stabilite cu în
treaga societate, prin im
plicare gravă și responsa
bilă. în spiritul tradițiilor 
noastre umaniste și revo-

noastre
lutionare, al temeiurilor 
pe care clădim, sîntem 
fiecare deopotrivă parte 
gînditoare și factor de ac
țiune.

Spre a-și împlini astfel 
rosturile, actul de creație 
nu poate fi decît act par
ticipativ. Problemele de 
bază ale dezvoltării tării, 
principiile și rațiunile 
care străbat și animă pre
vederile proiectului de 
Directive ale Congresului 
al Xll-lea al partidului, 
imperativul calității, de
viză supremă în industrie 
și agricultură, în educație 
și invățămînt, în artă și 
cultură, dinamica reală a 
progresului, resursele e- 
nergetice, economia de 
materii prime și încă, fi
rește, dezvăluirea și criti
carea neajunsurilor, a im
posturii, a automulțumi- 
rii, a conservatorismului,

_______ Al, SIM1ON 
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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I CONCRETA, DINAMICA
PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI

IN ACTUALUL CINCINAL
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Nu știm cite tinere fete op
tează astăzi pentru conducerea 
tractorului, dar a fost o vreme, 
romantică, prin anii ’50, cind 
despre primele tractoriste, des
pre primele sudorițe sau maca- 
ragiste, se vorbea in toată țara. 
Era și un șlagăr la modă : „lle- 
nuța tractoristaf...

Una dintre primele tractoriste 
este și Olimpia Ciubotaru. De 
aproape 30 de ani ea lucrează pe 
tractor in cooperativa agricolă 
Bahna-Neamț. A condus toate 
tipurile de tractoare — de la 
modestul dar neuitatul I.A.R.-22 
pină la modernul „Universal" de 
astăzi. Dorința ei : să fie prima 
tractoristă... pensionară.

— Și cind va fi asta ?
— Cind n-o să mai pot 

pe tractor. Pină atunci...
Pină atunci, multă sănătate fi 

bucurie.

urca

I
I

Sculptură 
în stîncă

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
Tehnicianul miner Traian 

Popa din Lupeni este cunoscut 
nu numai ca un bun meșter in 
subteran. Ortacii il știu și îl 
prețuiesc și ea un foarte talen
tat sculptor amator. El a des
chis recent o expoziție la Clu
bul sindicatelor din Lupeni. 
Sculpturile șale in lemn și lu
crările in metaloplastie s-au 
bucurat de aprecieri dintre cele 
mai elogioase. Zilele trecute, in 
fața galeriei de coastă de la 
mina Lupeni, el a terminat o 
nouă lucrare care impresionea
ză pe fiecare trecător prin forța 
și echilibrul său : chipul unui 
miner săpat în stîncă. Uneltele
folosite : daltă’ 'ciCFcanul: Chipul | 
minerului, înalt - ’de doi metri, I 
exprimă tenacitatea omului in • 
lupta cu încleșfările odîncului și 
domină întregul peisaj al mi
nei.

I

I
I
I

I
| Omagiu
I
I
I
I
I

Un original omagiu adus „Lu
ceafărului poeziei românești" pe 
meleaguri maramureșene. Din 
zveltele tulpini a nu mai puțin 
de 5 000 de puieți de molid, sădiți 
pe coama domoală a unei pajiști 
de un pitoresc aparte, pe Dealul 
Comja, din apropierea comunei 
Seini, s-a „țesut" numele atit de 
iubit inimilor noastre : 
NESCU.

„Fîntîna 
frăției"

EMf»

I
I
I
I
I

I
I
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•
In apropierea Monumentului 

ostașului român din Caret — 
localitate in preajma căreia s-a 
dat bătălia pentru eliberarea ul
timei brazde de pămint străbun 
de sub dominația fascistă — s-a 
înălțat de curind o nouă și im
presionantă creație denumită 
„Fîntina frăției". Ea simboli
zează frăția și unitatea in mun
că și in viața de toate zilele a 
oamenilor Careiului — români, 
maghiari, germani. Fintina a 
fost în întregime realizată, vo
luntar, de 18 pensionari — toți 
meșteri de elită, ale căror nume 
au fost înscrise in Cartea de 
aur a orașului.

I
I
I
I
I
I
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De nota zece
Directorul unei școli generale 

din comuna Argetoaia, județul 
Dolj, ne aduce la cunoștință ,un 
caz pe care-l consider — ne scrie 
el — pilduitor. Este vorba de 
fapta unei foste eleve, astăzi 
căsătorită in Caransebeș. Venind 
in concediu in satul natal, ve
cinele tatălui său i s-au pllns 
că intr-o zi, in timp ce se aflau 
la cimp, cineva le intrase in casă 
și le luase făină, lină, haine— 
Nu mică i-a fost mirarea cind 
a descoperit toate lucrușoarele 
vecinelor ascunse chiar acasă, de 
tatăl său. Le-a chemat pe vecine 
să și le recunoască. Au sosit la 
fața locului fi alti cetățeni.

— Tocmai tu, fiica mea, să-mi 
faci una ca asta, să ajung de 
risul lumii ?

— Nu eu, ci dumneata singur 
ți-ai făcut-o — i-a răspuns fiica.

Un răspuns care m-a uns pe 
suflet, ca fost dascăl al ei".

I
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I Abuz
Am mai scris și

I

I
I
I
I
I
I
I

Am mai scris și altă dată des
pre obiceiul unor organisme de 
a face rețineri din retribuția 
personalului muncitor, fără acor
dul celui in cauză — ceea ce con
stituie un abuz, o ilegalitate. De 
curind, cițiva muncitori tipo
grafi de la combinatul „Casa 
Scînteii" ne-au sesizat un alt 
caz. Fiecăruia i-a fost reținută 
suma de 10 lei, fără să fie în
trebat : in schimb, a primit cite 
două bilete : unul eliberat de 
Comitetul de femei al sectoru
lui 1 pențru o loterie din 2 sep
tembrie. altul emis sub egida 
U.G.S.R. pentru intrarea la o 
manifestare cununată care nu 
este nici numită, nici datată, 
deci nu se știe dacă va fi sau 
nu va fi vreodată.

Chiar să nu aibă lecuire ase
menea nărav 7

a face rețineri

P. PETRE
și corespondenții „Scînteii’’
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se materializează în rezultatele practice
ale constructorilor de locuințe

Preocuparea organizațiilor de partid 
de a asigura însușirea cit mai 
aprofundată de către comuniști, de 
toti oamenii muncii a proiectelor de 
documente ale Congresului 
lea al P.C.R. este însoțită 
firesc de măsurile pe care 
pentru ca munca politică 
termine mobilizarea tuturor 
lor in vederea îndeplinirii integrale 
a obiectivelor economice aflate la 
ordinea zilei, realizării planului și a 
angajamentelor asumate.

Ilustrativă este, în acest sens, acti
vitatea desfășurată de organizațiile de 
partid pe șantierele construcției de 
locuințe din județul Olt, formele și 
metodele muncii organizatorice și po
litico-educative pe care le folosesc. 
Să ne oprim, de pildă. ,1a întreprin
derea de construcții-montaj a jude
țului Olt, care are in acest an un 
Plan mobilizator. Pentru realizarea 
sarcinilor la construcția de locuințe, 
biroul comitetului județean de partid 
analizează periodic situația de pe 
șantiere, adoptind măsuri menite să 
determine impulsionarea muncii de 
partid, pentru mai buna desfășurare a 
lucrărilor. în același timp, toate cau
zele subiective ale perealizării planu
lui sint dezbătute de organizațiile de 
bază, comuniștii făcînd propuneri 
privind aprovizionarea ritmică a 
punctelor de lucru cu materia
lele necesare, extinderea mecaniză
rii producției etc., concomitent cu ac
țiunile vizînd intensificarea activită
ții politico-educative, îndeosebi pen
tru întărirea ordinii și disciplinei. Co
mitetul de partid din întreprindere 
a întocmit un plan de acțiune cu 
date, termene și nominalizări pre-

al XII- 
in mod 

le iau 
Bă de- 
encrgii-

else, cu sarcinile ce le au de 
îndeplinit fiecare birou de or
ganizație, fiecare membru de partid, 
fiecare constructor. Organizațiile 
de partid intervin acum, prin 
exercitarea unui control neîntre
rupt. pentru luarea celor mai efi
ciente măsuri de organizare a munci} 
în toate formațiile, urmărindu-se zil
nic stadiile fizice pe obiective. „Por
nind de la situația deosebită căreia

organizațiilor de bază din șantiere au 
primit in răspundere directă urmă
rirea construcției cite unui bloc 
pină la finisarea lucrărilor și 
predarea către beneficiar. Acești to
varăși. împreună cu membrii consi
liului oamenilor muncii, au aiutat la 
crearea unor puternice nuclee de co
muniști în fiecare formație de lu
cru, influențînd pozitiv buna organi
zare a muncii, starea de disciplină,

Azi despre:

Majorarea de la 1 septembrie

TID’ în județul Olt

trebuie să-i facem față — amintim 
eă. în județul Olt. construcția de lo
cuințe s-a realizat anul trecut intr-un 
procent net inferior obiective
lor planificate, așa încît sarci
nilor acestui an li se adaugă și 
restantele — ne spune tovarășul An- 
ghel Rusu, secretarul comitetului de 
partid, am considerat necesar ca în 
sistemul nostru de urmărire a execu
ției lucrărilor să introducem analiza 
săptăminală pe fiecare obiectiv cu 
întreg personalul muncitor, in cadrul 
căreia factorii răspunzători raportea
ză despre îndeplinirea sarcinilor 
scadente și sînt luate pe loc măsu
rile necesare pentru șăptămina ce 
urmează*.

La impulsionarea lucrărilor pe șan
tiere a contribuit și metoda de a re
partiza membrii biroului comitetului 
de partid pe obiective, in 
termenele de punere în 
La fel, toți membrii

raport cu 
funcțiune, 
birourilor

gospodărirea judicioasă a materiale
lor etc. „Măsurile pe care le-a luat 
comitetul de partid — aflăm de la 
tovarășul Teodor Măciuceanu. șef de 
echipă la șantierul pr. 1 Slatina — au 
determinat instaurarea unui climat de 
disciplină in muncă, stabilitatea ca
drelor. A fost diminuată mult fluc
tuația de personal. Noii veniți se in-, 
tegrează mai bine in muncă, fiind 
repartizați să lucreze pe lingă oa
meni cu experiență".

Am vizitat șantierele de locuințe 
din orașul Slatina. Este vizibil efor
tul de continuă actualizare a pro
pagandei vizuale, intr-un spirit de 
mai mare exigentă. Gazetele de 
perete cuprind intervenții opera
tive —- note critice și fotografii cu 
aspecte pozitive și negative. Sint pre
zente, de asemenea, afișe cu calcule 
precise, care explică oamenilor cit se 
pierde printr-o intirziere de numai 
10 minute la începerea lucrului, ce

CUM SE APLICA PREVEDERILE DECRETULUI PRIVIND RAȚIONALIZAREA CONSUMURILOR

DE CARBURANȚI Șl FOLOSIREA ECONOMICOASA A AUTOVEHICULELOR STATULUI

Noaptea, cind șefii de garaj
închid ochii

Seara, după ora 22. Este ora la care 
toate mașinile statului — cu excep
ția celor pentru intervenții și trans
porturi exprese în interesul serviciu
lui — trebuie să se afle Ia locul lor. 
Adică în garaje, autobaze, colpane 
auto aau puncte de lucru precis sta
bilite în acest scop.Este ora de la ......... ..... ........... .... .....
care a început, în intervalul de la zurlie de parcări la domiciliu- care

au devenit o practică păgubitoare ce.. 
dateazft~de luni si chiar ani de zile. 
Mergînd pe urmele sesizării unui ce
tățean precum că de vreo doi ani de 
zile, noapte de noapte, un autoca
mion (23-B-3538) este parcat pe șo
seaua Olteniței, în dreptul nr, 154,

depistate pe la casele șoferilor mai 
multe autobuze de călători, autoutili
tare pentru intervenții și chiar... taxi
metre. precum și mașini destinate 
aprovizionării magazinelor comercia
le, staționate citu-i noaptea de lungă 

_ .-la.-demiciliile respectivilor epjMlucățori 
puto. Din păcate, nu puține șinț ca-

• ••

cumpăna nopții, O amplă Acțiune de 
depistare, pe străzile 'și iți cartierele 
Capitalei, a mașinilor parcate la do
miciliile șoferilor sau aflate în curse 
clandestine. Acțiune în care l-am în
soțit pe tovarășul colonel Constantin 
Grădinaru, șeful Serviciului circula
ție al Miliției municipiului Bucu
rești.

— Scopul acestei acțiuni — ne-a 
spus tovarășul colonel — este acela 
de a preveni orice abatere și orice 
abuz în folosirea mașinilor statului 
în alte interese decit ale statului. 
Una din „supapele" cele mai risipi
toare de carburanți și generatoare de 
indisciplină, de încălcări grave ale 
prevederilor decretului o constituie 
parcarea autovehiculelor proprietate 
socialistă la domiciliile șoferilor. Dră
muirea chibzuită, gospodărească a 
energiei și, in context, a benzinei și 
motorinei trebuie să devină o pre
ocupare a noastră, a tuturor, de zi cu 
zi — la Jocul de muncă, in gospodă
rie sau la volanul mașinii. Din pă
cate, unii nu înțeleg acest lucru și 
o să vă convingeți chiar in orele ur
mătoare.

Ca să ne convingem BU ne-au 
trebuit ore, pentru că, după citeva 
minute, pe bulevardul Agricultorilor 
am găsit stationînd la poarta șoferu
lui autobuzul de călători 31-B-8595, 
iar pe strada vecină, Ilie Ion Zamfir 
n-a putut explica în nici un 
fel prezența la domiciliul său a auto
dubei 35-B-1912 pe care i-a dat-o 
în primire întreprinderea de dru
muri și poduri București.

O listă la care s-au adăugat alte 
numeroase cazuri depistate intr-una 
din nopțile acestei săptămîni. cind 
ancheta întreprinsă cu zece zile în 
urmă am repetat-o pe aceleași străzi 
și prin aceleași cartiere bucureștene. 
Un fapt îmbucurător : nici una din 
mașinile ai căror șoferi au fost sanc
ționați atunci, n-au mai fost găsite 
parcate la domiciliile acestora. în 
schimb, in mod surprinzător, au fost

Anchetă cu sprijinul 
Serviciului circulație 
al Miliției municipiului 

București

1-am găsit și noi. după miezul nop
ții, tot acolo. Să sperăm că sancțiu
nea severă dată șoferului Ion Vlad 
îl va lecui pentru totdeauna de acest 
nărav. Ca și pe confratele său. Ma
rian Mihăilă, recidivist, pe care l-am 
depistat in urma unfei sesizări scrise 
primite din parțea Consiliului popu
lar al comunei Voluntari. Ce credeți 
că făcea Mihăilă ? De vreo citeva 
luni încoace, șe ducea la Voluntari cu 
o autobetonieră (32-B-2809), uneori și 
de cite două-țrei ori pe ?i. că mai 
mult era pe drum decit pe șantier. 
Tot așa, la un loc ferit din cartierul 
Drumul Taberei, a fost găsită parcată 
la domiciliul șoferului autocisterna 
34-B-4552 a întreprinderii de indus
trializare a laptelui Ilfov. Și asta, de 
luni de zile la rînd...

La un moment dat, lumina faruri
lor de la mașina echipajului este 
parcă retezată, ceea ce ne face să 
credem că ne aflăm pe o stradă În
fundată. Iluzie ! Drumul era barat de 
o autofrigorifică TIR de cea mai 
mare capacitate (23—B—7074), Ce-i 
drept, e drept : de încărcată era în
cărcată, dar la ora aceea, de 
după miezul nopții, cu atît mai mult 
n-avea ea căuta acasă la șofer, pe o

străduță scurtă, îngustă și cu un 
nume parcă anume ales pentru ga
baritul ei : Gura Humorului. După 
cum, pe strada Prometeu. citind in
scripția de pe autoduba 35—B—4553 
„Asistentă tehnică", n-am înțeles 
de ce. fel de „asistență" avea ne- 

:'ybje la . domiciliul său șoferul res
pectiv,, la ora ..unu noaptea.

Sînt depistate 'alte și alte autove- 
hicule parcate de șoferi pe la casele 
lor. O listă care cuprinde cîteva sute 
de autovehicule de toate tipurile și 
destinațiile : autobuze și microbuze, 
autocamioane și autoutilitare, auto
basculante și autofrigorifjce, auto
dube și autocamionete, autoturisme 
de teren...

— în toate aceste cazuri — ne-a 
spus tovarășul colonel Constantin 
Grădinaru — șoferii respectivi vor 
fi sancționați cu amendă și suspen
darea permiselor de eonducere, după 
care vor fi testați la regulile de cir
culație și trimiși la laboratorul de 
psihologie auto. în același timp, con
cluziile desprinse din această acțiu
ne ca și d(n cele pe care le or
ganizăm cotidian — vor fi supuse 
dezbaterii unei ședințe speciale pe 
care o vom organiza cu toți factorii 
de răspundere din unitățile de trans
porturi >uto ai căror șoferi au fost 
depistați' cu mașinile parcate la do
miciliu. în condițiile in care, in în
treaga tară, oamenii muncii depun 
eforturi susținute pentru realizarea de 
economii la consumul de energie și 
combustibil, pentru a găsi noi căi si 
resurse de reducere continuă a a- 
cestuia, este de netolerat ca unii 
șoferi certați cu disciplina să mai 
comită astfel de abateri. în ce 
ne privește, vom Intensifica acțiu
nile de supraveghere și control, atît 
ziua cit și noaptea, pentru a-i depista 
pe cei in cauză incă înainte de a 
ajunge cu mașinile pe la casele lor 
sau in curse clandestine. Este în in
teresul nostru, al tuturor ca resur
sele și cantitățile de carburanți 
și combustibil pe care statul poate 
să le pună la dispoziția mașinilor 
proprietate socialistă să fie folosite 
cit mai rational cu putintâ, cu spirit 
de economie șl cumpătare virtuți 
care-i caracterizează pe oamenii so
cietății noastre.

înseamnă a economisi ciment si alte 
materiale. Gazetele de perete, panou
rile fruntașilor in întrecere sint fo
losite pentru a populariza experien
ța bună, dar și pentru a lua atitudine 
fermă împotriva neajunsurilor, a in
disciplinei in muncă și a celei teh
nologice, a risipei. Aparatul de filmat 
și cel de fotografiat au devenit in
strumente eficace ale muncii politice, 
materialul faptic imprimat pe peli
culă fiind valorificat in cadrul unor 
adunări de partid și sindicat, a! unor 
vizionări organizate operativ la că
minele de nefamiliști ale construc
torilor. La chemarea comuniștilor, 
fiecare șantier și lot și-au asu
mat cile un angajament pro
priu în direcția bunei gospodăriri 
a materialelor, reducerii consumului 
de energie electrică și termică, in 
sprijinul realizării angaiamentelor 
venind și inițiativa „Cel mai gospo
dărit punct de lucru". Tot ca o ini
țiativă comunistă — a membrilor or
ganizației de bază din secția de pre
lucrări industriale — a apărut idcea 
utilizării cofrajelor din aluminiu la 
fundații, metodă care permite gră
birea ritmului de executare a pere
ților din beton, fiind totodată mult 
mai eficientă prin numărul mare de 
refolosiri și recuperarea integrală a 
metalului.

Rezultatul concret al acțiunilor po
litice și organizatorico desfășurate de 
comitetul de partid, de conducerea 
întreprinderii ? Pină acum au fost 
date in folosință 1 488 de apartamen
te — ceea ce înseamnă, practic, tot 
atît cit s-a realizat în întregul an 
1978. Și, după cum ne informează 
directorul întreprinderii. Anton An- 
dreescu, pină la data ținerii celui 
de-al XII-Iea Conșres al partidului 
vor fi date în folosință încă 1 000 de 
apartamente.

Se înregistrează, așadar, un reviri
ment,. care trebuie nu numai menți
nut dar și amplificat. în acest sens, 
comitetul de partid a inițiat și alte 
măsuri, menite să cpnducă la intensi
ficarea muncii politice pe șantiere, 
urmărind respectarea graficelor de 
execuție, recuperarea integrală a res
tantelor, mobilizarea spiritului de 
inițiativă al muncitorilor pentru des
coperirea rezervelor interne de ac
celerare a lucrărilor. De exem
plu, în urma unui studiu la secția 
de prelucrări industriale, au rezul
tat modalități de sporire a cantită
ților de beton și mortar turnate cu 
30 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut, in timp .ce producția 
de prefabricate din beton a sporit cu 
0(1 la sută.

în întimpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului, desfășurarea 
Upei munci politice intense, mobili- 
zgța^. pej)țru.s realizarea, planului, 

' țpcupdrarearestanțelor a, devenit-- 
. Pgptfu fiecare comunist din aceas
tă i^trdpr^dșre o problemă de 
conștiință,1 de' responsabilitate co
munistă, o sarcină de prim ordin, 
care va fi cu ai it mai bine Îndepli
nită cu cit comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de bază vor ac
ționa cu mai multă stăruință pentru 
întărirea rindurilor organizației cu 
cei mai buni, mai eonștienti munci
tori. tehnicieni, ingineri.

Emllian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

a retribuțiilor în
Ca și în prima etapă de majorare 

a retribuțiilor, colectivele de oameni 
ai muncii de la cunoscutele și apre
ciatele Întreprinderi textile din Arad, 
Cisnădie, Tirpăveni. F.C.T. București, 
fabrica de postav Buhuși, „Doroban- 
tul“-PIoieșți, „Dacia"-București, „Car- 
patex“-Brașov, „Moldova“-Botoșani și 
împreună cu ele toti cei 330 000 de 
lucrători din industria textilă bene
ficiază acum, printre primele ramuri 
industriale, de noua majorare a ve
niturilor în etapa a Il-a. Creșterea 
medie a retribuțiilor tarifare de la 
1 septembrie este de . 13,6 la sută.

industria textilă
oamenii muncii din această ramură a 
economiei beneficiind pe ansamblul 
cincinalului de o majorare totală a 
retribuțiilor tarifare de 32.9 la sută, 
la care șe adaugă sporurile de ve
nituri realizate prin promovarea per
sonalului muncitor in categorii, trep
te și gradații superioare, prin creș
terea sporului de vechime și a adao
sului de acord.

Practic, care vor fi ciștigurile lu
crătorilor din industria textilă înce- 
pind cu data de 1 septembrie 7 Iată, 
in continuare, cîteva exemple :

VOR CIȘTIGA IN PLUS
în urma majorării retribuțiilor în etapa a ll-a, de la 1 septembrie

O ȚESĂTOARE
— categoria 5, treapta II. care lucrează la războaie de tesut tip Jacquard —

Ciștigu! înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul de 
cîstig

Retribuția tarifară 1 897 lei 2 275 lei 378 lei '
Sporul de vechime

(10 la sută) 19Q lei 228 lei 38 lei
Adaosul de acord

(6 la sută) 114 Iei 137 Iei 23 lei
Total ; 2 201 lei 2640 lei 439 lei

UN TRICOTEUR
— categoria treapta II. care lucrează la mașini tip cottpn —

Ciștigul înainte Ciștigul după Sporul de
de majorare majorare ciștig

Retribuția tarifară 2 081 lei 2 428 lei 347 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 208 lei 243 lei 35 Iei
Adaosul de acord

(6 la sută) 125 Iei 148 lei 21 lei
Total : 2 414 lei 2 817 lei 403 lei

,Dacă acest muncitor va fi promovat 
— cu respectarea condițiilor legale — 
in noua categorie de încadrare ce se 
va putea acorda în industria textilă 
după aplicarea etapei a Il-a de majo
rare a retribuțiilor, respectiv 7, bază,

atunci el va beneficia de un nou spor 
de venituri de 94 iei, corespunzător 
creșterii retribuției tarifare, sporului 
de vechime și adaosului de acord, 
luate în calculele exemplului dat.

PRINCIPALUN MAISTRU
gradația 6, clasa 25, industria textilă

Ciștigul înainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul de 
ciștig

Hetributia tlirîfară 2 760 lei 3 050 lei 290 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 276 lei 305 lei 29 lei
Adao.-id dq acord global tenor

(5 la- sută)- -----138 Ici . .. 453 lei 15 lei
Total : 3174 lei 3 508 lei 334 lei

Prin promovarea maistrului princi
pal — cu respectarea condițiilor le
gale — în noua funcție de maistru 
principal specialist, ce se va înființa 
in industria textilă după aplicarea 
etapei a Il-a de majorare a retribu
țiilor, atunci el va putea beneficia de

un nou spor de venituri de 172 lei, 
corespunzător creșterii retribuției ta
rifare. sporului de vechime și adao
sului de acord global, luate in calcu
lele exemplului dat.

Grupaj realizat de
Mihai IONESCU

Petre POPA
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Popasuri turistice 
dîmbovițene

Una din preocupările stator
nice ale cooperației de consum 
din județul Dîmbovița este a- 
ceea a bunei gospodăriri a uni- ’ 
taților sale de alimentație și tu
rism. Turiștilor li se oferă con
diții bune de cazare și masă la 
hanurile și popasurile turistice 
dip județ. Hanul „Moroieni", am
plasat pe valea Jalomicioarei, 
in apropierea crestelor Munților 
Bucegi, la 20 km de Sinaia, pe 
drumul național 71 și la 40 km 
de Tirgovlște, oferă condiții din
tre cele mai bune de cazare in 
camere confortabile cu cite două 
și trei paturi. El dispune de 
restaurant, braserie, terasă, că
suțe, teren pentru corturi pro
prii. De la han se pot face atrac
tive excursii pe valea lalomi- 
ței, în masivul Bucegi.

în orașul Titu, cooperația de 
consum dimbovițeană a dat in 
folosință un hotel care dispune 
de camere cu încălzire centrală 
șl un restaurant cu terasă.

în fotografie : Hanul Moroieni.

Abaterile 
au fost 

sancționate 
prompt

La cooperativa agri
colă de produ .tie din 
satul Mierlău, comuna 
Hidișelu de Sus, jude
țul Bihor, există unele 
neajunsuri în organi
zarea producției și a 
muncii, în gospodări
rea avutului unității, 
care se răsfrîng nega
tiv asupra rezultatelor 
obținute.

Pentru verificarea 
acestei scrisori, Comi
tetul județean Bihor 
al P.C.R. a alcătuit un 
colectiv din activiști 
de la uniunea jude
țeană a C.A.P. și spe
cialiști de la direcția 
agricolă și sucursala 
Băncii pentru agricul
tură și industrie ali
mentară. în urma ve
rificărilor efectuate, a 
reieșit că cea mai 
mare parte a proble
melor semnalate se 
confirmă. In vederea 
înlăturării neajunsu
rilor constatate, se 
menționează in răs
punsul trimis redacți
ei, s-au adoptat mă-

suri. Astfel, s-a con
stituit o comisie care 
a procedat la remăsu- 
rarea tuturor loturilor; 
terenurile deținute in 
plus sau pe nedrept 
au fost trecute în folo
sința obștii, dispunin- 
du-se, totodată, recu
perarea contravalorii 
producției obținute pe 
acestea. Pentru slabă 
preocupare in organi
zarea producției și 
lipsă de exigență in 
muncă, Traian Avram, 
președintele C.A.P. 
Mierlău, a fost sanc
ționat pe linie de 
partid cu vot de blam 
și pe linie administra
tivă cu reținerea in
demnizației de condu
cere pe timp de trei 
Junj. El a fost obligat 
să restituie 
ielile, in 
11 500 lei, 
cooperativă 
școlarizarea 
care nu a 
contractul 
s-a încadrat lă altă 
unitate după absolvi
rea cursurilor, 
nele agricole 
ne, precizează 
sul, au ajuns 
cluzia că președintele 
C.A.P. nu mai reu
șește să cuprindă toa
te problemele, nu se

și cheltu- 
sumă de 
făcute de 

pentru 
fiului său, 

respectat 
încheiat și

Orga- 
judete- 
răspun- 
la con-

mai bucură de respect 
în relațiile cu colabo
ratorii săi și membrii 
cooperatori și, ca ata
re. trebuie schimbat 
din funcție, măsură ce 
va fi adoptată după 
încheierea lucrărilor 
agricole. întrucît de 
existența unor lipsuri 
in C.A.P. s-au făcut 
vinovate și alte cadre, 
intre care inginerul- 
șef al unității, conta- 
bila-șefă, șefii forma
țiilor de lucru, s-au 
luat măsuri și de 
sancționare a acestora 
pe linie de partid și 
administrativă.

Receptivitate 
fața 

de semnalele 
cetățenilor

în scrisoarea adresa
tă redacției de Gheor
ghe Gioacăș, președin
tele asociației de loca
tari nr. 25 din muni
cipiul Botoșani, se 
semnala că lucrările la 
centralele termice nr. 1 
și 2 din ansamblul de 
locuințe Pacea sînt 
tergiversate, subsolu
rile blocurilor sînt pli-

ne cu apă și nu se iau 
măsuri pentru evacua
rea acesteia, nu 
amenajate căi 
punzătoare de 
la blocuri etc.

Rășpunzînd 
ceastă scrisoare, 
mitetul municipal 
toșani al P.C.R. ne-a 
adus la cunoștință că 
sesizarea este justă, 
întrucît la data recep- 
ționării apartamente
lor centralele termice 
nu erau terminate, a 
trebuit ca ele să func
ționeze la capacitatea 
minimă. Constructorul 
a continuat insă lucră
rile prevăzute 
cumentația de 
ție, ceea ce a dus la 
îmbunătățirea 
mentului termic. în 
urma verificărilor e- 
fectuate. s-au luat mă
suri ca lucrările să fie 
incheiate intr-un timp 
scurt, astfel incit cele 
două centrale să poa
tă fi recepționate și 
puse în funcțiune la 
parametrii prevăzuți 
în proiect. în ce pri
vește evacuarea apei 
din subsolurile blocu
rilor, răspunsul preci
zează că s-a intoemit 
un proiect în acest 
scop pentru toate imo-

SÎnt 
eores- 
acces

la a- 
Co- 
Bo-

în do- 
execu-
randa-

bilele din municipiu — 
proiect care se află în 
stadiu de finanțare — 
lucrările urmînd să în
ceapă la l septembrie 
a.c. De asemenea, se 
menționează că s-au 
construit alei pietona- 
le la majoritatea 
blocurilor din ansam
blul de locuințe Pacea 
1 și 2, juîndu-șe mă
suri de executare și a 
celorlalte alei, 
cu terminarea 
strucțiilor 
a

odată 
con- 

planificate 
se realiza aici.

Pentru 
bunul mers 
al producției

Fodor Arpăd. mun
citor la întreprinderea 
„Metaloțehnica" din 
Tirgu Mureș, semnala 
intr-o scrisoare că la 
secția turnătorie din 
această unitate unde 
se toarnă piese de 
mare precizie, se înre
gistrează rebuturi, iar 
in cadrul comparti
mentului C.T.C. nu lu
crează persoane de 
specialitate.

în răspunsul Comi
tetului municipal Tîr- 
gu Mureș al P.C.R.,

Căruia redacția i-a 
trimis spre verificare 
această sesizare, se 
precizează că între
prinderea „Metaloteh- 
nica“ produce peste 
150 tipodimensiuni u- 
tilaje și circa 20 000 
repere piese de schimb, 
necesare sectoarelor 
de tricotaje și confec
ții din întreprinderile 
industriei ușoare. Ma
rea diversitate 
structivă și 
că a acestor 
pus în fața 
lui unității 
deosebite in „...... ,
te asigurarea cadrelor 
necesare, mai ales că 
învățămintul nu pre
gătește specialiști în 
tehnologia fabricației 
mașinilor de cusut și 
de tricotat. Asemenea 
cadre au fost formate 
și pregătite odată cu 
dezvoltarea întreprin
derii.

In vederea folosirii 
mai judicioase a me
talului și reducerii o- 
perațillor de prelu
crare prin aschiere, 
s-a aplicat, pe baza 
cercetărilor din între
prindere, metoda tur
nării cu modele ușor 
fuziblle. Metoda a fost 
extinsă și perfecționa
tă, ajungindu-se ca

con- 
tehnologi- 

utilaje a 
colectivu- 
probleme 

ce priveș-

prin acest procedeu să 
se execute 1700 repe
re cu circa două mili
oane piese, iar pro
centul de rebut să sca
dă simțitor (rebuturi 
se Înregistrează doar 
Ja 4 poziții, pierderile 
tehnologice la turnăto
rie fiind 
admisă), 
partid al 
ducerea 
măresc 
ridiearea 
personalului muncitor, 
respectarea riguroasă 
a tehnologiilor de 
fabricație, astfel ca 
asemenea pierderi să 
fie reduse in conti
nuare, să fie Înlătu
rate. Conducerea în
treprinderii se pre
ocupă, de asemenea, 
de perfectionarea pre
gătirii profesionale a 
lucrătorilor din com
partimentul C.T.C. din 
turnătorie, prin studiu 
individual sau cursuri 
organizate, de asigu
rarea unor cadre co
respunzătoare in acest 
sector; în acest sens 
i ș-a propus și sem
natarului scrisorii să 
se prezinte la, exa
men pentru a fi înca
drat controlor tehnic 
de calitate.

sub limita 
Comitetul de 
unității, con- 
acesteia ur- 
îndeaproape 

calificării

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul orășenesc de partid Cîmpulung 

Motdovenesc, județul Suceava : La fabrica de 
mobilă din localitate s-au luat măsuri ca mate
ria primă să fie depozitată in bune condiții, iar 
stivele de P.A-L. să fie acoperite șpre a șe evita 
degradarea lor. Conducerea unității va urmări 
și controla permanent modul de folosire a ma
terialelor și a tuturor obiectelor de inventar-,
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al județului Harghita ; S-au luat măsuri de exe
cutare a lucrărilor de reparații la drumurile ju
dețene nr. 134 Fintinele și nr. 637, în limita 
fondurilor alocate pentru anul 1979. Drumurile 
comunale Cristuru Secuiesc — Șoimoșu Mare, 
Soard — Șoimoșu Mic, Săcel — Vidacut vor fi 
reparate și întreținute prin contribuția în mun
că a cetățenilor, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 20/1971,
• Consiliul județean al sindicatelor Covasna : 

Pentru Îmbunătățirea serviciilor la restaurantul 
„Cqvasna" din stațiunea cu același nume s-au 
introdus trei variante de meniuri, la alegere, 
punindu-se accentul pe consumul de legume și 
fructe proaspete. în stațiune s-au amenajat două 
Cluburi dotate cu aparate de radio, televizoare, 
discotecă, ziare, reviste. Au fost inlocuițl din 
funcție atît șeful stațiunii, cit și șeful restau
rantului „Covasna".

• Inspectoratul de miliție al municipiului 
București : Din verificările efectuate a rezultat 
eă Gheorghe Stănculeasa, șeful atelierului de 
prelucrat cauciuc din cadrul cooperativei de 
consum Chltila, a comis fapte penale prin care 
a adus prejudicii avutului unității. Pentru apli
carea măsurilor legale corespunzătoare, organele 
de procuratură continuă cercetările. De aseme
nea, conducerea cooperativei l-a înlocuit.

Gheorghe PÎRVAN
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ANCHETA „SCÎNTEII"

care reprezintă

1 LA SUTĂ DIN PRODUCȚIA NETĂ INDUSTRIALĂ CONSUMĂ 
M'țĂiWĂf DIN CANTITOfttOitostlglt^ȘI IOSS1
4 LA SUTĂ DIN ENERGIA ELECTRICĂ REPARTIZATE INDUSTRIEI

Este normal un asemenea raport ? Nu!
Cele mai bune rezultate obținute pe plan mondial, 
ca și experiența unora din întreprinderile noastre 
demonstrează că poate fi substanțial redus 

consumul de energie
Celuloza șl hîrtia sînt produse energointenslve, pentru fabricarea lor 

consumîndu-se importante resurse energetice. Calculele aratâ câ industria 
celulozei șl hîrtiei realizeazâ circa 1 Io sută din producția netă industrială 
a tării, dar utilizează 2,4 la sută din cantitatea de combustibili și 4 la sută 
din energia electrică repartizată activității Industriale. Dar, deși mai puțin 
eficientă din punct de vedere energetic, fabricația celulozei și a hîrtiei este 
absolut necesară economiei naționale Cu atît mai mult, deci, în industria 
celulozei și hîrtiei se pune cu o deosebită acuitate problema asigurării unor 
consumuri energetice raționale.

Învățămintele unor comparații
Un argument major tn favoarea 

Ideii că în sectorul de celuloză si 
hîrtie sînt importante rezerve de 
reducere a consumului de energie 
electrică si combustibil îl oferă reali
zările din prima jumătate a acestui 
an, cînd centrala de resort a raportat 
economisirea, fată de norme, a 
1 516 tone combustibil conventional si 
4 204 MWh energie electrică. Aceasta, 
firește, pe ansamblul centralei, tntru- 
cît unele unitătl au depășit consumu

Produsul Felul energiei Franța România
1976 1978 1980

combustibil 
conventional 247 kg 392 kg 382 kg

CELULOZA
energie 
electrică 815 kWh 742 kWh 774 kWh
total
energie 
primară (comb.
conv.) 439 kg 566 kg 560 kg
combustibil 
conventional 344,2 kg 464,6 kg 453 kg

HIRTIE energie 
electrică 705 kWh 852 kWh 798 kWh
total
energie 
primară (comb.
conv.) 510,2 kg 664,6 kg 641,3 kg

rile normate: cele din Călărași si 
Zărnești la combustibil si cele din 
Bușteni și Petrești la energie elec
trică.

în ansamblu, deci, rezultatele sînt 
bune. Ce arată insă comparația cu 
realizările din alte țări ?

La o structură de producție ase
mănătoare. iată cum se prezintă 
CONSUMURILE ENERGETICE PE 
TONA DE CELULOZA ȘI HIRTIE, 
LA NOI ȘI IN FRANȚA :

Așadar, este limpede că producem 
celuloză și hîrtie cu consumuri ener
getice mult prea mari si că. potrivit 
prevederilor, nici măcar anul viitor 
nu sînt perspective de a reduce sim
țitor decalajul fată de consumurile 
energetice din industria franceză de 
celuloză și hîrtie înregistrate în urmă 
cu trei-patru ani. Or. în acest răs
timp. fără îndoială că si in această 
tară consumurile energetice au con
tinuat să scadă, ceea ce înseamnă că 
decalajul în privința consumurilor 
s-a mărit.

Se mai cuvine o observație. Bună
oară. la consumul de energie elec
trică pentru producerea celulozei s-ar

Cîteva direcții de acțiune
1. Perfecționarea tehno

logiilor. Cîteva secvențe din inves
tigațiile întreprinse în unităti produ
cătoare de celuloză și hîrtie :

LA COMBINATUL DE CELULOZA 
ȘI HÎRTIE LETEA-BACAU, îm
preună cu ing. Lucian Dellecase. 
director tehnic al combinatului, par
curgem fluxul tehnologic si discutăm 
cu specialiști și muncitori din pro
ducție. Notăm cîteva Observații si 
propuneri interesante :
• La. instalația de fabricare a hîr

tiei se poate renunța la o linie de 
sortare a refuzurilor de la pasta 
mecanică, lucrîndu-se mai intens doar 
cu linia principală de sortare, ceea 
ce ar duce la o economie de aproape 
600 MWh energie electrică pină la 
sfîrșitul acestui an. Și aceasta fără a 
dăuna cîtuși de puțin calității hîrtiei.
• Trei cazane de la C.E.T. sint 

utilizate sub capacitate. Prin încăr
carea la debitul nominal a numai 
două cazane și trecerea temporară în 
rezervă a celui de al treilea s-ar 
economisi 300 tone combustibil con
ventional numai în acest an. Tot aici 

părea că situația consumurilor în 
industria noastră este ceva mai bună. 
Dar, în realitate, consumurile specifice 
de energie electrică mici, iar cele de 
combustibil mari relevă o anumită 
rămînere in urmă tehnică si tehno
logică. pentru că tendința de moder
nizare a industriei celulozei si hîrtiei 
este de a dota unitățile cu mașini și 
utilaje de înaltă performantă, care 
consumă mai multă energie electrică, 
dar asigură un consum simțitor mai 
redus de combustibil, din bilanțul 
energiei primare totale utilizate re- 
zultînd o eficientă certă, așa cum se 
observă din tabel.

s-au început lucrările pentru trecerea 
la încălzirea halelor cu apă caldă în 
loc de abur. De asemenea, la unele 
ateliere din sectorul mecarfic se 
poate asigura încălzirea cu apă 
caldă suprimîndu-se 45 radianti care 
funcționează cu gaze naturale.

• O parte din condensul de la 
Instalația de fabricare, a hîrției barie
ră și de decor nu Se recuperează. 
Prin montarea unor oale de condens 
de calitate corespunzătoare s-ar pu
tea „cîștiga" o importantă cantitate 
de energie termică pentru producție.

LA ÎNTREPRINDEREA DE CELU
LOZA ȘI HIRTIE „RECONSTRUC
ȚIA- DIN PIATRA NEAMȚ dis
cutăm cu Dan Bordea, șeful secției 
mecanoenergetice :

— Calculele arată că dacă am re
duce consumurile tehnologice energe
tice cu 5 Ia sută Ia nivelul anului 
viitor s-ar putea asigura obținerea 
unor economii de 4 000 MWh energie 
electrică și 3 000 tone combustibil 
conventional — ne spune interlocu
torul. Sînt rezerve pe deplin posibil 
de valorificat. Avem și un program 
de măsuri și acțiuni în această pri
vință. Perfecționările tehnologice ps 

care le preconizăm impun însă efor
turi atît din partea noastră, cit mai 
ales din partea centralei și a minis
terului de care aparținem, pentru a 
se asigura documentațiile, utilajele și, 
bineînțeles, fondurile necesare.

