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Organizarea producției - 
la nivelul dotării tehnice, 
PRODUCȚIA FIZICĂ - 

LA NIVELUL PLANULUI!
Ministerele economice, întreprinderile, organele și 

organizațiile de partid, consiliile de conducere ale 
oamenilor muncii, toți cei ce muncesc au datoria de 
a-și concentra forțele pentru realizarea și chiar depășirea 
producției planificate, pentru înfăptuirea indicatorilor 
economici de bază - producția fizică și producția netă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Au mal rămas puține zile pînă la 

Încheierea celui de-al treilea trimes
tru al anului 1979 — an hotărîtor 
pentru îndeplinirea întregului cinci
nal. Un moment potrivit pentru ca 
organizațiile de partid, consiliile de 
conducere, toți oamenii muncii să 
analizeze cu maximă răspundere re
zultatele obținute, socotind alături 
și ceea ce a mai rămas de făcut pînă 
la sfîrșitul anului. Aceasta deoarece, 
pe de o parte, a trecut suficient timp 
pentru ca în fiecare unitate econo
mică să se poată aprecia în mod 
realist felul cum s-a muncit pînă 
acum, iar pe de altă parte, a rămas 
și răgazul necesar pentru îndrepta
rea lucrurilor acolo unde s-au ma
nifestat unele neajunsuri.

Fără îndoială, faptul că. pe primii 
trei ani și jumătate din actualul cin
cinal. planul producției industriale a 
fost depășit cu aproape 70 mi
liarde Iei demonstrează realismul 
sarcinilor stabilite, eforturile susținu

te ale tuturor oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și statului. Remarcînd 
succesele obținute, nu pot fi trecute 
însă cu vederea unele lipsuri serioa
se care s-au manifestat în diferite 
sectoare de activitate. La recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că nu s-a urmărit cu întrea
ga răspundere realizarea în întregi
me a producției fizice, pe sortimen
te. nu s-au asigurat o conlucrare și 
cooperare corespunzătoare între dife
rite întreprinderi, sectoare si ramuri 
de activitate. Aceasta a influențat 
negativ desfășurarea muncii, a dus Ia 
o serie de nerealizări și lipsuri în 
unele domenii de activitate. Iată de 
ce, una din sarcinile prioritare ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
ale comitetelor județene este de a 
acționa ferm, printr-o susținută 
muncă organizatorică și politică, pen
tru unirea eforturilor comuniștilor,

ale tuturor oamenilor muncii in ve
derea îndeplinirii sistematice a pla
nului la toti indicatorii. Aceasta 
constituie problema centrală a mun
cii de partid.

Fiecare colectiv de muncă trebuie 
să țină seama de faptul că, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la adunarea 
festivă consacrată aniversării zilei 
de 23 August, îndeplinirea viitoare
lor obiective ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării, prefigurate în 
documentele programatice care vor 
fi adoptate de Congresul al XH-lea, 
este nemijlocit legată de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal. Or, 
ce poate exprima mai bine și mai 
direct rezultatele muncii noastre ,de- 
cît producția concretă de tractoare 
și grîu, de cărbune și energie, de 
oțel și mașini-unelte, de ciment și
(Continuare în pag. a IlI-a)

20 strunguri automate 
din metal economisit <

Specialiștii întreprinderii
„SARO" din Tîrgoviște au reu
șit ca prin reproiectarea mași- 
nilor-unelte să reducă simțitor 
consumul de metal, energie și 
manoperă și să ridice nivelul 
performantelor tehnico-functio- 
nale, ceea ce le-a conferit o 
competitivitate sporită pe piața 
mondială. Astfel, mai bine de 
jumătate din producția anului 
1979 o reprezintă produsele noi 
sau reproiectate, majoritatea re
venind strungurilor cu diametru 
mare, economisindu-se anual pe 
această cale 300 tone metal. Din 
metalul și alte materiale auxi
liare economisite se pot fabrica 
20 de strunguri automate.

Laminor realizat 
prin autodotare

Laminorul automat pentru 
inele de rulmenți — realizat și 
conceput de un colectiv de spe
cialiști de la întreprinderea 
„Rulmentul" din Brașov — este 
una dintre recentele și va
loroasele invenții din cadrul 
acestei unități. Comparativ cu 
instalațiile existente, laminorul 
automat are o productivitate 
net superioară — 1 100 bucăți 
pe oră. față de 700 bucăți cit 
este randamentul celor din im
port.