Și asemenea rezerve de reducere a 
consumurilor există practic în fiecare 
întreprindere. încă de la sfîrșitul a- 
nului 1978 s-a pornit, rind pe rînd, 
în toate unitățile Centralei industriale 
de celuloză și hîrtie o acțiune de in
vestigare serioasă. pas cu pas. insta
lație cu instalație, tehnologie cu teh
nologie a posibilităților de reducere 
a consumurilor tehnologice energe
tice. S-au conturat cîteva categorii de 
măsuri :
• lucrări de modernizare cu forțe 

proprii ale fiecărei unități prin care 
se poate asigura economisirea de 
50 000 tone combustibil convențional 
și 9 300 MWh ;
• măsuri tehnologice care vor fi 

adoptate cu ocazia investițiilor noi și 
a dezvoltărilor de capacități in pe
rioada pină în 1985. Eficiența : 66 800 
tone combustibil conventional si 
7 000 MWh ;
• măsuri suplimentare care ur

mează a face obiectul unor moderni
zări tehnologice după includerea lor 
în programul de investiții, putîndu-se 
economisi 97 600 tone combustibil 
convențional și 3 600 MWh :

După cum ne-a precizat ing. Teo
dor Antonescu, director tehnic al 
centralei, acțiunea de depistare a noi 
resurse de economisire continuă in 
prezent cu intensitate sporită in toate 
unitățile după apariția Decretului 
Consiliului de Stat. Se urmăresc în 
special două căi importante :

a) VALORIFICAREA RESURSE
LOR ENERGETICE SECUNDARE. în 
acest an. bunăoară, resursele energe
tice secundare constituie 20 la sută 
din totalul combustibilului ce se uti
lizează în unitățile centralei, dar 
ponderea acestora poate spori Ia 25 
Ia sută. Cum anume 1 Cîteva exem
ple :
• la sărurile sodice trebuie inte

gral valorificată căldura leșiilor ne
gre. Este concluzia pornită de la ob
servația că discontinuitatea în func
ționarea instalațiilor determină im
portante pierderi de energie ter
mică ;
• arderea cojii și a borhoturilor 

poate asigura resurse energetice su
plimentare. Se află în construcție 
instalațiile respective la cîteva uni
tăți din Bacău, Zărnești. Piatra 
Neamț și Drobeta-Turnu Severin.

b) EXTINDEREA UTILIZĂRII 
MACULATURII ȘI A PASTEI ME
CANICE LA FABRICAREA HÎRTIEI. 
Calculele arată că PRIN ÎNLOCUI
REA UNEI TONE DE CELULOZA 
CU O TONA DE MACULATURA LA 
FABRICAREA HÎRTIEI CONSUMUL 
DE ENERGIE PRIMARA SCADE DE 
TREI ORI. De asemenea, fiecare 
tonă de celuloză înlocuită cu pastă 
mecanică Ia fabricarea hîrtiei de ziar 
asigură scăderea la jumătate a con
sumurilor energetice.

PONDEREA MACULATURII LA 
FABRICAREA HÎRTIEI țin procente)

1979 1980
România 21 23
R. F. Germania 60 —
Anglia 43 -
Franța 40 —

Este evident că sîntem încă depar
te de a atinge cele mai bune rezul
tate pe plan mondial. Iată de ce. cu 
deplin realism, proiectul de Directive 
ale Congresului al XÎI-lea al parti
dului prevede acoperirea, în cinci
nalul viitor, a necesarului de materii 
prime în proporție de 52 la sută din 
maculatură și alte materiale fibro- 
celulozice. Desigur, specialiștii, ca
drele din cercetare, colectivele de 
întreprinderi trebuie să considere 
această prevedere ca fiind minimă.

2. Creșterea randamentu
lui utilajelor. Pornim de 13 0 
constatare, aparent măruntă : la com
binatul Letea, o parte din cele șase 
defibratoare de la instalația de fa
bricare a hîrtiei de ziar nu funcțio
nează la capacitatea normală, în me
die, aceste utilaje fiind încărcate 
doar în proporție de 90 la sută. Dacă 
ar fi utilizate integral s-ar economisi 
750 MWh energie electrică. Alte uti
laje, cum sînt cele pentru măcinarea 
celulozei, hidropulpere, grupurile 
convertizatoare pentru alimentarea 
mașinilor de fabricare a hîrtiei func
ționează adesea în gol. evident con- 
sumînd inutil energie.

Și acum o situație sintetică la ni
velul centralei care reflectă indicele 
de utilizare (în procente) a timpului 
disponibil al mașinilor și utilajelor în 
trimestrul II a.c. : mașini de fabricat 
hirtie 97,56 ; mașini de fabricat car
ton 93,4 ; mașini de fabricat mucava 
92,63 ; fierbătoare de celuloză sulfat 
97,29.

De fapt, în acest sector, indicii de 
utilizare a mașinilor trebuie să se 
apropie de 100 la sută. Orice oprire 
neprevăzută atrage după sine nu nu
mai pierderea unor capacități de pro
ducție, ci și irosirea unor importante 
cantități de energie datorită răcirii 
instalațiilor. Cauzele sînt cel mai a- 
desea subiective : defecțiuni meca
nice neprevăzute sau neajunsuri în 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime sau utilități. Or, asemenea si
tuații se întîlnesc frecvent la unită
țile din Brăila, Drobeta-Turnu Seve
rin, Petrești, Călărași.

Aceasta este situația In privința in
dicelui extensiv de utilizare a mași
nilor. Dar care este randamentul e- 
nergetic al mașinilor ? Iată tot un 
exemplu simplu : o pompă centrifugă 
pentru vehicularea pastei de hîrtie 
fabricată la noi este dotată, față de 
pompele cu același debit și înălțime 
de refulare fabricate de firme din 
străinătate, cu un motor de acționare 
cu putere instalată și efectiv absor
bită cu 15—20 la sută mai mare. Deci, 
un consum energetic inutil de 15—20 
la sută. Iar în dotarea unităților 
noastre se află nenumărate asemenea 
pompe fabricate în țară. Cită risipă 
de energie electrică se face cu ele ?

De asemenea, sînt menținute in 
funcțiune o serie de mașini, cum sînt 
cele de hîrtie de la „Reconstrucția" 
din Piatra 
respectabilă, 
prisosință... 
ele funcționează și 
bună, dar cu ce  „___ .
însăși concepția generală de ac
țiune în vederea reducerii consu
murilor energetice in unitățile din 
cadrul centralei este de a recurge 
îndeosebi la o serie de modernizări

Neamț, de o virstă 
care le recomandă cu 
pensionarea. Desigur, 

dau producție 
preț energetic !

posibile, mai mari sau mai reduse, 
și chiar la mici „cirpeli" ale unor 

Termene de aplicare mai scurte !
Cum s-a putut desprinde din investigații, acțiunile întreprinse de spe

cialiști din unităti și din centrală, din institutul de cercetări și proiectări 
de specialitate, din partea altor organe, au pus în evidentă si au cuantifi
cat o șefip de rezerve de economisire țg. energiei., au stabilit unele soluții. 

,Dar, ca o constatare generală, termenele de aplicare a acestora sînt cu 
destulă larghețe eșalonate in timp. Se .afirmă că modernizările tehnice și 
tehnologice, dotările cu noi instalații oe au randamente energetice super 
rioare nu se pot efectua de la o zi la alta. Intrucît insă producția de 
celuloză și hîrtie este „energointensivă". se impune o colaborare mai 
sțrînsă între factorii de concepție și execuție din industria celulozei și 
hîrtiei și din construcția de mașini pentru a se stabili cu operativitate 
priorități in livrarea utilajelor și instalațiilor necesare.

In privința bunei gestionări a energiei, a soluțiilor ce pot fl aplicate 
pe plan local, cu forțele proprii ale unităților, nu mai trebuie să se 
aștepte nimic. Dacă s-a stabilit că organizarea gestiunii energetice Ia 
combinatul sucevean este cea mai bună și poate fi luată drept model, 
nu există nici o rațiune ca ea să nu fie preluată și aplicată imediat. în 
următoarele săptămini și luni, in toate unitățile din cadrul centralei.

Avem de recuperat o importantă rămînere în urmă fată de țările cu 
o industrie puternică de celuloză și hîrtie. în privința consumurilor spe
cifice energetice și de aceea nu pot fi acceptate jumătăți de măsură sau 
tărăgănări !

Comeliu CARLAN, Gheorghe Baltă, 
Constantin BLAGOVICI 
________________________ a________________>

utilaje tehnologice aflate în func
țiune. Oare criteriul reducerii dras
tice a consumurilor energetice nu 
impune și soluția radicală a înlocui
rii unor mașini și utilaje cu randa
mente energetice slabe? Mai ales că 
progresul tehnic pune la dispoziție 
mașini și tehnologii eficiente din 
acest punct de vedere. Ne referim, 
de pildă, la instalațiile modeme de 
fierbere și spălare continuă a celu
lozei care, similar cu turnarea con
tinuă a otelului în siderurgie, asigu
ră consumuri energetice cu 30—40 la 
sută mai reduse, dar tehnologia res
pectivă se introduce cu timiditate. 
Abia acum este în construcție o 
asemenea instalație. Și exemplele ar 
putea continua.

3. Asigurarea unei stricte 
gestiuni a energiei. Bunul 
gospodar nu Iasă niciodată canale 
deschise risipei. Este deci necesar ca 
fiecare Ia locul său de muncă să fie 
un „gestionar al energiei", să știe, 
deci, cit are dreptul să consume si 
să-și măsoare exact ceea ce a con
sumat. In prezent. într-o singură 
unitate din industria celulozei si 
hîrtiei — considerată model — s-au 
asigurat condiții mai bune pentru 
exercitarea „gestiunii energiei". Este 
vorba de Combinatul de celuloză si 
hîrtie din Suceava, unde la fiecare 
mașină și instalație s-au montat con
toare de măsurat consumurile ener
getice și a putut fi stabilită o nor
mare precisă a acestora pe faze și 
operații tehnologice, realizîndu-se 
cele mai scăzute consumuri energe
tice din țară. Iată de ce la o ase
menea gestionare a resurselor ener
getice trebuie să se treacă grabnic, 
cu hotărire, în toate unitățile cen
tralei.

In legătură cu răspunderea unită
ților în rezolvarea operativă și efi
cientă a problemelor energetice, ing. 
Nicolae Bălan, șef de secție la Insti
tutul de cercetări și proiectări pen
tru industria celulozei și hîrtiei, ne-a 
semnalat și o anomalie organizato
rică, a cărei autenticitate aveam să 
o verificăm în practică. în vreme ce 
unitățile au organizate in mod cores
punzător compartimente de concep
ție pentru proiectarea sculelor, pen
tru autoutilări ș.a.m.d. nu există 
nuclee de concepție energetică care 
să urmărească consumurile, să de
pisteze problemele, să găsească și să 
propună pe planșetă soluțiile și să 
determine aplicarea lor pină la 
capăt. Este vorba de specialiști, 
energeticiepi și tehnologi, care să 
aibă drept sarcină exclusivă asigu
rarea gospodăririi economicoase a 
energiei. Dacă afirmăm că problema 
energiei este problema prioritară a 
producției, se impune deci să se 
creeze și cadrul organizatoric pentru 
solutionarea acesteia.

(Urmare din pag. I)

gului, localitate situată la 
confluenta Sabarului cu 
Argeșul. In cadrul consi
liului agroindustrial local, 
cooperativa de aici este, 
în materie de legumicul
tura, unitatea de referință, 
cele două ferme legumico
le însumind o suprafață 
de 160 ha.

La o basculă, tn Incinta 
cooperativei, se cîntărește 
un camion cu pepeni ce 
urmează să fie puși in vîn- 
zare la intersecțiile din 
comună. Producția de pe
peni, aflăm de la cei care 
lucrează la cîntar, a fost 
mare, iar desfacerea prin 
întreprinderile de legume 
și fructe nu absoarbe în
treaga cantitate, așa incit 
s-a recurs la vinderea pe
penilor pe piața locală.

în absența președinte
lui, aflat la ora aceea la o 

ședință de lucru, stăm de 
vorbă cu inginerul Cristian 
Mucică, de la ferma de le
gume 1. Dealtfel, acest in
giner, originar din Craio
va, dar stabilit la Valea 
Dragului, avea să ne con
ducă in perimetrul ferme
lor .legumicole ale coope
rativei, de o parte și de 
alta a riului Habarul, prin 
culturile de tomate și de 
vinete, unde, la fața locu
lui. ne-am făcut o idee 
clară despre stadiul recol
tării, despre condițiile de 
depozitare temporară, pre
cum și despre modul în 
care este preluată recolta. 
La recoltare nu lucrează 
nimeni, situația fiind de
terminată de surplusul de 
roșii strînse, dar neridica
te. într-adevăr, la punctul 
de încărcare de la podul 
Sabarului, o cantitate de 
roșii evaluată la circa 
10—12 tone așteaptă de 

patru zile să fie ridicate. 
Soarele dogorește nemilos, 
Sabarul curge impasibil, 
iar roșiile se depreciază 
văzînd cu ochii. Trei sau 
patru camioane, venite să 
ridice aceSt produs atît de 
așteptat pe piețele Bucu- 
reștiului, stau parcă la 
taifas : șoferii refuză să 
încarce roșii. Preferă sâ 
transporte ardei și vinete. 
Delegatul C.L.F. Vidra în
cearcă în zadar să-i con
vingă pe conducătorii auto 
de necesitatea încărcării 
cu prioritate a tomatelor. 
Dăm numele unuia din re
calcitranți — șoferul Toma 
Popescu de pe camionul 
23-B-9423. Poate întreprin
derea de transporturi care-i 
are în subordine pe acești 
cărăuși va găsi modalita
tea de a-i disciplina.

Dincolo de această amă
răciune provocată de dezor
dinea in preluarea recoltei, 
aflăm multe amănunte 

îmbucurătoare. La vinete, 
producția a fost nu numai 
mare, dar și de calitate 
superioară. Am avut in 
mină exemplare cîntărind 
aproape un kilogram. Pe 
cimp încă se mai află circa 
50 tone de vinete ce aș
teaptă să fie recoltate, 
însă, după cum ne relatea
ză responsabila fermei de 
legume nr. 2, ing. Teodora 
Isar, această cantitate se 
găsește în incidența riscu
lui de a se deprecia dato
rită cererii scăzute din 
partea Centrului de legu
me și fructe Vidra. (La 
C.L.F. aveam să aflăm, 
din explicațiile primite de 
la responsabilul comparti
mentului aprovizionare- 
desfacere-transport. că în
treprinderea de legume și 
fructe din București, cu 
care unitatea din Vidra 
lucrează îh mod curent, nu 
face comenzi). După expli
cațiile primite la C.L.F. Vi

dra, care n-a primit co
menzi de la întreprinderea 
de legume și fructe din 
Capitală, ne-am interesat 
la tovarășul Iulian Vișoiu, 
director adjunct din Direc
ția generală a horticulturii, 
dacă au fost sistate livră
rile. Am aflat că se pri
mesc toate cantitățile de 
produse, potrivit graficelor 
stabilite. Rezultă că, cel 
puțin in cazul la care 
ne-am referit, e posibil să 
fie la mijloc anumite neîn
țelegeri, nu se știe de ce 
natură. Cert este că in 
grădinile cooperativei din 
Valea Dragului sînt adevă
rate expoziții de legume.

Indiferent de neînțelege
rile intervenite sau nu, se 
pune totuși problema: sînt 
oare piețele Capitalei su
prasaturate cu vinete sau 
alte legume, nu mai pridi
desc fabricile să transfor
me în larga gamă de con

serve posibilă cantitățile 
oferite de legumicultori, 
sau la mijloc sînt deficiențe 
de organizare ? Fără să 
exagerăm cu nimic, am 
văzut, culese și depozitate 
în vrac, vinete ce-ți furau 
ochii, numai una și una, de 
parcă ar fi fost anume ale
se pentru a fi expuse la un 
concurs de calitate.

Aceleași plăcute consta
tări la capitolul ardei 
gras. Ni se relatează că 
deși cooperativa nu a avut 
plan de export de ardei, 
totuși, datorită cantității 
mari produse, dar mai cu 
seamă calității superioare 
a mărfii, de la Valea Dra
gului au luat drumul ex
portului spre diferite țări 
nu mai puțin de 200 tone, 
iar culesul continuă. Mari 
cantități au fost livrate și 
pentru piața internă.

Calcule estimative, ne 
asigură cei doi ingineri, 
conduc la concluzia că 
pină la ultima recoltare 
cooperativa din Valea Dra
gului va livra peste 3 000 
tone legume, ceea ce echi
valează cu o producție 
medie Ia ha de circa 
20 000 kg legume diverse.

La înapoiere, după o 
discuție lămuritoare în 
multe privințe la Centrul 

de legume și fructe Vidra, 
am făcut un popas acoio 
unde, in faptul zilei, se 
aliniau pentru a începe lu
crul in lanul de floarea- 
soarelui cele șapte combi
ne „Gloria". Se lucrase 
din plin. Recolta, ne-a asi
gurat inginerul Constantin 
Popa de la C.A.P. Berceni, 
se arată bună, iar gradul 
de umiditate aflîndu-se 
la punctul optim permi
te o recoltare fără pier
deri. Combinele. aparți- 
nînd S.M.A. Vidra, nu ple
caseră, insă, la ' lucru in 
perfectă stare de funcțio
nare și la trei din acestea 
se produseseră, în cîmp, 
defecțiuni care au deter
minat întreruperea pentru 
un timp a lucrului. Femei 
cooperatoare adună, pe 
urma mașinilor, capitulele 
căzute și le fac grămezi.

Fapte din campania de 
recoltare... Bune, îmbucu
rătoare, cele mai multe 
din cite le-am putut con
stata. Dar și neajunsuri 
care trebuie înlăturate cu 
toată hotărîrea. Recolta 
este o mare avuție a țării 
și nimănui nu-i este îngă
duit să irosească nici o zi, 
nici un ceas pentru strîn- 
gerea și depozitarea ei în 
condiții corespunzătoare.

Cîmpul nu e cămară!
La punctul de livrare de la cooperativa agricolă Valea 
Dragului, circa 12 tone roșii așteaptă de patru zile 

să fie încărcate

Ce exemplu dați, tovarăși cercetători? Cine restabilește ordinea ? I. L. F.-ul ce răspuns dă ?

Așa arată o solă cultivată cu roșii pentru semințe la unitatea de cercetare 
pentru legumicultura din Vidra. Ce exemplu dați, tovarăși cercetători ?

La Valea Dragului au sosit camioanele, dar ele stau pentru că șoferii refuză să primească legumele culese Producția de vinete, de o calitate excepțională, stă nevalorificată pentru 
că — dacă luăm drept bune explicațiile — întreprinderile de legume și 

fructe din Capitală nu lansează comenzi Foto : 8. Cristian
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Bine ați venit I"

O cerință esențială în fața învațămîntului superior

să creeze și să aplice tehnica modernă

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI»

Imagini sugestive ale realității
noastre socialiste în creația
plastică a artiștilor amatori

Așa cum apare în expoziția care 
încheie cea de-a doua ediție a Festi
valului național „Cintarea României", 
imaginea întregii activități desfășu
rate pe parcursul diferitelor Sale 
etape, impresionantă, apare totuși 
incompletă. înainte de a pune în evi
dență meritele incontestabile ale 
manifestării, care are un plus cali
tativ cert față de ediția pre
cedentă, nu considerăm de prisos să 
insistăm asupra faptului că unele 
dintre principalele implicații și reali
zări ale festivalului nu se reflectă 
într-o expoziție, chiar dacă ea ar fi 
desăvirșită și ca selecție și ca pano- 
tare. Ne referim la acel imperativ de 
primă importanță al mișcării de 
masă care este activitatea formativ» 
educativă, căutarea căilor de integra
re a culturii în pături cît mai largi 
ale populației, crearea unei continui
tăți firești intre diversele niveluri și 
arii culturale. N6uâ dimensiune pe 
care a dobîndit-o festivalul prin in
tegrarea zonelor creației științifice 
și a popularizării științei Șublihiază 
încă o dată importanța acordată rolu
lui educativ al culturii de masă, în 
accepția ei serioasă și gravă, atunci 
cind o înțelegem ca o zonă necesară de 
interferență a socialului cu culturalul, 
întreagă această activitate s-a con
sumat mai cu seamă în etapele de 
masă. Munca desfășurată in școlile 
populare, pentru ale căror merite 
s-ar putea, pină la urmă, găsi posi
bilitatea unei evidențieri — în cercuri 
și cenacluri, la centrele de îndruma
re — a Contribuit, dacă hU spectacu
los lâ apariția Unor tăleflte-sufpfiZă 
(deși ele nu lipsesc), Ia crearea acelui 
climat cultural mai dens, la comuni
carea cu valorile autentice, care con
stituie, în planul societății. cîStigUi 
cel mai important al festivalului. 
Pentru oricine reflectează cu seriozi
tate la mișcarea de masă, parcurgerea 
expoziției pictorilor amatori nu esțe 
decit un reper, dar nu epuizează în
treaga bogăție de probleme ridicate 
dincolo de latura de concurs a aces
tui mult mai complex eveniment cul
tural.

Este evident un clștig abundența 
artei naive în selecția finală a aces
tei ediții. Cantitativ, ea acoperă in 
jur de jumătate din tot numărul de 
lucrări. Reprezentarea atit de ge
neroasă face posibile distincții teore
tice mai clare decit inainte. S-au 
precizat dealtfel tocmai in contactul 
sistematic cu formele de îndrumare, 
cu alte centre de creatori, cu mode
lele culte, o serie de tendințe, in care 
se conturează sugestiv posibilitățile 
nelimitate de comunicare cu alte 
zone, disponibilitatea și suplețea 
artei naive. Rămîn printre cele mai 
convingătoare și mai departe de ezi
tările de gust și riscul unui anecdotic 
dezvoltat in detrimentul celorlalte 
calități creațiile ce provin din me
diul rural, și care, modificate ca des
tinație, dar păstrind irtcă reminiscen
țele unei comunicări cu lumea miti
că, cu universul de forme și sensuri 
aderente, al culturii populare tradi
ționale. formează in lanțul unei de
monstrații. etapa explicită a conti
nuității lipsite de rigiditate â Unof 
forme culturale, urmind trecerea de 
Ia rural la urban. Reținem cîțiva 
creatori — Anuța Tite din Săpința, 
Neculaî Popa din Tîrpești, Ioap 
Cotleț din județul Suceava. Maria 
Trifu. în altă Categorie se pot grupa 
artiștii caracterizați de oscilația intre 
un fond spiritual marcat de tradiție 
și vivacitatea, mobilitatea spiritului

citadin. Arta lor se poate defini 
printr-un dialog mereu deschis intre 
aspirația spre generalitate și impe
rativul faptului cotidian irepetabil in 
unicitatea lui, a cărui dimensiune e 
piezentul. prin eșecul tensiunii spre 
mit. dinamitată permanent de preg
nanta realității, de vocația instan
taneului. negolit de substanța cu
ceritoarei lui efemeritâti. Firesc, 
nivelul anecdotic este cel mai 
pregnant în cazul creațiilor de acest 
tip. Majoritatea artiștilor naivi pre- 
zenți in expoziție aparțin acestei ca-

însemnări pe marginea 
expoziției republicane

tegorii — Ion Mărie, Ghiță Mitrăchi- 
ță, Gheorghe Doja, Emil Pavelescu, 
Octavian Scalco, Gheorghe Sturza, 
Aurelia Vintilâ, Eugenia Stănescu, 
Constantin Stănică, Constantin Vasi- 
lescu. Nistor Gelu (și lista s-ar putea 
amplifica). în fine, în contactul direct 
cu arta cultă, dar un contact ce tine 
mai puțin de nivelul morfologiilor, 
al modurilor de operare cu imaginea, 
cît de lectui a imediată, au luat 
naștere o serie de creații foarte inte
resante, firesc hibride, dar uneori de 
o indiscutabilă calitate. Cel mai ades 
întilnim un tip de „suprarealism" 
(curent de binecunoscută accesibili
tate) de o factură specială, derivat 
din modelele unui suprarealiștii des
tul de individualizat deja în arta 
românească. Nevoia de a fantaza gă
sește aici un teritoriu neîngrădit, și 
chiar libertatea față de modelul cuit 
e foarte mare. Remarcăm, ilustrind 
această tendință, ca pe o surpriză a 
expoziției, prezența lui Gheorghe 
Babeț, din Timișoara, ca și pe Pavel 
Constantin din Focșani.

Arta naivă rămîne cert una dintre 
prezentele cele mai solide ale mani
festării. intr-un mod similar cu atto 
populară. Aceste două secțiuni asigură 
puntea de legătură intre două medii 
de civilizație 
intre care ar

cu structuri diferite dar 
fi eronat să presupunem

o ruptură totală. Putem spune că so
lida bază de artă populară asigură un 
nivel calitativ ridicat selecțiilor, dar. 
firesc, se ridică întrebarea dacă nu 
se putea obține totuși o participare 
mai echilibrată și a celorlalte forme 
de artă de amatori. Departe de a 
pleda pentru acea artă vetustă care 
aparține zonelor divertismentului, a 
artei de „duminică", deci, regretăm 
însă că din lucrările ce dovedesc cel 
puțin o solidă pregătire de atelier 
provenind din școlile populare de 
artă, s-a reținut destul de puțin. Cel 
mai bine este ilustrată arta. aceasta 
ce se dezvoltă in atmosfera unui con
tact permanent cu valorile artei au
tentice și în care se pune accentul 
pe meșteșugul artistic măcar atît cît 
și pe ăutoconfesie. în grafică, be 
lingă grupajul de afișe al clasei de 
grafică a școlii populare de artă din 
București. reținem prezențele unor 
creatori interesanți — îosipescu Gri- 
gpre, Constantin Aghion. losif Taro, 
Rozalia Bacs, Alexandru Gega, Mb- 
riana Iliescu, Sebastian Moise. Din
tre pictorii a căror trecere prin for
mele de școlarizare artistică e evi
dentă amintim pe Vasile Parizescu, 
Daniela Tutimea, Augustin Luciei, 
Anca Deliu, Constantin Crăcea. Re
marcabilă, de asemenea, ni se pare, 
într-o selec.ie care in afara sculp
torilor naivi este destul de săracă, 
lucrarea lui Simion Crlstea din Deva, 
care demonstrează înțelegerea formei 
și înclinări reale de portretist.

Faptul de a fi ridicat cîteva pro
bleme, de a fi atras atenția asupra 
unor aspecte teoretice Care pot scăpa 
la 0 primă Vizitare a expoziției, tlar 
pe care este bine să hti le ocolim, nu 
vrea să pună in umbră meritele in
contestabile ale unei manifestări al 
cărei rol principal a fost să reuneas
că în modul cel mai generos și mai 
concludent creațiile artiștilor ama
tori din toată țara și care demon
strează, desigur, că există o forță de 
creație inepuizabilă, care dă substan
ță și realitate unor inițiative organi
zatorice și educative complexe cum 
este Festivalul național „Cintarea 
României".

în climatul de puternică eferves
cență creatoare determinat de 
dezbaterea documentelor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. documente in care știința este 
implicată plenar, acestui domeniu 
fiindu-i consacrat un amplu Pro- 
gram-directivă, firesc este să ne în
trebăm, noi, cei care răspundem ne
mijlocit de formarea cercetătorilor : 
Cum pregătim schimbul de mîine 
pentru cercetarea științifică 1 Și cu 
atît mai plin de răspundere trebuie 
să ne fie răspunsul cu cît documen
tele congresului ne deschid o largă 
perspectivă, ne vorbesc de formarea 
ca cercetători pricepuți a acelora Care 
sînt chemați să dea rezolvări pro
blemelor tot mai complexe ridicate 
de economia noastră națională în 
perspectiva perioadei de se întinde 
pînă în anui 2000.

Programul-directivă de cercetare 
științifică subliniază în acest sens : 
„Dezvoltarea științei si tehnicii, apli
carea in producție și în întreaga via
tă economico-socială a celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane constituie un fac
tor de bază al creșterii in ritm susți
nut si modernizării continue a forțe
lor de producție, al progresului multi
lateral al economiei naționale și ridi
cării la un nivel tot mai înalt a bună
stării materiale și spirituale 
tații noastre".

Mai mult decit atît. în 
rea studenților activitatea 
cetare științifică este O 
tate nu numai pentru Cei ce urmăresc 
să devină cercetători. Noi dorim să 
pregătim specialiști în stare nu nu
mai să cunoască cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ci și să 
le aplice bine : să poată, la locul lor 
de muncă, să-si aducă o contribuție 
pentru ca mașina sau Instalația res
pectivă să poată produce mai mult si 
mai bine. Pentru aceasta specialiștii 
trebuie să-și dea seama care sînt fac
torii ce influențează procesul de pro
ducție și cum îsi exercită influenta 
fiecare dintre acești factori. Pentru a 
ajunge la asemenea performanță, cer
cetarea științifică este indispensabilă. 
Or, undeva, ea trebuie învățată. Acest 
loc este, desigur, învățămîntul su
perior.

Ca mod de organizare și desfășu
rare, activitatea de cercetare știin
țifică a studenților este diferențiată 
în institutul nostru pe ani de studii, 
în primii trei ani ea este o activi
tate de inițiere in cercetare. în' ca
drul cercurilor științifice studențești, 
studenții 
crări de 
losească 
consulte 
irp portante, 
elaboreze 
mțifică propriU-zisă, uneori chiar cu 
contribuții originale. Foarte bune 
rezultate s-au obținut atunci cînd

a socie-

pregăti- 
de cer- 
necesi-

elaborează la început lu- 
documentare, învață să fo- 
sursele bibliografice, să le 
și să preia critic rezultatele 

Ei ajung, treotat, să 
lucrări de cercetare sti-

(Urmare din pag. I)
in atitudini, a confor
mismului rutinier, revăr- 
sindu-se in circuitul de vase 
capilare al paginii de lite
ratură, în dialectica relații
lor dintre personaje, in mo
dul de evaluare si relevare 
a ideilor pivot 1 A exprima 
sensibil și vibrant o stare de 
spirit esențială e posibil 
trâind-o doar, mal intii. 
tu însuți, angajamentul 
față de ceilalți presupune, 
inevitabil, 
față de propria-ți 
ință. Nu e o Cale 
deauna simplă, dar 
legămint în afara 
actul de creație iși 
suportul.

Problematica personaju
lui comunist e. iii ultimă 
instanță, problematica omu
lui implicat, deschis și con
știent. în istorie. între vi
ziunea materiaîlst-dialec- 
tică asupra lumii și viziu
nea umană consecvent su
perioară. raporturile silit 
de echivalentă. O supra
punere posibilă de sen
suri cu efecte. In lucrarea

angajamentul 
Conști- 
intot- 

e un 
căruia 
pierde

Alexandra TITU

DUMITRU CiUHAN „Stejarul"

artistică. unde operează 
spiritul integrator. eloc
vente. Astăzi nu mai sin- 
tem unde am fost ier1, 
inline vom fi mai departe 
decit astăzi. Adevărul nu 
e un concept abstract, fără 
istorie. Cu două-trei de-

clasă, urmăream, in 
mul rind. să apărăm inte
gritatea ființei naționale, 
să declanșăm și să ridicăm 
cit mai sus steagul revo
luției

Ne 
ment

socialiste.
aflăm într-un nio- 
hou. avansat al fevo-

att fost antrenat! în 
unor aparate de laborator, 
acțiunii de autodotare. Cu

studenții 
realizarea 
in cadrul 
acest prilej ei au aprofundat și unele 
probleme teoretice, reușind o firească 
sinteză intre teorie și practică. 
Institutul nostru, ca dealtfel toate 
instituțiile de învățămînt superior din 
țară, stimulează această activitate, 
organizind anual sesiuni de comuni
cări ale cercurilor științifice studen
țești. premiind cele mai bune lucrări 
și publicîndu-le în volum.

în anii superiori, activitatea de cer-

cercetării și la redactarea finală a 
lucrării de cercetare.

Urmărind să imprimăm o cît mai 
rodnică finalitate activității științifice 
desfășurate de studenți, în ultimii 
ani am căutat să îndreptăm cerce
tarea lor spre o problematică majo
ră, în așa fel îneît să poată aprofunda 
intr-o mai lungă perioadă de timp 
aspecte ale unei probleme de mare 
interes, Iar această activitate de cer
cetare să fie concretizată în proiectul 
de diplomă. Orientarea cercetării ști
ințifice a studenților — și nu numai

1985 K
Numărul cadrelor din domeniul 

cercetării științifice

■ 245OOO
care 81000 Cadre cu studii 

superioare

T~T~T

Nurtiărul cadrelor din domeniul 
cercetării științifice

200000
core 70000 Cadre cu studii 

superioare

cetare a studenților are loc în co
lective de luCt'u mixte, formate dirt 
cadre didactice, studenți și uneori 
și specialiști din cercetare-proiectare. 
Alături de cadrele didactice și de 
ceilalți specialiști, studenții iși fac, 
în aceste colective, o adevărată uce
nicie în cercetare. Ei execută în pri
mul rind măsurări tehnice, învață să 
folosească aparatura de cercetare, in
stalabile speciale, să evalueze pre
cizia de măsurare, să prelucreze da
tele și apoi participă împreună cu 
cadrele didactice la interpretarea re
zultatelor, la formularea concluziilor

ÎNTRE 20—29 SEPTEMBRIE 1979, LA BUCUREȘTI

Al Vlll-lea Festival
internațional „George Enescu"

în această lună, Bucureștiul va de
veni o capităp a muzicii, va fi în 
ateflțiâ melomanilor de pretutindeni ; 
pentru că, intre 20—29 septembrie se 
va desfășura aici a VIII-a ediție a 
Festivalului international „George 
Enescu". 40 de concerte și spectacole, 
pagini reprezentativă din literatura 
românească și universală de gen, 
dintre acestea, majoritatea fiind in
cluse și in debutul stagiunilor mu
zicale din orașele Cluj-Napoca, Tirgu 
Mureș, Brașov, Iași, Timișoara, Ga
lați, Satu Marg, Craiova și Constanța. 
„Ediția a VIII-a a Festivalului inter
național «George Enescu» — spune 
muzicologul Nicolae CălinoiU, director 
în Consiliul Culturii și Educației So
cialiste — se înscrie Ca O contribuție 
pe linia traducerii în viață a Hotă- 
ririi Comitetului Politic Executiv al 
C.G. ăl P.C.R. cu privire la dezvol
tarea legăturilor de prietenie, a cola
borării și schimburilor cU alte țări în 
domeniul culturii, educației, științei 
și informațiilor, constituind totodată 
un bun prilej de valorificare a crea
ției muzicale românești. Este semni
ficativ faptul că la mai puțin de o 
lună de zile de la Gala laureaților 
celei de-a Il-a ediții a Festivalului 
național «Cintarea României», Bucu
reștiul va ti gazda Unei manifestări 
muzicale de tradiție, a unui presti
gios festival internațional".

Vor străluci creațiile lui George 
Enescu, alături de cele mai inspirate 
pagini ale compozitorilor de azi. Părți- 
cipanți : prestigioase colective simfo
nice și camerale românești, mari 
personalități ale Vieții artistice inter
naționale, celebre ansambluri de pes
te hotare. Alături de Filarmonica

rativizarea agriculturii, 
adăugat patosului 
trăsături de o complexi
tate sporită, a crescut și 
s-a maturizat împreună cu 
întreaga societate. S-a 
schimbat și natura dificul
tăților cărora trebuie să le

a 
initial

care 
re- 
pa-

r
IZ

cea a studenților — către probleme 
prioritare ale economiei naționale 
constituie o preocupare continuă a 
senatului institutului nostru. Atunci 
cînd volumul cercetării depășea pe 
cel al unui singur proiect de diplomă, 
am împărțit etapele de studiu la mai 
multe proiecte de diplomă, solieitind 
ca, după ce flecare student sl-a ela
borat singur proiectul său. colectivul 
de studenti. împreună cu cadrele 
didactice, să treacă la asamblarea lor. 
în vederea soluționării problemei în 
întregul ei. Menționez că am obținut 
bune rezultate pe această cale și în

prezent ne preocupă generalizarea ei.
Fără îndoială că succesul activității 

de pregătire a viitoarelor cadre de 
cercetar e este asigurat în primul rind 
de nivelul cadrelor didactice. Este de 
la sine înțeles că nu poți să îndrumi 
pe cineva in tainele cercetării știin
țifice dacă tu însuți nu ai efectuat 
cercetare științifică. Dimpotrivă, îm
părtășirea propriei experiențe in cor
ectare are întotdeauna un efect edu
cativ deosebit. De aceea orientarea 
activității de cercetare științifică a 
cadrelor didactice către probleme im
portante, prioritare, ale economiei 
naționale este o cerință esențială, 
în prezent, institutul nostru este an
gajat Cu toate forțele in soluționarea 
a numeroase probleme puse de in
dustria bucureșteană, în primul rind 
ale întreprinderii „23 August", ca 
urmare a indicațiilor date personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul adunării generale a oameni
lor muncii de la această întreprin
dere. Cu toate acestea, nu putem fi 
încă mulțumiți de rezultatele muncii 
noastre de cercetare științifică. Posi
bilitățile sint mult mai mari. Sîntem 
conștient! că trebuie să facem in cop- 
tinuare eforturi pentru a folosi nx 
intregime si la cote cît mai ridicate 
potențialul de cercetare din institutul 
nostru.

în încheierea acestor însemnări, aș 
dori să ridic o problemă, după pă
rerea mea importantă, în ceea ce pri
vește procesul de formare a viito
rilor specialiști și cercetători în do
meniul tehnic, anume problema rolu
lui științelor tehnice și tehnologic», 
în condițiile dezvoltării științei și 
tehnicii contemporane, aplicarea în 
practică a rezultatului unei științe 
fundamentale devine ea însăși o cer
cetare științifică și, aș adăuga, deloc 
ușoară. Această aplicare, in fond o 
cercetare foarte complexă, formează 
obiectul științelor tehnice și tehnolo
gice. Bazindu-se pe științele fun
damentale — matematica, fizica, chi
mia și biologia, care formează numai 
orizontul științific larg — științele 
tehnice și tehnologice, in cadrul că
rora intră mecanica tehnică cu toate 
ramurile ei. termotehnica. electroteh
nica. tehnologia materialelor si altele, 
deprind pe student să gindească in 
același timp științific și tehnic. Ele 
sint de fapt cele care deschid tîpă- 
rului de astăzi, specialistului de 
miine un orizont tehnlco-știintific 
foarte larg. De aceea, consider că 
invățămintul tehnic superior trebuie 
să aibă în vedere în primul rind im
portanța științelor tehnice șl tehnolo
gice generale și să rezolve sarcina 
atît de importantă .PQ, care a pus-o. 
Iconducefea partidului de a pregăti ? 
un specialist cu profil larg, tinihd * 
seama de toate disciplinele care de 
fapt .formează up asemenea profil.

Acad. prof. Radu VOINEA 
rectorul Institutului politehnic 
București

’ I

tenii in urmă aveam 
de soluționat alte sar
cini decit in prezent. Radi- 
călisfnul transformărilor — 

săvirșit o revolu- 
și-a subordonat 

sacrificat uneori 
într-un context

s-a 
tie ! 
sau a 
nuanța, 
presant al priorităților s-a
impus de la sine eșalonarea 
in timp a problemelor în
scrise pe ordinea de zi. 
Luptînd cu arma in mină 
pe frontul antihitlerist, 
printre vîjiituri reale și nu 
simbolice de gloanțe, coa- 
lizind masele populare 
împotriva dușmanului de

luției noastre. Nu numai 
că ne putem îngădui, avem 
insă îndatorirea, a devenit 
o condiție de existentă să 
aprofundăm mereu Ceea ce 
eindva am început, să ex
plorăm realitatea sub toate 
aspectele și in multitudi
nea elementelor ce o com
pun. în plan uman, eroul 
contemporan, depășind faza 
încleștărilor din tranșee, a 

de odinioară 
„Soarelui"

militantului 
pentru victoria 
in primele alegeri de după 
eliberare, pentru naționa
lizarea industriei și coope-

facă față. El rezolvă azi 
probleme legate de trans
formarea României intr-o 
țară cu structuri econo
mice moderne, avansate, e 
preocupat, in lumina do
cumentelor programatice 
ale partidului, de perspec
tivele generale deschise 
de noul cincinal, de avîntui 
cercetării științifice, de 
ponderea în creștere a ac
tivității spirituale în an
samblul ei. A âjuns astfel 
un om cu Vederi mai iargi 
și nuanțate, apt să emită 
judecăți responsabile în «

cele mai diverse domenii, 
între lozinca „Totul pentru 
front" și chemarea spre o 
palitate superioară în mun
ca 'noastră de zi cu zi este 
cuprins un drum lung și 
semnificativ, bogat in fapte 
și realizări mărețe, pe 
literatura noastră le-a 
flectat în nu puține 
gini de valoare.