Alimentarea și evacuarea ine
lului se efectuează automat, 
ceea ce permite includerea la
minorului într-o linie tehnolo
gică complexă — respectiv de 
încălzire cu ajutorul curenților 
de înaltă frecventă. în același 
timp se reduce simțitor și con
sumul de energie.

Pentru mai buna 
valorificare 

a combustibililor 
inferiori

La cunoscuta întreprindere de 
cazane mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca a ieșit din secțiile 
de montaj cel de-al 20-lea uti
laj energetic funcționind cu 
combustibili inferiori'sau cu de
șeuri de lemn. Un calcul de
monstrează că extinderea fabri
cării acestor tipuri de utilaje — 
respectiy cazane de apă caldă și 
abur tehnologic — va duce, în 
1980, la economisirea a circa 
45 000 tone combustibil, îndeosebi 
hidrocarburi.

Joi, 13 septembrie, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
Wilhelm Von Usemann. președintele 
firmei „Deutsche Shell" — R.F.G., pre
ședintele Organizației Congreselor 
Mondiale ale Petrolului, A. Lewis jr., 
fast președinte al companiei ameri
cane „Gulf“, actualmente consilier al 
companiei, vicepreședinte al orga
nizației, A. R. Martinez, profesor 
la Universitatea „Bolivar", doctor 
in științe, membru al Consiliu
lui Național al Energiei din Vene
zuela, consilier național si director 
al Asociației internaționale de ener
gie, vicepreședinte al organizației, 
K. Miyamori, membru al comisiei 
de control vamal la Ministerul 
Trezoreriei din Japonia, membru al 
grupei de cercetări petroliere în Mi
nisterul Industriei, membru al Fede
rației Economice din Japonia, direc
torul companiei japoneze de televi
ziune, vicepreședinte al organizației, 
care participă la cei de-al X-lea 
Congres Mondial al Petrolului, ale 
cărui lucrări se desfășoară la Bucu
rești.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului, Vasile Patilinet. minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
președintele Comitetului român de 
organizare a celui de-al X-lea Con
gres Mondial al Petrolului.

Președintele Organizației Congre
selor Mondiale ale Petrolului, cei
lalți oaspeți au adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu calde mul
țumiri pentru întrevederea acor
dată, pentru găzduirea oferită de 
România celui de-al X-lea Con
gres Mondial al Petrolului, pen
tru condițiile create bunei desfășurări 
a acestei importante reuniuni inter
naționale. Totodată, ei au dat o înaltă 
apreciere contribuției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
rezolvarea marilor probleme care con
fruntă astăzi omenirea, inclusiv a pro
blemelor energetice, arătînd că 
discursul șefului statului român a re
prezentat o contribuție de preț Ia 
desfășurarea cu succes a lucrărilor 
congresului.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat 
satisfacția pentru organizarea Ia 
București a acestei importante reu
niuni, relevînd însemnătatea deosebi
tă a științei și tehnologiei pentru so
luționarea crizei energetice, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instituirea 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să asigure accesul liber și 
neîngrădit al tuturor națiunilor la 
cuceririle științei și tehnicii.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
că, în condițiile actualei crize econo
mice, îndeosebi a crizei energetice, 
care creează greutăți și complicații

tot mai serioase în dezvoltarea eco
nomică și socială a tuturor statelor, 
este necesară adoptarea unei politici 
noi de exploatare a petrolului, de 
economisire și folosire rațională a 
acestei importante resurse naturale, 
stabilirea unor raporturi juste între 
prețurile materiilor prime și cele ale 
produselor industrializate, care să sti
muleze eforturile tuturor țărilor — 
îndeosebi ale celor în curs de dezvol
tare — de a-și dezvolta economia, 
de a-și pune tot mai larg în valoare 
bogățiile naționale.

S-a exprimat, totodată, speranța că 
cel de-al X-lea Congres Mondial al 
Petrolului de la București va adopta 
recomandări concrete pentru folosirea 
realizărilor științei și tehnologiei mo
derne în scopul dezvoltării, al utili
zării raționale a resurselor de ener
gie ale planetei și exploatării cit mai 
depline a rezervelor de petrol, va 
facilita un schimb rodnic de expe
riență și tehnologii în domeniile 
explorării, exploatării și prelucrării 
petrolului, în vederea punerii în va
loare a noi surse de energie, care să 
stimuleze dezvoltarea economico- 
socială a tuturor țărilor, să contri
buie la lichidarea decalajelor econo
mice dintre state, la înfăptuirea as
pirațiilor lor de progres și civilizație.