TipUl uman contemporan 
se constituie, printr-o pris
mă sintetizatoare. în spi
ritul previziunilor roman
tice și exacte ce prefigu
rau omul total al civiliza
ției comuniste. Pătrundem 
in viitor prin investiții de 
suflet si inteligentă. In
tr-util continuu si tenace 
efort creator. Pasul înainte 
al tuturor se înfăptuiește 
prin pasul înainte al fiecă
ruia. Păstrînd vie frumu
sețea idealurilor dintot- 
deauna. comunistul din 
viață și cel din literatură 
trăiește și acționează, as
tăzi. acum, ;.. ..
mai înaltă, mai complexă, 
a realizării 
ciâl-pblitice șl naționale ale 
poporului român.

la o nouă cot:'.
năzuințelor sO-

„George Enescu", orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii, Filarmonica 
„G. Dima" din Brașov — cunoscuta 
orchestră a Radioteleviziunii din Fra
ga, condusă de Josef Prncev. Alături 
de corul de cameră „Madrigal" al 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu" din București, dirijat de Marin 
Constantin, de corul „Cappella Tran- 

al Conservatorului „G. 
Dima" din Cluj-Napoca, dirijat de 
Dorin Pop — corala feminină „Colle
gium musicum" din R.S.F. iugoslavia. 
Iubitorii muzicii de cameră vor ur
mări evoluția Orchestrei de cameră 
a Filarmonicii de stat din Tirgu Mu
reș, cvartetele „Voces contemporanae" 
din Iași și „Philarmonia" din Bucu
rești, trio-ul „Iliescu", formația „Quod 
libet musicum" din București, condusă 
tje Aurelian Octav Popa, ansamblul 
de muzică veche „Musica Rediviva", 
dirijat de Ludovic Bacs, și in aceiași 
timp Atelierul de muzică contempo
rană din R.P. Polonă, Deutsche Kam- 
mer-Akademie din R.F.G., sextetul 
de suflători „Gabrieli Brass Ensem
ble" din Anglia. Nu vor lipsi forma
țiile de operă și balet. în primul 
rind, Opera Română, Teatrul de ope
retă și secția de balet clasic și con
temporan a Teatrului „Fantasio" din 
Constanța — tînăr ansamblu profe
sionist de balet, un program ce se vâ 
completa cu reprezentațiile compa
niei americane de balet .,Alvin Ailey" 
și ale Trupei de dansuri, tradiționale 
(Miyagi Minoru’s Okinawan Dance 
Troupe) din Japonia. Eveniment de 
seamă : pe scena Operei Române, in 
spectacolul cu „Oedip", distribuția 
principală Va fi asigurată de soliștii 
Teatrului Mare din Varșovia.

Este impresionantă și prezența di
rijorilor, soliștilor, a interpreților ro
mâni și străini la această sărbătoare 
a 'muzicii. Printre ei : Mircea Basa- 
rab, Iosif Conta, Mircea Cristescu, 
Uarion Ionescu-Galați, lori Voicu, 
Dan Grigore, Dan Iordăchescu, diri
jorul Roberto Benzi (Franța), pianis
tul Nikita Magaloff (Olanda), violo
nistul Victor Tretiakov (U.R.S.S.), 
violoncelistul Paul Tortellier (Fran
ța), pianista Xie Dagiun (R.P. Chi
neză), organistul Peter Schwartz 
(R.F.G.). La Operă vom urmări spec
tacolele „Aida" — eu participarea so
pranei Tamara Milașkina (U.R.S.S.), 
„Tosca" — avînd ca protagonistă pe 
celebra soprană Raina Kabaivanska 
(R.P. Bulgaria), „Lacul lebedelor" cu 
celebrul cuplu sovietic Elena Guskina 
— Turi Vadeneev, reprezentațiile in 
care vor fi protagoniști Magdalena 
Popa, Nicolae Herlea, Ludovic Spiess. 
David Ohanesian...

în concertul de inchidere. sub ba
gheta lui Iosif Conta, vor forma 
cvartet vocal soprana Sheila Arms
trong (Anglia), mezzosoprana Pena 
Dilova (R.P. Bulgaria), tenorul Mac 
Kinney (irlanda) și Gheorghe Crăs- 
naru (România).

Cel de-al VIIÎ-lea Festival inter
național ..George Enescu" se anunță 
ca o manifestare de înaltă ținută 
prin bogatul său repertoriu, prin 
prestigiul participanților.

silVanica"

Smaranda OȚEANU

în preajma deschiderii 
noului an școlar

• 385 000 de copii — promoția „bobocilor" din 
clasa I ; 920 000 de copii in grădinițe • Programe și manuale 
noi sau îmbunătățite pentru modernizarea predării disciplinelor 
fundamentale : matematica, fizica, chimia, biologia • Aproape 
1 000 licee cu 29 profiluri de specializare • Noutăți în pregătirea 
profesională a elevilor.
în curind, școlile și facultățile 

de pe intreg cuprinsul tării iși 
redeschid porțile pentru un nou an 
de învătămint. Marcat de evenimen
tul politic deosebit de important în 
viața țării, a poporului nostru — 
Congresul al XII-lea ăl partidului — 
anul școlar și universitar 1979—1981) 
se va desfășura pe coordonatele ma
jore ale dezvoltării și perfecționării 
învățămîntului de toate gradele, fun
damentate în documentele 
matice 
tru, în 
tului.

Iată, 
ilustrează 
semnificativă a societății noastre so
cialiste — aceea că școala este acce
sibilă tuturor copiilor țării. Un nu
meros eșalon de copii — 920 000, pes
te 90 la sută din copiii in vîrstă de 
5 și 6 ani — vor frecventa grădinițe
le. Pentru acești cei mai tineri șco
lari — preșcolarii — a fost pregătită, 
după laborioase discuții între spe
cialiști — pedagogi, psihologi, me
dici *— o nouă Programă a activității 
instrucțiv-educative in grădinița de 
copii și în cadrul organizației „Șoi
mii patriei". între obiectivele ihstrUc- 
tiv-educative urmărite : dezvoltarea 
fizică și armonioasă a copiilor, stimu
larea gîndirii și inteligenței, însușirea 
unor cunoștințe necesare 
pentru școală, educarea în 
dragostei fată de patrie, 
popor, formarea unor deprinderi de 
rhilncă, de ordine și disciplină, a tră
săturilor de caracter și de comporta
re civilizată. Promoția „bobocilor" dm 
clasa I se ridică. în această toamnă, 
la 385 000 școlari, unitățile de învățâ- 
mint primar și gimnazial urmind a 
fi frecventate, în total, de aproxima
tiv 3 188 000 elevi. Rețeaua invăță- 
mintului liceal cuprinde, In acest an 
școlar, aproape 1 000 licee de 10 ti- 
pUri, cu 29 profiluri de specializare. 
Noua promoție de liceeni Însumează 
265 000 elevi în clasa a IX-a și 125 000 
elevi în clasa a Xl-a.

O expresie grăitoare a grijii parti
dului și statului pentru asigurarea de 
posibilități egale de învățătură pen
tru toți cei ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate, o constituie 
prezenta in școli de toate gradele a 
fiilor oamenilor muncii de diferite 
naționalități. în noul an de stu
diu, din circa 30 000 unități școlare de 
tot felul, 3 300 sint școli și secții cU 
predare in limbile naționalităților 
conlocuitoare, frecventate de circa 
323 000 eleVi.

Preocuparea forurilor de învătă
mint pentru perfecționarea conținu
tului procesului instructiv-educativ, 
pentru modernizarea predării disci
plinelor școlare este evidențiată de o 
serie de măsuri și acțiuni initiate pe 
plah central și județean. Astfel, prin 
programe și manuale noi sau îmbu
nătățite se Va continua acțiunea de 
modernizară ă predării matematicii, 
începută în anui școlar precedent, cit

progra- 
ale partidului și statului nos- 
Legea educației și invățămin-
mai întîii cîteva date care 

elocvent o caracteristică

pregătirii 
spiritul 

partid și

și a fizicii, chimiei, biologiei ; se va 
pune un accent deosebit pe lecțiile 
de laborator și aplicative, 
care fiecare școală generală a fost 
dotată cu truse speciale. Au fost 
programate și în această vară cursuri 
centrale și județene de perfecționare 
a personalului didactic.

între „premierele" noului an de 
studiu liceal se numără înființarea 
liceelor de chimie industrială, profil 
nou de liceu, în care elevii vor fi 
pregătiți atît în domeniul tehnolo
giilor chimice (organice si anorga
nice), cit și al întreținerii și reparării 
utilajelor. La liceele cu profil me
canic a fost introdusă ca nouă dis
ciplină de studiu „mecanica", iar la 
liceele cu profil electrotehnic — 
„electrotehnica", ambele menite să 
contureze mai bine profilul de spe
cializare și să adîncească cunoștințele 
teoretice și aplicative ale 
Tot astfel s-a procedat la o 
tibnală și eficientă conturare 
tUlui meseriilor din profilul 
de industrie ușoară. în sensul 
mai temeinice insusirl a principiilor 
de funcționare și întreținere a in
stalațiilor de producție. Elevii care 
se pregătesc să devină mecanici de 
aviație vor fi instruit!. teoretic și 
practic, în tehnica pilotajului. în ce 
privește pregătirea tehnică productivă 
a elevilor din cele două trepte ale 
liceului, Mirtistegul Educației și în
văță mintului a elaborat. împreună cu 
ministerele economice, programe u- 
nitare de practică mai judicios a- 
decvate profilului de calificare pro
fesională și specificului de vîrstă al 
elevilor ; s-au luat 
asigurarea locurilor 
ateliere-școală sau 
pentru toți elevii.

Pentru noul an de învătămint se 
tipăresc 688 titluri de cărți școlare, 
în tiraj de aproape 30 milioane 
exemplare, care vor fi distribuite gra
tuit elevilor in prima zi de cursuri. 
De asemnea. producția de mijloace 
de învătămint pe anul 1979 însumează 
227 titluri noi. din care un bogat re
pertoriu de filme didactice, jocuri, 
truse, diapozitive pentru preșcolari.

învestită cu înalta menire de prin
cipal factor de formare a cadrelor, de 
educație comunistă, revoluționară a 
tinerei generații, școala de toate gra
dele iși propune pentru noul an de 
studiu un amplu și bogat program de 
acțiuni politico-ideologiee si cultu
ral-educative. Obiectivele principale, 
ale acestui program educativ vor fi 
conturate si în cadrul tradiționalelor 
consfătuiri anuale ale cadrelor di
dactice — organizate în fiecare iudet. 
între 6—10 septembrie — cînd îm
preună cu alte probleme de conținut 
ale procesului instructiv-educativ va 
fi dezbătută si tema „Educarea noli- 
tico-ideologică. materialisl-stiintifică 
Si mofal-cetătenească ă elevilor".

pentru

elevilor, 
mai ra- 
a obiec- 
lieeelor 

unei

măsuri pentru 
de practică in 
în întreprinderi

Florica DINULESCU



SClNTEIA — vineri 31 august 1979 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cele mai calde felicitări eu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă și cele mai bund urări ale noastre pentru 
progresul continuu și prosperitatea țării dumneavoastră, precum și pentru 
dezvoltarea unor relații de prietenie tot mai strînse între poporul grec și 
poporul român.

IOANNIS PESMAZOGLU
Președintele

Partidului Socialismului Democratic 
din Grecia

Excelenței Sale Domnului ILIE VERDET 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am marea 
plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări- și cele 
mai bune urări de fericire personală, de prosperitate poporului român și de 
dezvoltare a relațiilor de prietenie și cooperare între țările noastre.

HEDI NOU IR A
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

Intilnire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Joj dimineața, tovarășul Emil Bobu, 

președintele Consiliului Central al 
U.G.8.R., s-a lntîlnit cp țovarășul 
Sandor Gaspar, secretar general al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R.. faee o 
vizită in țara noastră în fruntea unei 
delegații a sindicatelor din Ungaria.

La intilnire, pare s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășul Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consiliului

Sosirea unei delegații parlamentare a Republicii Malta
1 i invitația Marii Adunări Na

tion; se,. joi după-amiază, a sosit în 
Capitulă o delegație parlamentară a 
Republicii Malta, condusă de Calci- 
don Agius, președintele Camerei 
Reprezentanților.

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

Un fructuos dialog privind sporirea 
confortului locuinței

Actuala ediție a Tîrgului de mos
tre de bunuri de consum prezin
tă o mare. varietate de obiecte me
nite să contribuie la înzestrarea 
căminelor noastre, la înlesnirea și 
modernizarea muncii în gospodărie. 
Exponatele din această categorie — 
mobila, frigiderele, aspiratoarele 
de praf și alte aparate electrocas- 
pice. covoarele și perdelele, artico
lele de menaj — se bucură de o 
justificată atenție din partea vizi
tatorilor. Iată de ce o discuție a- 
vind ca temă produsele destinate 
locuinței a stîrnit un deosebit in
teres la întîlnirea dintre consiliile 
reprezentanților cumpărătorilor, din 
mai multe județe ale țării, și re
prezentanții comerțului și producă
torilor acestei categorii de bunuri.

Vorbitorii, printre care amintim 
pe Gheorghe Chin, creator de mo
dele din Bacău. Carol Curteanu, 
din Drobeta-Tr. Severin, Maria Chi- 
rilă, muncitoare din Comănești, E- 
caterina Secuiu din Brașov și al
ții. au apreciat. în‘ primul rînd, 
preocuparea producătorilor de mo
bilă pentru realizarea concordanței 
dintre dimensiunile apartamentelor 
ce se construiesc și cele ale dife
ritelor garnituri de mobilier, grija 
pentru sporirea gradului de func
ționalitate a acestora, s-au referit 
la gama tot mai largă a apa
ratelor electrocasnice, la calita
tea și varietatea perdelelor, a co- 
voarelor. a corpurilor de iluminat 
și a celorlalte articole de menaj pe 
sînt expuse în pavilioanele tîrgului.

Așa cum s-a relevat și în cursul 
acestui dialog, aceste sectoare pro
ducătoare de bunuri de consum, ca 
urmare directă a atenției de care 
se bucură din partea conducerii 
partidului și statului nostru, au 
cunoscut o dezvoltare fără prece
dent. Este de ajuns să arătăm că 
Toducția de mobilă a crescut de 

.30 de ori, față de 1050, că nu
meroase unitătl moderne ale in
dustriei constructoare de mașini au 
fost profilate pe fabricația unei 
diverse game de aparate și unelte 
electrocasnice, eă s-au ridicat, în

In Editura politică a apărut revista 
„Probleme ale păcii și socialismului11 

nr, 5/1979

cinema
• Moartea unu| ghia : SĂfcA PA, 
LATULUJ — 17,15; 20.
• Iphigenia i PATRIA — 14: 17;
20.
• Lumea Atlantide! ; PALATUL 
Sporturilor și culturii - 
li»
• Nu pot trăi fără lăutari; Vic
toria — 15; 17,80; 20.
• La cinci zile de casă : scala 

15; 17,30; 20, FESTIVAL — 13,45;
10: $0,36, FAVORIT — 9;
11.15; 13,30; 15,43; 18; 20,13, GRA
DINA CAPITOL — 20,45.
• Ultimul Fleksneșs : LUCEAFĂ
RUL - 13.30; 17,4$; 20, la grădină 
~ 20,4o.
• Frate și soră : GRĂDINA FES
TIVAL — 20.13,
• Ultima frontieră a morțli : CA* * * * * * 
PITOL — 13,80; 18; 20,15, GLORIA

• Teatrul Mic ; Pluralul engie* 
zesc — 19,30.
• Teatru) Giulești (sala Majestic): 
Dragă mincinosule — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase* (grădina Boema) ; Omul 
care aduce risul — 20.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română* : Pe un picior de plai —
18,30.

Noua situație prin care trece lumea 
ca urmare a crizei energetice -- se 
arată în arfiCol —, impune fiecăruia 
să înțeleagă că vremurile s-au schim
bat și că. în consecință, trebuie adop
tată o atitudine nouă.

Creșterea spectaculoasă a prețuri
lor petrolului și materiilor prime, 
pericolul de recesiune, cursa înar
mărilor criZa economică, cp corola
rele sale politice și morale, nu oco
lesc. practic, pe nimeni. Șomajul se 
ridică acum la 16 milioane de per
soane. în țările dezvoltate. Rata me
die a inflației în țările O.E.C.D. (care 
grupează principalele state indus
trializate ale lumii capitaliste) este 
de 8,5 la șută. Rata de creștere în
registrată în majoritatea acestor 
țâri nu depășește 2 la sută.

Șocul produs de creșterea prețului 
petrolului a afectat Statele Unite, de 
pildă, intr-un moment îp care eco
nomia lor era deja in derută. Pen
tru a descrie viitorul probabil, spe
cialiștii ezită între ceie două for
mule : • recesiune și criză. Rata 
anuală a inflației, care ■ era de 6 ia 
sută la începutul anului 1977, este 
acum de ordinul a 14 la sută. Defici
tul comercial a atins în luna iunie' 
aproape 2,5 miliarde dolari și pînă la 
sfirșitul anului numărul șomerilor 
vg crește la 1--2 milioane.

Americanii trebuie acum să facă 
față, cel puțin provizoriu, unei pe
nurii, cea legată de energie. Abun
denta și prețul initial redus al 
energiei au permis fantasticul a-
v:nt al țării lor. Dar pe vii
tor, după cum a spus președintele 
Carter, energia va fi scumpă și rară. 
Desigur, americanii dispun de impor
tante rezerve de hidrocarburi. Dar 
dacă ar înceta să importe, mentinînd 
ritmul actual al consumului, aceste 
rezerve s-ar epuiza în mai puțin de 
zece ani. Nu este de mirare că, înce- 
pind din 1969, factura achizițiilor de 
petrol din exterior a ajuns de la puțin 
peste 1 miliard dolari la 60 miliarde 
dolari.

Totuși, cele mai afectate sînt na
țiunile sărace —- fapt adeseori uitat — 
națiuni care sînt direct lovite de 
noua ereștere a prețurilor hidro
carburilor. Datoria externă a majori
tății țărilor lumii a treia ’a atins 
acum proporții suficient de mari 
pentru a ridița serioase obstacole 
în calea unei gestiuni sănătoase a 
finanțelor lor.

Dacă în prezent atenția se concen
trează asupra Statelor Unite, aceasta 
se întimplă nu numai pentru că nu 
este un fapt banal să-i vezi pe cetă
țenii celei mai mari puteri econo
mice 3 lumii stind la coadă pentru a 
umple cu benzină rezervorul mașinii, 
iar uneori neputînd să culeagă și să 
transporte recoltele din lipsă de

— 9; 11,1B; 18.30; 15.45: 18: 20.13, 
FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 13,45; 
18; 20,15,
• Africa Express : BUCUREȘTI
— 13,30; 1535: 18; 20,15.

Central al U.G.S.R., alți tovarăși din 
conducerea U.G.S.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii și informații cu pri
vire la activitatea desfășurată de 
U.G.S.R. și C.C.S. din R.P. Ungară 
pe plan intern și internațional, pre
cum și în legătură cu unele probleme 
ale mișcării sindicale mondiale. De 
ambele părți s-a exprimat dorința 
dezvoltării și ințăririi continue a bu
nelor legături de prietenie și colabo
rare între sindicatele și oamenii 
muncii din cele două țări.

Oaspeții au fost salutați de Ni
colae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, loan Ceterchi. pre
ședintele Consiliului Legislativ, de 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

ultimii ani, importante întreprinderi 
de faianță și porțelan, de țesături 
decorative pentru interiorul lo
cuinței.

Un loc important, în cadrul dis
cuțiilor, l-a ocupat, cum era și fi
resc, cunoașterea opiniilor vizitato
rilor cu privire la ceea ce expun 
producătorii la tirg, astfel încîț 
contractele ce se vor încheia între 
industrie și comerț să reflecte nu 
gustul citorva persoane, ci prefe
rințele publicului larg. Astfel, Ion 
Dumitru din Galați, preocupat de 
posibilitățile de economisire a 
energiei electrice în gospodărie, a 
făcut propuneri pentru perfecțio
narea aspiratoarelor de praf și 
mașinilor de spălat rufe ; Gh. 
Chin din Bacău remarca faptul că 
Unele sortimente de perdele sînt în 
mod inutil cu o jumătate de metru 
mai lungi decît înălțimea majori
tății apartamentelor Teodora Fep- 
natis, profesoară din Galati, a su
gerat producătorilor aflați de față 
o serie de idei utile : punerea m 
vînzare a draperiilor gata confec
ționate, fabricarea unor piese 
mărunte de mobilier (suporturi 
pentru încălțăminte, diferite ,,buzu
nare" de agățat pe partea interioa
ră a ușilor de la dulapuri ș.a.) ; 
Constantin Dicy, din județul Me
hedinți. remarca lipsa unor garni
turi de mobilă de bucătărie de di
mensiuni mai mici etc.

Spațiul nu ne îngăduie să amin
tim, măcar în treacăt, toate opini
ile exprimate de membrii consili
ilor județene ale reprezentanților 
cumpărătorilor în cadrul acestui 
dialog. Putem afirma insă că ele 
au fost consemnate, cu cea mai 
mare grijă, de factori de răspun
dere din centralele de resort, din 
Ministerul Comerțului Interior, 
unele propuneri și sugestii fiind 
analizate pe Ioc, in intenția 
de a fi luate în considerație la 
perfectarea contractelor ce se în
cheie, zilele acestea, în vederea 
aprovizionării pieței în anul 1980.

Rodica ȘERBAN

• Aleargă după mine ca să te
prind : CENTRAL — 14.30; 17;
19,30.
• Serial „Bălănel*  — 9,15; 10,30: 
11,45; 13; 14,15, O dramă la vină- 
toare — 10; 18; 20 : DOINA.
• Aventurile lui Mark Twain :
EXCELSIOR - 9; 12; 16; 19, ME
LODIA — 9; 11,30; 14; 17; 19.30,
MODERN — 9; 11,30; 14; 17; 19.30, 
la grădină — 20,30.
• O scrisoare pierdută : TIMPURI 
NOI — 16; 18: 20.
• Șatra : FEROVIAR — 9; 11.15;
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Olga și poetul ; BUZEȘTI — 16; 
18; 20.
• Elefantul alb î GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• înarmat și foarte periculos : 
DACIA 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Cazul Gorgonova î BUCEGI -*  
16; 19.
• Apașii : CIULEȘTI — 9; 11;
13.15; 15,30: 17,45; 20.
• între oglinzi paralele : LIRA —• 
16; 18: 20.
• Misiunea Capricorn unu : CI
NEMA STUDIO — 10; 13; 16; 19. 
GRADINA ARTA — 20,80.
• Tînăr și liber : AURORA — 9;

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a revoluției socialiste din Bulgaria

Conferință
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
din Bulgaria, ambasadorul acestei 
țări Ia București, Petar Danailov, a 
Organizat, joi, o conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai zia
relor centrale, ai Agenției române 
de presă „Agerpres", Radiotelevi- 
ziunii, ai altor publicații, corespon
denți ai presei străine acreditați în 
țara noastră.

După ce a relevat pe larg semni
ficația istorică a revoluției de la 9 
Septembrie 1944, care a constituit un 
moment de cotitură în viața și des
tinele poporului vecin, ambasadorul 
R.P Bulgaria a evidențiat marile 
transformări înfăptuite în anii con- 
ștrucției socialismului în țara sa, șub 
conducerea Partidului Comunist Bul
gar, în acest context au fost rele
vate modul cum se îndeplinesc pre
vederile Congresului al XI-lea al

Conferință de presă prilejuită de apropiata 

aniversare a întemeierii R. P. D. Coreene
Cu prilejul celei de-a XXXI-a ani

versări a întemeierii Republicii Popu
lare Democrate Coreene, sărbătoarea 
națională a poporului coreean, la am
basada acestei țări din București a 
fost organizată, joi la amiază, o con
ferință de presă. Au participat redac
tori ai presei centrale, Agenției ro
mâne de presă „Agerpres". Radiotele- 
viziunii. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, căre a 
înfățișat succesele obținute de po
porul coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, pe calea 
dezvoltării libere și independente a 
patriei, a apărării cuceririlor re
voluționare. Vorbitorul a evidențiat 
eforturile depuse de poporul co

Examen de definitivare în învățămînt
Peste 15 000 educatoare. învățători, 

profesori și maiștri-instructori se vor 
prezenta la examenul de definitivare 
în învățămînt. care se va desfășura, 
intre 1—7 septembrie, la București, 
Brașov, Craiova. Cluj-Napoca, Iași și 
Timișoara.

Constituit, potrivit Statutului perso
nalului didactic, din probe scrise și 
orale, examenul are ca obiectiv prin

Știri
• Cea de-a patra ediție a campio

natelor mondiale feminine de cano
taj academic a început joi după- 
amiază la Bled (Iugoslavia) cu între
cerile din cadrul seriilor. Trei dintre 
cele șase echipaje românești prezente 
în concurs s-au clasat pe primul loc 
în seriile respective, obținînd direct 
calificarea pentru semifinalele pro
gramate sîmbătă. în proba de schif 
simplu. Sanda Toma a terminat în
vingătoare în prima serie. întrecîn- 
du-le pe Martina Schroter (R-D, 
Germană) și Hette Borrias (Olanda), 
Sportivele românce s-au mai situat 
pe locul întii în probele de 2 vîsle 
(Olga Homeghi — Valeria Roșea Ra
cilă) și 4 plus 1 rame (Valeria Că- 
tescu, Florlca Silaghi, Maria Tănase, 
Georgeta Mașca pius Aneta Matei),

Echipajele de 2 rame fără cîrmaci, 
4 plus 1 visle și 8 plus 1 vor concura 
astăzi In recalificări.
• Competiția internațională de 

box „Mănușa Litoralului" a continuat 
aseară in Sala sporturilor din Con
stanța cu desfășurarea ceței de-a 
treia reuniuni, in care meciuri foarte 
interesante și spectaculoase au fur
nizat pugiliștji de la categoria muscă, 
Dintre ei s-a remarcat in mod deo
sebit dinamovistul bucureștean Aurel 
Sîrcă, învingător la puncte (cu o de
cizie de 3—0) în fața, campionului 
irlandez Johnny Carson. O victorie 
rapidă, prin abandon în prima repri
ză, a obținut Omer Sipahi (Turcia), 
în meciul cu Iosif Richweiss (Ceho
slovacia). Nicolae Șeitan (Litoralul 
Mangalia) a dispus Ia puncte de A- 
lexandru Șchiopu (Steaua).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 septembrie, țn țară! Vremea va fi 
în general frumoasă și se va încălzi.

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină - 20.30, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină — 
20,80.
• Leii saloanelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Pe urmele documentului 99 : 
B'ERENTARI — 15,30; 17.45; 30.
• Police Python 357 ; PACEA — 
14: 16,30; 19,7
• Porțile albastre ale orașului ; 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Umbra lui Casey : FLOHEASCA

9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• Pîlne cu nuci : VIITORUL ~ 
15.30; 17,45; 20.
• Ultimul vals î VOLGA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Cantemir ; POPULAR — 16; 18; 
20.
• Nick Carter superdetectiv : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Alibi pentru un prieten : MIO
RIȚA — 9; 11,30; 14,15; 16.45; 19,30, 
GRADINA TITAN — 20.30.
• Nea Mărin miliardar : COSMOS 

14; 16; 18; 20,
• Severino ; FLACĂRA — 15:
17.45; 20.
• Un om în loden t ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.

de presă
P.C.B., dezvoltarea în ritm înalt a 
potențialului economic al țării, care 
a făcut ca Bulgaria contemporană 
să devină o țară cu industrie și agri
cultură puternice, moderne, cu o 
viață socială, economică și culturală 
în plină înflorire.

Arătind că între Bulgaria și Româ
nia s-au statornicit, de-a lungul 
timpului, legături de bună vecinătate 
și prietenie, vorbitorul a subliniat că 
aceste relații tradiționale au fost im
pulsionate decisiv de întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu, în sco
pul întăririi continue a colaborării 
reciproc avantajoase bulgaro-române. 
ceea ce corespunde pe deplin aspi
rațiilor ambelor popoare, cauzei so
cialismului, edificării unui climat de 
pace, înțelegere și conlucrare rod
nică în Balcani și în întreaga lume, 

(Agerpres) 

reean pentru reunificarea pașnică a 
patriei, fără nici un amestec din 
afară.

în continuare, ambasadorul coreean 
a evocat strînsele legături de priete
nie și cooperare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre cele două țări, solida
ritatea poporului român cu lupta pen
tru cauza dreaptă a poporului co
reean. pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a patriei. în acest 
context a fost subliniat rolul hotărî- 
tor al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu sl 
Kim Ir Sen, în dezvoltarea ascenden
tă a relațiilor de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre cele două 
partide și țări, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei păcii 
și socialismului în lume.

cipal verificarea pregătirii de spe
cialitate și psihopedagogice a cadre
lor. precum și a cunoștințelor cu ca
racter politic și ideologic. El a fost 
precedat de cursuri pregătitoare, sus
ținute de profesori universitari și 
specialiști in domeniul cercetării 
științifice, proiectării și producției 
industriale.

(Agerpres)

sportive
• Campionatul national de pen

tatlon modern s-a încheiat cu vic
toria lui Dumitru Spîrlea (Olimpia), 
care a totalizat 5 530 puncte, fiind 
urmat, în clasamentul general, de 
Iuliu Galovici (Universitatea Timi
șoara) — 5 213 puncte și Ștefan 
Cozma (Olimpia) — 5 023 puncte,

Pe echipe, titlul a fost cucerit de 
Olimpia București (15 545 puncte), 
secundată de Universitatea Timi
șoara (14 463 p). O evoluție remar
cabilă a avut formația Școlii spor
tive nr. 1 din București, alcătuită 
din juniori, care s-a situat pe locul 
trei (13 340 puncte).

UJtima probă a competiției — cea 
de cros — s-a desfășurat, ieri, pe 
un traseu amenajat în parcul He
răstrău din Capitală și a fost cîști- 
gată de timișoreanul Otto Ver- 
mescher cu 1 219 puncte.
• La Bacău s-a încheiat ieri 

concursul de aeromodelism din ca
drul Jocurilor balcanice. în proba de 
aeromodele propulsoare, victoria a 
revenit românului Petre Guguianu, 
iar proba de rachetomodele mache
te a fost ciștlgată de Gheorghe Bă- 
căoanu. în clasamentul general pe 
națiuni, pe primul loc s-a situat 
România (cu opt titluri de campioni 
balcanici), urmată de Bulgaria (cu 7 
titluri) și Iugoslavia (cu 6 titluri).

La Ploiești au continuat întrece
rile competiției de zbor cu motor, în 
care s-au evidențiat sportivii români 
Mihai Albu și Ana Nina Ioniță. dubli 
campioni balcanici în probele de 
acrobație figuri impuse și liber alese.

Cerul va fi variabil, izolat va ploua 
slab. Vintul va sufla in general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar cele maxime 
Intre 20 și 30 de grade. Dimineața, pe 
alocuri, se va produce ceață. In Bucu
rești: Vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil ploii 
slabe. Vintul va sufla in general slab 
Temperatura în creștere.

• Certificat de paupertate : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : 
GRADINA BUCEGI — 20.30.
• Școala curajului ; GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20 30.
• Dansul tobelor : GRĂDINA 
1- LACARA — 20,30
• Viața merge înainte : GRĂDI
NA PARC HOTEL — 20.30.
6 Un trecător în ploaie ; GRĂDI
NA LIRĂ — 20,30.

teatre
1. N.L.P.
2. Q.P.B.
3. II.J.Y.
4. P.I.L.

Cronica zilei
Manifestare culturala. Cu 

prilejul Zilei naționale a Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste — 
cea de-a X-a aniversare a Zilei Re
voluției — joi după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cul
turală, organizată de Institutul 
român pențru relațiile culturale cu 
străinătatea. în cadrul manifestării, 
ziaristul Petru Petra a prezentat im
presii de călătorie în această tară, 
după care a urmat un program de 
filme documentare libiene.

Au participat membri ai conducerii 
Î.R.R.C.S. și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de eul- 
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenti Mustafa Alfilali, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste la București, și membri ai am
basadei.

Recepție. Cu prileJul Zllei 
Armatei Turciei, maiorul Recai 
Gurtekin, atașatul militar aero și na
val al acestei țări la București, a 
oferit, joi, o recepție.

Au participat general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Simpozion. Sub egida Mi- 
nisțerului Educației și învățămlntu- 
lui, Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții și Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, la Suceava s-au deschis 
joi lucrările celui de-al VI-lea sim
pozion de chimia și tehnologia celu
lozei. La această prestigioasă mani
festare științifică sînt prezenți aproa
pe 200 de cercetători, cadre universi
tare și specialiști din unitățile indus
triale de profil, precum și numeroși 
invitați din 22 de țări.

Participanții la lucrări au fost sa
lutați de acad. prof. dr. doc. Cristo- 
for Simionescu, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului de or
ganizare a simpozionului.

(Agerpres)

t V
Programul 1

I6.00 Telex.
16.05 Școala contemporană — ciclu 

pentru cadrele didactice
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
18.20 In dezbatere : Proiectul de Direc

tive ale Congresului al xn-lea al 
P.C.R.

19.35 Cmtece de viată nouă
19.50 Orizont tehnlco-științllic
20.20 Estrada estivală
20.55 Priorități în agricultură
21j.O5 o artă pe măsura timpului nostru
21.35 Telejurnal
22100 închiderea programului

Programul 2
16.00 O viață pentru o idee: Alexan

dru Borza
16.30 Muzică populară
17.00 Blocnotes
17.20 Dicționar cinematografic: Doris 

Day
18.20 Calea eroilor. Ediție specială a 

ciclului „Drumuri europene" — 
Cronică Ia Vlena

18.50 .1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Kadar pionieresc
19.35 Revista soclal-pollticj TV
20.00 Capodopere, mari interpret!
20.30 Căsuța poștală Tv
20.50 Studio Uric '79
21.35 Telejurnal
22.00 închiderea programului

De la Direcția Drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că, datorită unor lucrări de 
reconstrucție a podului peste Hușni- 
ta de pe DN 6, km 287 plus 820 din 
orașul Strehaia, in ziua de 31 august, 
înțre orele 6 și 20, circulația pe sec-, 
torul Filiași — Drobeta-Turnu Seve
rin se întrerupe pentru toate catego
riile de vehicule și va fi deviată pe 
ruta DN 6 km 264 plus 600 (Filiași) 
— DN 66 km 16 plus 050 (Ceplea) — 
drumul județean 673, km 41 pluș 650 
(Turceni. Borăscu, Bolboș) — dru
mul județean 673 A km 27 plus 
790 (Drâgotești. Mătăsari, Strîmba 
Vulcan) — DN 67 km 60 plus 550 
(Ciuperceni. Moțru. Drobeta-Turnu 
Severin). Traseul de deviere este in 
întregime asfaltat și semnalizat co
respunzător,

Administrația 
Asigurărilor de Stat 

anunță :
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna au
gust 1979 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

5. W.L.J.
6. D.D.C.
7. F.C.U,
8. F.O.W.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor, urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

ZIUA NAȚIONALĂ A MALAYEZIEI

Maiestății Sale SULTAN HAJI AHMAD SHAH 
AL-MUST AIN BILLAH IBNI AL-MARHUM 
SULTAN ABU BAKAR, RTAYATUDDIN 

AL-MU'ADZAM SHAH
Suveran al Malayeziei

KUALA LUMPUR
Cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei, in numele poporului român și al 

meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de fericire 
și sănătate personală, de progres și prosperitate pentru poporul malayezian. 

» Exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre vor continua 
să se dezvolte spre binele popoarelor român și malayezian, al cauzei păcii 
și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Telegramă
Tovarășul Ilie Verdeț, prjm-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
primului ministru malayezian. Datuk 
Hussein Bin Onp, țțj ocazia Zilej na

Malayezia, țară asiatică (329 750 
kmp) situată în sudul peninsulei 
Malacca și nordul insulei Borneo, 
aniversează azi 22 de ani de exis
tentă independentă. Cele două de
cenii, ce au trecut de la eliberarea 
de sub stăpînirea colonială, s-au 
caracterizat prin eforturi susținute 
în direcția dezvoltării economice și 
sociale, in primul rînd prin crearea 
unei industrii diversificate pe baza 
valorificării marilor și variatelor 
bogății naturale de care dispune 
țara. (Malayezia este cel mai mare 
producător de cositor și cauciuc na
tural din lume ; în ultima vreme a 
început și exploatarea petrolului și 
gazelor naturale descoperite în lar
gul coastelor). Cel de-al treilea plan 
de dezvoltare, pe anii 1976—1980, 
și-a propus cu prioritate dezvolta
rea industriei petroliere, a celei ex
tractive și prelucrătoare, a electroni
cii șj siderurgiei, Printre proiectele 
cele mai importante șe află con
struirea unei hidrocentrale de 
440 MW ța Trepgganu. amenaja
rea portului Bintulu și altele. în 
actuala perioadă de cinci ani pon
derea industriilor prelucrătoare.

„LE MONDE“ 

Impasul energetic impune soluții și idei noi
In legătură cu actuala criză energetică și consecințele sale pe plan 

mondial, ziarul „Le Monde“ publică, șub semnătura cunoscutului comen
tator Andre Fontaine, un interesant articol, in care subliniază necesita
tea unei mai rationale utilizări a resurselor de energie și materii prime 
ale Terrei și, in acest context, a unei atitudini noi, in primul rînd d-i'i 
partea statelor puternic dezvoltate din punct, de vedere industrial, atit 
in ce privește consumul — pină acum practic nelimitaț —tcit și in ce 
privește contribuția pe care sint datoare sro aduefi ‘ la soluționarea 
gravelor probleme ale subdezvoltării de pe întinse zone ale globului.

ționale a Malayeziei, prin care îi 
transmite călduroase felicitări, pre
cum și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală.

constructoare de mașini și miniere 
în produsul național brut va crește 
la 30 la sută. Totodată, o aten
ție deosebită se acordă moderniză
rii agriculturii, sursa unor căutate 
articole de export, cum sînt uleiul 
de palmier și mirodeniile.

Fonduri însemnate sînt alocate 
pentru învățămînt si formarea de 
cadre necesare economiei naționale.

Deși despărțite prin mari distan
țe geografice, România și Malaye
zia dezvoltă între ele relații de 
prietenie și colaborare bazate pe 
stimă și respect reciproc. Potrivit 
acordurilor comerciale șl de coope
rare economică și tehnică, convenite 
intre cele două țări, schimburile bi
laterale s-au dezvoltat rapid, cu 
precădere în ultimii ani. cînd 
volumul comerțului reciproc a spo
rit considerabil. Această evoluție 
favorabilă a raporturilor româno- 
malayeziene, stimulată de contac
tele la nivel guvernamental, cores
punde întru totul intereselor celor 
două țări și popoare, contribuind 
totodată la promovarea unei largi 
colaborări intre națiuni, în folosul 
cauzei păcii.

carburant, ci și pentru că tot ceea ce 
afectează Statele Unite afectează, în 
același timp, ansamblul țărilor aflate 
mai mult sau mai puțin în zona lor 
de Influență. Cursul dolarului, care-și 
păstrează valoarea sa de referință, 
mai ales la vînzările de petrol, con
stituie, vrind-nevrind, țin indiciu al 
Stării de șănătate a economiei mon
diale, strategia societăților multi
naționale, bazată numai pe obținerea 
profitului maxim, avînd o pondere 
sporită asupra activității ansamblului 
lumii necomunisțe.

în aceste condiții, nu este deci de 
mirare faptul că instabilitatea gu
vernează azi lumea. Inflația, pertur- 
bațiile monetare, eriza energiei, spi
rala armamentelor, toate acestea nu 
sint decît reflexul răsturnărilor pro
funde prin care trece omenirea, care 
nu a găsit încă un răspuns global la 
probleme care aii devenit globale. 
Problema unei mai echilibrate folo
siri a materiilor prime și energiei nu 
este singura, dar este o problemă 
centrală. Nu poate continua să se 
mențină fără urmări grave o ordine 
mondială in care 6 la sută din popu
lația planetei (locuitorii Statelor 
Unite) consumă 35 la sută din pro
dusele sale de bază, in care venitul 
pe locuitor în anumite țări este d« 
250 de ori mai mare decît în alte 
țări, defavorizate ; in eare se chel
tuiesc sume enorme pențru înarmare, 
o lume în care produsul obținut de 
numeroase state din exporturi nu 
este suficient pentru a acoperi ne
voile elementare de hrană și plata 
datoriilor lor externe ; în care în 
linele zone se acumulează surplu
surile alimentare, în timp ce in 
altele se moare de foame ; In care 
producția industrială își încetinește 
ritmul, datorită lipsei de debușee, în 
timp ce două treimi din omenire 
trăiește intr-o sărăcie extremă.

Nu ar putea oare statele ale căror 
nevoi de energie șj de materii prime 
le fac adeseori să piardă din vedere 
valori pe care le propovăduiesc, nu 
ar putea aceste state să întreprindă 
un inventar al resurselor disponi
bile, al investițiilor necesare pentru 
exploatarea lor optimă, nu ar putea 
ele identifica acele mijloace necesare 
pentru a asigura o repartizare echi
tabilă, atît a unora, cît și a celorlalte ?

Sint oare gata statele lumii dez
voltate să facă un efort, cu adevărat 
serios, în folosul maselor dezmoște
nite ale planetei ? Cu alte cuvinte, 
sînt ele capabile să accepte o redu
cere a nivelului lor de trai pentru ea 
viața celorlalți să fie mai puțin 
mizeră ?

Omenirea are nevoie de idei noi 
dacă dorește șă iasă din impasul ac
tual — încheie articolul din „Le 
Monde".

• BECURI ECONO
MICOASE, Pentru prima 
dată de la inventarea becului 
electric de către Edison, tehni
ca de fabricare a acestor corpuri 
da Iluminat înregistrează o ino
vația majoră. Anume, este vor
ba de montarea in soclu a unui 
dispozitiv electronic, cu ajuto
rul căruia durata de funcționare 
■ unul bec se prelungește la 4 
ani, iar cantitatea de lumină 
este de cinci ori mal ridicată 
decit In cazul becurilor clasice. 
Un alt avantaj substantial 11 
constituie consumul redus ; In
tr-adevăr. noul tip de bec (in 
fotografie) consumă o eantitate

de curent în raport direct cu 
luminozitatea mediului înconju
rător.

• ORDINATOARELE 
Șl TIMPUL PROBABIL. 
In localitatea Reading din 
Marea Britanie a fost in
stalat unul din cele mai pu
ternice ordinatoare din lume, 
care permite să se prevadă 
timoul probabil cu opt zile 
Înainte. în felul acesta se cîștl- 
gă cinci zile, știut fiind că me
todele actuale nu permit șă se 
depășească o perioadă de pre
viziune de trei zile. Sistemul, 
care poate efectua cinci milioa
ne operații pe secundă, com
portă două ordinatoare : primul 
recepționează la fiecare două 
ore 20 000 de informații de pe 
întreg globul. El le clasează și 
le trimite spre prelucrare celui 
de-al doilea ordinator, capabil 
de a rezolva într-un timp ex

trem de scurt un uriaș număr de 
ecuații. La aeest program de 
prevedere pe termen mediu a 
timpului probabil participă 17 
țări vest-europene.

• UN DEZASTRU 
ECOLOGIC. Presa franceză 
publică noj amănunte în legă
tură cu incendiul care a devastat 
vaste zona împădurite din sud- 
estul Franței, in special în 
departamentul Var. Potrivit ul
timelor date, au fost distruși ar
borii pe o suprafață depășind 
9 000 hectare. Incendiul s-a da
torat atit secetei fără precedent, 
eare afectează zona respectivă 

de mal multe luni, cit și unui 
fenomen meteorologic considerat 
extrem de rar, șl anume crearea 
unei așa-zise de-iresiuni termice, 
cai® i-a impiedjeat pe pompieri 
să se apropie de principalele 
focare alp incendiului. Săptămi- 
nalul „Paris Match" relevă tot
odată un alt aspect, anume că 
pădurile respective sint in cea 
mai mare parte proprietatea 
unor particulari care nu au luat 
nici un fel de măsuri de preve
nire a incendiilor, menținind 
zonele forestiere respective doar 
în scopuri de vînătoare ; în a- 
ceste condiții, vegetația uscată, 
extrem de inflamabilii, acumu- 
Hndu-se în cantități tot mai 

mari în jurul trunchiului copa
cilor, reprezintă o permanentă 
sursă de pericol.

• RECORD TOPONI
MIC. Pînă'nu demult se cre
dea că localitatea cu denumirea 
cea mai lungă este aceea a unui 
sat din Țara Galilor, cuprinzînd 
nu mai puțin de 58 de litere. 
Cunoscutul almanah al recordu
rilor, „Guinness", aduce acum 
un amendament. Fără îndoială, 
numele geografic cel mai lung 
este denumirea in limba siame
ză a orașului Bangkok : Krung- 
thep Mahanakhon Bovorn Ra
ta nakosin Mahintharayutthava 
Mahadilokoop Noparatratcha- 
thani Burirom Udomratchani- 
vetmahasathan Amornpiman A- 

vatarnsathit Sakkathattiyavisnu- 
karmparsit. în traducere, acesta 
înseamnă „Marele oraș pi înge
rilor, Jocul suprem de depozitare 
a bijuteriilor divine, marele ți
nut neinvins, mărețul și proemi
nentul regat, capitala fascinantă 
a celor nouă pietre prețioase, 
palatul și locuința regală cea 
mai înaltă, adăpostul zeilor și să
lașul spiritelor reincarnate". De
sigur, chiar și pentru localnici 
este puțin dificil să tină minte 
numele intreg al orașului lor. 
De aceea ei preferă să-i spună 
mai simplu ; Krungthep. adică 
„Orașul îngerilor",

• PORTIERĂ CU 
CIFRU. Q firmă americană 
de automobile a pus la punct 

un „zăvor" electronic cu cifru 
pentru portiere. Portiera din 
dreptul conducătorului se des
chide prin formarea a cinci cifre, 
cu ajutorul unei claviaturi insta
late In partea inferioară a par
brizului. Dacă se formează o a 
șasea cifră, se deschid si restul 
portierelor, în fine, a șaptea 
cifră servește la deschiderea 
portbagajului. Sistemul Se do
vedește a fi eficace nu numai 
pentru prevenirea furturilor de 
automobile, dar ȘÎ pentru com
baterea alcoolismului la volan: 
este evident că un conducător 
în stare de ebrietate nu va pu
tea să-și amintească atît de 
ușor combinațiile de cinci sau 
șase cifre necesare pentru des
chiderea portierelor.
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asupra situației din sudul Libanului

Ample articole în presa internațională 
de-a 35-a aniversări a actului istoric

pe marginea celei 
de la 23 August

Ziare și reviste, posturi de radio și televiziune din numeroase țări 
ale lumii au marcat sărbătoarea națională a poporului român, a 35-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" relevă, într-un reportaj, 
semnificația deosebită a evenimen
tului sărbătorit menționînd că „peri
oada de după eliberare a României 
poate fi caracterizată, pe scurt, drept 
perioada unei ascensiuni multilate
rale. Cei 35 de ani care au trecut 
sînt strîns legați de cele mai mari 
succese obținute de vecina noastră de 
la nord. Astăzi, România socialistă 
este o țară dezvoltată, cu o agricul
tură modernă și un nivel material și 
cultural al poporului în continuă 
creștere. Ziarul „TRUD“ își intitu
lează articolul „Jubileu remarca
bil", în care arată că relațiile prie
tenești dintre România și Bulgaria 
cunosc o dezvoltare ascendentă și 
niciodată ca în prezent nu au fost 
atît de ample, cu o gamă bogată de 
acțiuni care corespund intereselor 
celor două popoare.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
— organ al C.C. al P.S.U.G. — acordă 
un spațiu amplu prezentării cuvîntării 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul adunării festive dedicate 
celei de-a 35-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
țâra noastră. Cotidianul publică, de 
asemenea, o corespondență din Bucu
rești, intitulată „Un complex side
rurgic crește la Galați". După ce 
subliniază importanța actului istoric 
de la 23 August 1944, articolul arată: 
„în cele trei decenii și jumă
tate, România s-a dezvoltat, sub con
ducerea 
tr-o țară agrară 
industrie aproape inexistentă, 
tr-un stat socialist cu importante rea
lizări în domeniile industriei, agri
culturii, științei și culturii. „BERLI
NER ZEITUNG" inserează articolul 
„Crește metropola românească", în 
care se arată, printre altele : „Ac
tualul plan cincinal al României pre
vede construirea a 170 000 locuințe în 
capitala țării, iar în perioada 1981— 
1985 urmează să mai fie construite 
încă 200 000 de apartamente", 
dianul „TRIBUNE" publică

; colul „România a devenit un 
; industrializat", iar ziarul de

„B. Z. AM ABEND" articolul „Bucu- 
i rești — centrul industrial al Româ

niei. în șase zile — cit într-un an".
Posturile de radio și televiziune 

ale R.D.G. au marcat, de asemenea, 
Ziua națională a țării noastre. La 
posturile de televiziune s-a organi
zat o seară a Televiziunii române.

TELEVIZIUNEA EGIPTEANA a 
transmis o emisiune „România — 
trecut, prezent i.șj vjitpy, program 
special cu prilejul Zilei sale națio
nale". Emisiunea a prezentat sem
nificația evenimentului sărbătorit 
și a reliefat succesele deosebite în
registrate de poporul român în opera 
de construire a unei societăți noi, 
care asigură bunăstarea și fericirea 
tuturor cetățenilor țării. Comenta
torul emisiunii a elogiat faptul că 
cele mai importante succese au fost 
obținute în perioada de cînd în frun
tea statului român se află președintele 
Nicolae Ceaușescu. Referindu-se la 
relațiile egipteano-române. comen
tariul a subliniat că „acestea se 
dezvoltă continuu, în toate domeni
ile, în interesul ambelor popoare, 
pe baza respectării independenței 
și suveranității naționale a fiecărei 
țări". Au fost transmise „urări sin
cere și felicitări cordiale poporului 
român prieten cu prilejul Zilei sale 
naționale".

comuniștilor români, din- 
înapoiată, cu o 

în-
a

Coti- 
arti- 
stat 

seară

Ziarul „EL MUNDO", din Vene
zuela, a publicat articolul „Dezvol
tarea accelerată a economiei româ
nești în scopul creșterii bunăstării 
generale". în articol se subliniază, 
printre altele : „Prin întreaga sa po
litică internă și externă. datorată 
înaltei personalități a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și caracterului 
original al concepțiilor sale cu pri
vire la dezvoltarea economică și so
cială a țării, la cooperarea, securita
tea și pacea internațională. România 
oferă, în prezent, imaginea unei țări 
socialiste în curs de dezvoltare, care 
înregistrează suocese vizibile în toa
te domeniile de activitate, cîștigîn- 
du-și stima și respectul tuturor po
poarelor". Cotidianul „EL UNIVER
SAL" a înserat articolul „Ampla ac
tivitate editorială în limbile naționa
lităților conlocuitoare din România".

Cotidianul malayezian „NEW SUN
DAY TIMES" a publicat o suită de 
articole dedicate celei de-a 35-a ani
versări a Zilei naționale a poporului 
român. Sub titlul „O politică a po
porului pentru popor", ziarul dedică 
un amplu articol contribuției ho
tărîtoare a gîndirii președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, la edi
ficarea unei politici externe de largă 
deschidere, „elaborată în armonie cu 
realitățile lumii contemporane, ale 
cărei procese, fenomene și probleme 
sînt examinate și interpretate în în
treaga lor complexitate și prin prisma 
dezvoltării lor dialectice". Ziarul pu
blică, de asemenea, o suită de foto
grafii reprezentind momente din ac
tivitatea internă și internațională
președintelui României. Sub titlul „35 
de ani — România construiește o so
cietate nouă, socialistă", cotidianul 
malayezian scrie, printre altele : 
„Alegerea președintelui Nicolae
Ceaușescu în fruntea partidului co
munist și a statului român marchea
ză un moment de importanță hotărî
toare. Din 1965 — cînd s-a proclamat 
republică socialistă — România a în
registrat realizări de seamă în dez
voltarea sa politică, economică, so
cială și culturală, atestînd strălucitele 
calități de conducător ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu și politica sa 
de dezvoltare multilaterală a țârii". 
Același cotidian inserează și articolul 
„Spre o nouă ordine economică in
ternațională", dedicat poziției țării 
noastre și președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, de militant activ 
pentru realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Marcînd Ziua națională a României, 
publicația „NATION REVIEW", din 
Thailanda, a dedicat un supliment ță
rii noastre. Printre articolele 
cate se remarcă cele intitulate 
cepția președintelui Ceaușescu 
pre noua ordine economică și 
că în lume" și „România — obiective 
și realizări ; participarea României 
la comerțul internațional și relațiile 
sale comerciale cu Thailanda". Arti
colele sînt însoțite de fotografia pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și de imagini ale 
realității românești. Același ziar a 
publicat extrase din cuvîntarea 
rășului Nicolae Ceaușescu la 
narea festivă prilejuită de cea 
35-a aniversare a eliberării.

Semnificația zilei de 23 August a 
fost evidențiată și printr-o emisiune 
transmisă de posturile de radio din 
Bangkok, în care au fost prezentate 
o serie de realizări economice ale 
țării noastre.

publi- 
„Con- 

des- 
politi-

tova- 
adu- 
de-a

Principalele cotidiane de limbă en
gleza din Pakistan — „TIIE 
MUSLIN", „DAWN", „MORNING 
NEWS", „RECORDER" și „THE PA
KISTAN TIMES" — au publicat su
plimente speciale dedicate României, 
însoțite de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în ample artico
le se menționează principalele reali
zări obținute de poporul român în 
opera de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, prin
cipiile politicii externe românești, 
precum și evoluția relațiilor econo- 
mico-comerciale și politice dintre 
România și Pakistan. Posturile de 
radio și televiziune pakistaneze au 
consacrat emisiuni speciale Zilei na
ționale a României, relevind semnifi
cația istorică a evenimentului, succe
sele înregistrate de România pe plan 
intern și extern. Televiziunea a pre
zentat filmul „Totul pentru om“.

TELEVIZIUNEA DE STAT DIN 
COSTA RICA a dedicat un program 
special „1944—1979 — 35 de ani de la 
eliberarea României de sub domina
ția fascistă", care a scos în evidență 
realizările obținute 
de poporul nostru în cei 35 de ani, 
subliniindu-se îndeosebi condițiile de 
viață din țara noastră și politica ex
ternă constructivă și pașnică dusă 
de Partidul Comunist Român. De 
asemenea, posturile de radio „AME
RICA LATINA", „UNIVERSITATEA" 
și „RADIO NACIONAL" 
emisiuni dedicate Zilei 
României.

Sub titlul „România 
cea de-a 35-a aniversare 
naționale", ziarul nipon 
PAN TIMES" consacră o pagină în
treagă țării noastre. în articolul „O 
epocă de profunde transformări, de 
progrese considerabile" se face o 
analiză a semnificației zilei de 23 
August 1944 în istoria poporului ro
mân și a realizărilor economice sem
nificative din ultimii 35 de ani. „Pe
rioada cea mai dinamică și mai fer
tilă, atît pe plan național, cît și în 
sfera dezvoltării raporturilor interna
ționale, este strîns legată de numele 
președintelui republicii, Nicolae 
Ceaușescu, care a jucat un rol deci
siv în elaborarea și aplicarea politicii 
interne și externe românești" — se 
arată în articol.

Un al doilea 
torilor japonezi 
fice, bogăția și 
natural al României, care, 
de ospitalitatea nedezmințită a româ
nilor și de facilitățile acordate turiș
tilor, au făcut ca numărul vizitatori
lor străini să sporească an de an", 
între cei 5 milioane turiști de peste 
hotare, 5 000 au venit în România din 
arhipelagul nipon — se arată în ar
ticol.

Ziarul 
într-Un . „ _ t . . 
1944 — aniversarea poporului

de România și

au transmis 
naționale a

sărbătorește 
a Zilei sale 
„THE JA-

articol prezintă citi- 
frumusețile geogra- 
varietatea peisajului 

„dublate

elvețian „VOIX OUVRIERE", 
amplu articol — „23 August 

-------- ----------‘-i’ ro
mân" — scrie : „în 1979 Româ
nia prezintă Imaginea unei țări 
angajate într-un vast program de 
dezvoltare economică și socială, care 
să-i permită să se plaseze în rin- 
dul țărilor cu o economie dezvoltată. 
Această voință e legată de o intensă 
activitate 
atașîndu-se 
dialog cu 
participării 
probleme cu care e confruntată ome
nirea". „Calea Originală și curajoasă 
pe care o urmează România în aceste 
domenii — scrie ziarul elvețian — 
poate contribui cert la reglementarea 
acestor probleme și la obținerea de 
noi progrese de către poporul român. 
Acestea sînt, în orice caz, urările pe 
care le formulăm pentru a 35-a ani
versare a sa".

pe scena internațională, 
promovării unui amplu 
toate națiunile 
la soluționarea

lumii și 
marilor

1 »
NEW YORK 30 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate al O.N.U. s-a în
trunit miercuri seara, la. cererea Li
banului, pentru a examina situația 
din sudul acestei țări.

Ședința a fost prezidată de repre
zentantul permanent al Statelor Uni
te la O.N.U., Andrew Young, care 
i-a informat pe membrii Consiliului 
de Securitate asupra ultimelor eve
nimente din sudul Libanului. Repre
zentantul american a condamnat 
ferm politica israeliană a asa-numi- 
telor atacuri preventive împotriva 
taberelor palestiniene din Liban. 
Această politică este „nelegitimă și 
inacceptabilă", a spus el, iar Israelul 
trebuie să-i pună capăt. Totodată. 
YoUng a cerut părților ,în conflict să 
coopereze cu reprezentanții Forței 
interimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.). Ca urmare a eforturi
lor U.N.I.F.I.L., a spus el, în Liban s-a 
ajuns duminică la o încetare a focu
lui, care, cu unele excepții, continuă 
să fie respectată.

Ambasadorul libanez la O.N.U., 
Ghassan Tueni, a cerut Consiliului 
de Securitate, în intervenția sa. să 
întreprindă măsuri pentru restabili
rea păcii în sudul Libanului. După 
ce a relevat că atacurile forțelor is- 
raeliene din ultimele zece zile s-au 
soldat 
civili 
peste 
Tueni 
perativă care se află la ora actuală 
în, fata Consiliului de Securitate este 
încetarea ostilităților în sudul Liba
nului, care trebuie să devină o zonă

cu moartea a peste 100 de 
și distrugerea locuințelor a 
270 000 de libanezi. Ghassan 

a subliniat că „problema im-

a păcii". Subliniind necesitatea apă
rării dreptului Libanului si al liba
nezilor la viață, Tueni s-a pronunțat 
pentru întărirea capacității militare 
a U.N.I.F.I.L., reactivarea Convenției 
de armistițiu israeliano-libaneză din 
1948, deplina libertate de mișcare a 
forțelor O.N.U. și revizuirea zonei 
sale de operațiuni. Vorbitorul a cerut 
„evacuarea totală din sudul Libanu
lui a elementelor înarmate israelie- 
ne, care continuă să exercite acolo 
o influentă hotărîtoare. Fără această 
evacuare, obiectivele U.N.I.F.I.L. nu 
vor putea fi realizate" — a spus el.

Cererea libaneză a fost sprijinită 
de Franța, al cărei reprezentant. 
Jacques Leprette, a făcut cunoscut 
că guvernul său condamnă „toate 
actele de violență comise împotriva 
Libanului, a cetățenilor și instituții
lor sale, precum și împotriva refu- 
giaților cărora această țară le acordă 
azil". Reprezentantul Franței a cerut 
Israelului să pună capăt „incursiuni
lor" în Liban și „sprijinului acordat 
unor grupuri înarmate iresponsabile".

S-a dat apoi; cuvîntul reprezentan
tului Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Hasan Abdel Rahman, a 
cărui audiere a fost aprobată în 
prealabil de către membrii Consiliu
lui de Securitate. în intervenția sa. 
delegatul O.E.P. a acuzat Israelul că 
poartă un adevărat război de geno
cid împotriva poporului palestinian.

Discursul reprezentantului Israelu
lui, Yehuda Blum, 
poziția guvernului 
sudului Libanului 
bată.

a demonstrat că 
său în problema 
rămîne neschim-

Chemare la reunificarea pașnică a Coreei
Un document al C.C. al Partidului Revoluționar pentru Reunificare 

din Coreea de Sud
— C.C. al 
pentru Re- 
Sud a dat 

ocazia celei 
întemeierii

SEUL 30 (Agerpres). 
Partidului Revoluționar 
unificare din Coreea de 
publicității un mesaj, cu 
de-a zecea aniversări a
partidului, in care se pronunță pen
tru inițierea unei noi faze în lupta 
pentru democrație în sudul Coreei, 
informează agenția A.C.T.C. Docu
mentul cheamă la realizarea celor 
trei principii ale reunificării și a 
orientărilor în cinci puncte pentru 
reunificarea patriei, la opoziție față 
de monopolizarea dialogului de către 
cercurile guvernante sud-coreene și 
realizarea unui dialog al întregii na-

țiuni pentru reunificare, la care să 
participe partidele politice, organiza
țiile sociale și personalități individua
le. la dejucarea complotului scizioniș- 
tilor din sudul Coreei și din afară 
pentru crearea „a două Corei". Do
cumentul cheamă masele largi popu
lare și partidele politice să acționeze 
unit pentru Idealurile democrației și 
patriotismului, fără să tină seama de 
deosebiri ideologice, de opinie și de 
convingeri politice, pentru dejucarea 
campaniei anticomuniste, în vederea 
realizării Marii uniuni naționale, 
pentru suveranitate, democrație și 
reunificare pașnică.

PERU
Programul comun pentru
LIMA 30 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă organizate la 
Lima a fost prezentat un program 
comun pentru unitatea forțelor de 
stînga din Peru, cu participarea Fron
tului Muncitoresc Țărănesc Studen
țesc și Popular (F.O.C.E.P.) și a par
tidelor comunist și socialist revolu
ționar. Programul reprezintă sinteza 
proiectelor elaborate de cele trei or-

unitatea forțelor de stingă

Vizita în Cuba a președintelui 
R. S. F. Iugoslavia

HAVANA 30 (Agerpres.) — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, a sosit într-o vizită ofi
cială la Havana, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba, Fidel Castro Ruz. Cei 
doi șefi de stat au avut o scurtă în
trevedere la aeroportul internațional 
Jose Marți, ei urmînd să aibă în 
continuare convorbiri oficiale în pro
bleme de interes reciproc — trans
mite agenția Prensa Latina.

După încheierea vizitei oficiale în 
Cuba, președintele Iosip Broz Tito 
va conduce delegația iugoslavă la lu
crările 'Conferinței la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Havana.

ganizații politice și urmează să fie 
supus dezbaterii.

Jorge del Prado, secretar general 
al P.C. Peruan, a declarat că progra
mul este o „alianță programatică", 
deschisă participării tuturor forțelor 
de stînga, care presupune constitui
rea unui guvern corespunzător mo
mentului actual din Peru. în vederea 
instaurării unei noi orînduiri.

Programul cuprinde patru mari ca
pitole. și anume cuceriri politice și 
democratice, economice și sociale, 
căile pentru realizarea acestor cuce
riri și politica externă. Documentul 
garantează inviolabilitatea drepturilor 
democratice și prevede instalarea 
unui guvern popular, bazat pe unita
tea oamenilor muncii de la orașe și 
sate și unirea poporului exploatat. 
Programul se pronunță pentru pro
movarea unei politici externe de ne
aliniere. extinderea relațiilor politice, 
economice și culturale și întărirea so
lidarității cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului.

IN PREAJMA CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A STATELOR NEALINIATE

Pe primul plan al preocupărilor: consolidareaII

unității, întărirea acțiunii solidare

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

PORT OF SPAIN
Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării independentei de 

stat a. tării dumneavoastră, doresc ca, în numele poporului român și al meu 
personal, să vă adresez sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de 
progres și prosperitate poporului prieten din Trinidad-Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Telegramă
Primul ministru al Guvernului Repu

blicii Socialiste România, Ilie Verdeț, 
a transmis o telegramă

Cine răsfoia cu 
10—15 ani în urmă di
ferite enciclopedii, cărți 
de călătorii sau ma
nuale geografice întil- 
nea invariabil în drep
tul numelui Republicii 
Trinidad-Tobago ace
leași notații despre 
frumusețea peisajului 
sau despre curiozitățile 
naturale ale acestui ar
hipelag format din 
șapte insule — cele 
mai mari fiind Trini
dad și Tobago — care 
însumează 5128 kilo
metri pătrați. Erau re
marcate, de pildă, im
presionantele cataracte 
de la Maracas, marele 
lac de asfalt, aproape 
perfect circular, ca și 
pitorescul celor două 
canale — Boca del 
Dragon și Boca de 
Serpientes — punți de 
apă prin care se comu
nică cu Venezuela. în 
schimb, despre „relie
ful" economic șe vor
bea mult mai puțin sau 
chiar deloc. Astăzi, 
situația s-a schipibat. 
în ceea ce se scrie a- 
cum despre Trinidad-

de felicitare
primului ministru al Republicii Tri- ■ 
nidad-Tobago, Eric Williams, cu pri
lejul Zilei naționale a acestei țări.naționale a acestei țări.

impun a-Tobago se 
tenției, în primul rînd, 
mutațiile în fizionomia 
economico-socială.

Ca și alte tari din 
Antile, care și-au do- 
bindit suveranitatea în 
ultimele două decenii, 
Trinidad-Tobago — 
stat devenit indepen
dent în 1962 — este an
gajat în diversificarea 
producției naționale, în 
special prin lărgirea 
ariilor de exploatare a 
resurselor naturale și 
valorificarea industria
lă a acestora. Aceste 
preocupări au devenit 
și mai intense odată cu 
proclamarea republicii 
în 1974. în ultimii ani 
au fost descoperite noi 
zăcăminte de petrol în 
zona platformei conti
nentale. rezervele de 
gaze naturale fiind 
estimate la 320 mi
liarde de metri cubi. 
Creșterea capacități
lor proprii de ra
finare a petrolului și 
impulsionarea indus
triei petrochimice re
prezintă importante

obiective ale proiecte
lor de dezvoltare. Re
cent a început con
struirea unei fabrici de 
îngrășăminte chimice 
și a unei uzine pentru, 
lichefierea gazului na
tural. Se pun. totoda
tă, bazele unei indus
trii siderurgice, prin 
intermediul Societății 
de stat a fierului și 
otelului.

Multiplicarea direc
țiilor emancipării 
nomice creează1 
condiții pentru o 
zență crescindă a 
în comerțul cu __. _ 
state, in raporturile le 
cooperare internațio
nală. în acest context, 
cunosc un curs p'£Iv 
și relațiile prietenești 
de colaborare dintre 
România și Trinidad- 
Tobago, ceea ce cores
punde deopotrivă in
tereselor reciproce ca 
și ale cauzei generale 
a instaurării unei noi 
ordini economice și 
politice internaționale.

eco- 
noi 

pre- 
țării 
alte

E. P.

TOKIO 30 (Agerpres). — Dieta ja
poneză s-a întrunit, joi, în cea de-a 
88-a sesiune extraordinară, reuniu
nea fiind marcată — după cum rele
vă agenția Kyodo — „de o atmosferă 
politică de tensiune, agravată de 
iminenta dizolvare a Camerei repre
zentanților — prima în curs de șapte 
ani — ce va fi urmată de organiza
rea de alegeri generale anticipate".

Partidul Liberal Democrat, de gu
vemămînt, a propus ca ambele ca
mere ale Dietei să se întrunească în 
cadrul unei ceremonii oficiale de 
deschidere a sesiunii. în prezența 
împăratului Hirohito, la 3 septem
brie, cu acest prilej urmînd ca pri-

mul ministru. Masayoshi Ohira, să 
rostească un discurs de prezentare a 
politicii guvernamentale. După dis- 

■ curs ar urma să fie prezentate in
terpelări, atît din partea reprezen
tanților partidului de guvemămint. 
cit și a opoziției, iar în perioada 4—6 
septembrie ar urma să fie dezbătute 
proiectele de lege guvernamentale. 
După cum relevă agenția Kyodo, 
partidele de opoziție și-au manifestat 
nemulțumirea cu privire la decizia 
unilaterală a guvernului de a con
voca Dieta in sesiune extraordinară 
și nu este sigur că acestea vor ac-> 
cepta programul propus de partidul 
de guvemămînt.

agențiile de presa transmit:
Convorbiri la Berlin.

Berlin au avut loc convorbiri între 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., și Aarne Saarinen, 
președintele Partidului Comunist 
Finlandez, aflat în vizită în R. D. 
Germană. A fost efectuat un schimb 
de informații asupra activității celor 
două partide și s-au examinat unele

V ■ • ițty
probleme ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Premise favorabile pentru dezvoltarea 
cooperării dintre România și R. F. Germania

Tîrgul internațional 
de la Maputo

Pavilionul României 
vizitat de președintele 

Mozambicului

Joi s-a deschis la Palacio de 
Los Congresos, noul și modernul 
complex de Clădiri din Havana, 
reuniunea ministerială a țărilor 
nealiniate, consacrată pregătirii 
celei de-a 6-a conferințe la nivel 
inalt a acestor țări, programată să 
aibă loc intre 3—8 septembrie. Dis
cursul inaugural a fost rostit de re
prezentantul Republicii Sri Lanka, 
A. Hameed, in calitatea sa de pre
ședinte al precedentei reuniuni mi
nisteriale.

Ca și reuniunea experților și am
basadorilor țărilor nealiniate care a 
precedat-o, actuala reuniune, la ni
velul miniștrilor de extțrne, are 
menirea de a armoniza pozițiile 
statelor participante, așa cum și-au 
găsit ele expresia in procesul an
terior de elaborare a proiectului 
Declarației finale și a celorlalte do
cumente ce urmează a fi adoptate. 
In acest scop, sarcina principală a 
reuniunii o constituie elaborarea 
proiectului de agendă al conferinței 
la nivel inalt.

Importanța deosebită a acestei 
conferințe decurge din rolul politic 
progresist, antiimperialist și antico- 
lonialist al mișcării de nealiniere, 
din caracterul tot mai larg al aces
tei mișcări, precum și din proble
mele de stringentă actualitate inter
națională incluse pe ordinea de zi.

Se știe că mișcarea de nealiniere 
cuprinde nu mai puțin de 86 de 
state ca membre cu drepturi depli
ne și un număr de aproape 30 de 
alte state, ca și mișcări de elibe
rare, organizații internaționale, 
care participă cu statutul de obser
vatori sau invitați. Această amplă 
extindere reflectă audienta tot mai 
amplă a mișcării de nealiniere, care 
cuprinde marea majoritate a state
lor lumii — două treimi — influen
ța crescindă pe care este chemată 
să o exercite asupra evoluției 
mondiale, ca una din forțele poli-

tice de bază ale contemporaneității, 
factor principal al inaintării omeni
rii pe calea libertății și progresului, 
a transformărilor revoluționare ce 
caracterizează epoca actuală.

Acest proces de amplificare se 
desfășoară în continuare. po
trivit recomandărilor reuniunii la 
nivelul experților și ambasadorilor, 
alte șase state — Nicaragua, Boli
via, Grenada, Iranul, Pakistanul, 
Surinam — precum și Frontul Pa
triotic Zimbabwe urmînd să pri
mească calitatea de membri cu 
drepturi depline ai mișcării de ne
aliniere ; totodată, s-a recomandat

nici a problemelor litigioase 
state, statornicirea unei noi

dintre
, _________  ___ ordini

economice și politice mondiale.
Sint obiective apropiate sau co

mune cu cele ale țărilor nealiniate 
și in curs de dezvoltare, practic cu 
ale tuturor națiunilor de pe glob. 
Idealurile de pace, progres, prospe
ritate. voința de apărare a inde
pendenței naționale, atașamentul 
față de principiile noi ale relațiilor 
internaționale, de egalitate deplină, 
stimă 
turile 
cursei 
măsuri

și respect 
îndreptate 
înarmărilor și 

de dezarmare,

reciproc, efor- 
spre oprirea 

trecerea la 
spre de-

Corespondență din Havana

ca Filipinele, Santa Lucia. Dominica 
și Costa Rica să participe ca obser
vatori, iar Spania să fie prezentă la 
conferința la nivel inalt in calitate 
de invitat.

Așa cum este știut, potrivit con
sensului precedentei conferințe la 
nivel inalt desfășurată in 1976 la 
Colombo, România socialistă parti
cipă la activitatea țărilor nealiniate 
in calitate de invitat, hotărirea 
unanimă adoptată in acest sens, cu 
doi ani in urmă, de către țările 
membre, reprezentind o semnifica
tivă expresie a relațiilor tot mai 
strinse de solidaritate și colaborare 
dintre România și aceste țări și, 
totodată, o recunoaștere a justeței 
politicii românești, a fermității cu 
care țara noastră acționează pe 
arena internațională in vederea 
promovării aspirațiilor și interese
lor vitale ale tuturor popoarelor 
lumii — pacea, dezvoltarea liberă 
și independentă a fiecărei națiuni, 
progresul economic și social, cola
borarea internațională egală in 
drepturi, soluționarea pe cale paș-

mocratizarea vieții internaționa
le, spre instaurarea unui curs 
nou, in mod hotărit opus vechii po
litici de forță, dominație și dictat, 
promovarea, in spiritul coexistenței 
pașnice, a unei largi colaborări 
intre toate statele — principii și 
obiective incluse, sub o formă sau 
alta, in diferitele puncte ale ordinii 
de zi și reafirmate in principalele 
documente ce urmează a fi su
puse dezbaterii conferinței la nivel 
înalt de la Havana, formează tocmai 
acea . platformă comună pe baza 
căreia a luat naștere și s-a dezvoltat 
mișcarea de nealiniere.

Fără îndoială, așa cum a reieșit 
și din dezbaterile intregii activi
tăți de pregătire a conferinței la 
nivel inalt și cum au ținut să pre
cizeze numeroase personalități poli
tice prezente aici, in aceste zile 
premergătoare conferinței, o condi
ție esențială în vederea transpu
nerii in viață a acestor principii și 
obiective o constituie întărirea 
unității și solidarității țărilor ne
aliniate. Această problemă s-a

aflat cu prioritate in atenția reu
niunii la nivelul experților și am
basadorilor, afirmindu-se ca un su
biect central și al reuniunii la nivel 
ministerial. Tocmai in acest sens, 
e.rperții și ambasadorii au recoman
dat reuniunii ministeriale să discute 
căile și mijloacele susceptibile de a 
conduce la soluționarea politică, in 
spirit constructiv și in conformitate 
cu normele dreptului internațional, 
a problemelor existente intre unele 
state membre ale mișcării de neali
niere, la întărirea neîntreruptă a 
unității și solidarității acestei miș
cări, examinind, intre altele, posibi
litatea organizării unor noi reuniuni 
ale statelor nealiniate, locul și data 
la care acestea ar urma să aibă 
loc.

Un alt grup de probleme 
căruia reuniunea de experți 
de acord și care urmează 
înaintate cu titlu de recomandări 
reuniunii ministeriale s-au referit 
la chestiuni de ordin organizato
ric, propunindu-se, intre altele, ca 
biroul de coordonare al reuniunii la 
nivel înalt să fie prezidat de Cuba 
și să cuprindă 7 membri din Africa, 
4 din America Latină și 2 
ropa.

Ansamblul dezbaterilor 
nare de pină acum privind 
mele procedurale și organizatorice 
a relevat o dată mai mult, ca o 
concluzie de cea mai mare impor
tanță, necesitatea acțiunii unitare, 
a eforturilor convergente ale miș
cării de nealiniere, astfel incit a- 
ceasta să-și întărească și mai mult 
rolul pe arena mondială, contri
buind in măsură tot mai însemnată 
la promovarea unor relații noi, de
mocratice in lume, la asigurarea 
păcii și securității tuturor popoare
lor, la progresul general și înflo
rirea civilizației universale.

circu- 
inter- 
virsta 
ieșite 

fante- 
întins

asupra 
a căzut 

să fie

din Eu-

prelimt- 
proble-

A. DUMITRESCU

Străzile liniștite ale Bonn-ului, pe
luzele de pe malurile Rinului sint in
vadate, in acest anotimp, de verdeață 
și flori. Și nu este deloc imtimplător 
că expoziția florală, organizată in fie
care an intr-unui din orașele repre
zentative ale Republicii Federale Ger
mania, este găzduită in acest an de 
Bonn, venind să încununeze efortu
rile edililor, care, de-a lungul anilor, 
s-au străduit să-i asigure orașului o 
permanentă prospețime.

Trecem pe citeva străzi. La 5 după- 
amiază forfota este in toi. Plouă mă
runt, așa cum a plouat mai toate zi
lele acestei veri. Un mucalit, supă
rat pe capriciile vremii, imi spune : 
„Ceea ce este cu adevărat frumos și 
senzațional in această vară aici, la 
Bonn, este faptul că intr-o singură 
zi poți avea toate cele patru anotim
puri". Numărăm cu surprindere cite
va străzi centrale in care „măria-sa" 
pietonul este stăpinul absolut, 
lația mașinilor fiind complet 
zisă. Este greu să nimerești 
clădirilor din jurul primăriei, 
parcă din miinile campionilor 
ziei arhitectonice. Un șantier
in tot orașul vechi completează go
lurile, dărimă ce este șubred și ne
interesant și fardează tot ce este trai
nic și valoros. Clădirile capătă o în
fățișare proaspătă, atractivă, sfidind 
virsta lor multiseculară.

Nu departe de Bonn-ul medieval se 
inalță clădirile Parlamentuliți, Can
celariei federale și sediile principale
lor partide. Ce-i preocupă azi cel 
mai mult pe politicienii vest-ger- 
mani ? Este suficient să privești zia
rele pentru a înțelege prioritățile ab
solute ale acestei perioade : criza 
energetică, problemele folosirii mîi- 
nii de lucru, poluarea, situația econo
mică. Cu realism și răspundere se 
caută soluții, se încurajează inițiati
vele utile. Un calcul făcut aici zilele 
trecute a stârnit senzație : dacă fier 
care șofer ar opri motorul numai 1—2 
minute in situații de aglomerare sau 
la stațiile de benzină, anual s-ar eco
nomisi citeva milioane litri de ben
zină ; pe străzile unor orașe au 
început să circule autobuze electrice; 
se discută tot mai mult despre 
tarea vitezei de circulație pe 
drumurile publice. Dar asupra 
asemenea preocupări prioritare 
mai reveni.

Despre problemele economice și în
deosebi despre colaborarea economică 
discutăm la Ministerul Economiei cu 
dr. R. Dittmar, consilier ministerial. 
Ne intimpină surizător, mărturi
sind că-i face plăcere ori de cite ori 
se intilnește cu oaspeți români. 11 în
trebăm cum apreciază relațiile econo
mice dintre R.F.G. și România. „Fără 
îndoială că, în ultimii ani. îndeosebi 
după semnarea Acordului de colabo-

limi- 
toate 
unor 
vom

rare pe termen lung, în 1973, se înre
gistrează o evoluție pozitivă — de
clară interlocutorul. Un nou impuls se 
simte după intîlnirea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și can
celarul Helmut Schmidt, la București, 
în acest an, în primul semestru, volu
mul schimburilor economice bila
terale a crescut cu aproape 20 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Este o evoluție de na
tură să ne satisfacă. Cele cinci socie
tăți mixte care funcționează in 
România și R.F.G. desfășoară in ge
neral o activitate bună. Esențial este 
ca, în continuare, atît firmele noas
tre, cit și partenerii din România să 
caute, în același spirit de înțele
gere; hoi posibilități de extindere a 
acestor relații".

Aprecieri similare am înregistrat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Bun 
cunoscător al României, dl. H. Lang, 
consilier, care a lucrat cițiva ani la 
Ambasada vest-germană din Bucu
rești, ne-a declarat : „Se știe că Ro
mânia a fost prima țară din Europa 
răsăriteană, după U.R.S.S., cu care 
am stabilit relații diplomatice. Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
joacă un rol proeminent în viața in
ternațională. Sînt motive care justi
fică contacte tot mai dese între țările 
noastre pe plan economic, politic și 
cultural. în curînd vom deschide la 
București Institutul de cultură ger
mană, acțiune căreia guvernul îi 
acordă o importanță du totul deose
bită, fiind prima instituție de acest 
fel pe care o înființăm într-o tară so
cialistă".

Mal reținem opinia d-lui Harald 
Simon, adjunctul șefului secției in
ternaționale din cadrul Uniunii sin
dicatelor germane :. „Ca și în alte 
domenii ale'' legăturilor dintre R. F. 
Germania și România, avem relații 
bilaterale bune cu sindicatele din 
țara dv., au loc întîlniri la nivelul 
organelor de conducere ale uniunilor 
noastre sindicale, între delegații de 
muncitori din România și R.F.G. 
Personal, am fost în România și păs
trez amintiri neșterse. Cînd spun 
aceasta mă gîndesc la partenerii de 
discuție competenți, la efortul efi
cient pe care țara lor îl depune pen
tru progresul economic, la frumu
sețile naturale ale României, la ospi
talitatea ce caracterizează poporul 
român".

Sint ginduri pe care le transcriem 
cu satisfacția că ele exprimă dorința, 
reciproc împărtășită, ca relațiile de 
colaborare pe multiple planuri din
tre țările noastre să cunoască o con
tinuă dezvoltare.

MAPUTO 30 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Populare 
Mozambic, Samora Moises Ma- 
chel, însoțit de membri ai gu
vernului și ai Comitetului Cen 
tral al FRELIMO, a vizitat t 
vilionul României la a 15-a ea A 
ție a Tirgului international de 
la Maputo.

Șeful statului mozambican a 
fost intimpinat de șeful misiunii 
diplomatice române, de șeful 
agenției economice și de direc
torul pavilionului, după . care 
i-au . fost prezentate standurile 
întreprinderilor de comerț ex
terior participante.

Președintele R.P. Mozambic a 
apreciat produsele expuse și 
și-a exprimat satisfacția pentru 
cursul ascendent al cooperării 
economice și al schimburilor co
merciale intre cele două țări.

Bonn
Viorel SAIAGEAN

Vizita delegației de se
natori americani în U.R.S.S. 
Aleksei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit delegația de senatori americani 
aflați în vizită în U.R.S.S.. la invi
tația grupului parlamentar al aces
tei țări. întilnirea a prilejuit o tre
cere în revistă a problemelor legate 
de relațiile dintre cele două țări, 
relatează agenția T.A.S.S.

întrevedere la Havana. 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, s-a în- 
tîlnit la Havana cu Joshua Nkomo, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, președintele Uniunii Po
porului African Zimbabwe (Z.Ă.P.U.). 
Au fost analizate probleme de inte
res comun, precum și unele aspecte 
referitoare la lucrările Conferinței la 
nivel înalt a țărilor nealiniate.

Răspunsul P.C.F. la pro
punerile P.S.F. Biroul PoIitie 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, reunit miercuri la Paris, a 
răspuns favorabil propunerii formu
late recent de Partidul socialist cu 
privire la organizarea unor întîlniri 
bilaterale, informează agenția France 
Presse. Biroul Politic al C.C. al P.C.F. 
a precizat că „un schimb de vederi 
poate fi considerat util", deși există 
divergente între cele două partide, 
precum și „contradicții flagrante în 
propunerile P.S.F.".

Statele Unite și Japonia 
au încheiat un acord de co°- 
perare în domeniul cercetărilor pri
vind fusiunea nucleară, s-a anunțat 
oficial la Washington. Acordul va 
duce la extinderea colaborării între 
cele două țări în căutarea de noi 
surse de energie.
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