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

Delegația Consiliului Revoluției din Portugalia

Din noile construcții ale Sloboziei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, joi, pe membrii dele
gației Consiliului Revoluției din Por
tugalia, condusă de generalul Franco 
Charais. membru al consiliului, care 
fac o vizită în tara noastră la invita
ția Frontului Unității Socialiste.

Delegația este alcătuită din colonel 
Pezarat Correia, membru al Consi
liului Revoluției din Portugalia, și 
căpitan de fregată Rui Vasco Sa Vaz, 
secretar permanent al consiliului.

La primire au luat parte tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Națio
nal al F.U.S., general-locotenent Ion 
Hortopan, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, membru al Consi
liului de Stat, și general-maior Mi
hai Chițac, membri ai Consiliului 
Național al F.U.S.

Generalul Franco Charais a trans
mis șefului statului român un salut 
cordial și cele mai bune urări din 
partea președintelui Republicii Por
tugheze, Antonio Ramalho Eanes. 
Conducătorul delegației a adresat. în 
același timp, calde mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, dînd 
o înaltă apreciere succeselor obținute

de poporul român în opera de edifi
care a unei Românii prospere și in
dependente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și pentru sen
timentele prietenești exprimate și a 
rugat să fie transmise președintelui 
Portugaliei salutul său cordial și cele 
mai bune urări, iar poporului por
tughez prieten, succese tot mai mari 
în dezvoltarea democratică a patriei 
sale.

Șeful statului român a apreciat că 
vizita în România a delegației Con
siliului Revoluției din Portugalia se 
înscrie pe linia bunelor relații stator
nicite între cele două țări și popoare 
și reprezintă o contribuție la extin
derea și adîncirea raporturilor tradi
ționale româno-portugheze.

în cursul convorbirii a fost expri
mată satisfacția fată de cursul ascen
dent al raporturilor dintre cele două 
țări, evidențiindu-se importanța deo
sebită pe care o reprezintă pentru 
dezvoltarea lor dialogul la nivel înalt 
româno-portughez prilejuit de vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Portu
galia și a președintelui Antonio 
Ramalho Eanes în țara noastră. A 
fast manifestată dorința de a se ac

ționa pentru continua extindere a le
găturilor de prietenie dintre cele două 
țări, pentru amplificarea conlucrării 
dintre ele in domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii între na
țiuni.

în timpul întrevederii au fost 
abordate unele probleme ale situației 
politice internaționale. în acest cadru 
a fost manifestat interesul României 
și Portugaliei de a conlucra tot mai 
strins pe plan extern pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la înfăp
tuirea unui sistem real de securitate 
și cooperare în Europa, la instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, care să asigure dez
voltarea liberă și independentă a tu
turor popoarelor, accesul lor la cu
ceririle civilizației contemporane. De 
ambele părți a fost reliefată impor
tanța deosebită a pregătirii temeinice 
a reuniunii de la Madrid, chemată să 
contribuie la întărirea climatului de 
destindere și colaborare, la adoptarea 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul Republicii Argentina,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Cind discutați despre termoficare, 
cereți și părerea cetățenilor.

Slobozia a cunoscut. în 
ultimii ani, o puternică și 
armonioasă dezvoltare ur
banistică, pe măsura im
petuoasei sale creșteri 
economice, trecînd intr-un 
timp scurt de la condiția 
de oraș modest la statutul 
real de municipiu. Există 
în acest municipiu, la fel 
ca pretutindeni în țară, 
toate condițiile pentru un 
trai civilizat și conforta
bil, condiții reprezentate 
de o zestre locativă nouă 
și modernă, menită cu 
atît mai mult să îndemne 
primăria și edilii orașului 
să-și dedice forțele și pri
ceperea pentru îngrijirea 
și înfrumusețarea lui.

Din păcate, această fi
rească și obligatorie în
datorire este, nu o dată 
și nu numai într-o singu
ră privință, încălcată cu 
ușurință. Și primăria, și 
întreprinderea de specia
litate din subordinea sa 
manifestă un interes scă
zut față de multiplele 
sarcini privind gospodări
rea municipiului.

Și pentru că se apropie 
sezonul rece, să ne refe
rim la situația încălzirii 
apartamentelor, instituții
lor, localurilor și edificii
lor publice. Practica ani
lor trecuți arată că, iarna, 
în apartamente sînt puse 
în funcțiune reșouri, ra
diatoare sau alte surse 
improvizate de Încălzire, 
care duc la un consum 
exagerat și nerațlonal de

tovarășe
energie electrică. Toată 
această risipă e făcută 
pentru a „îndulci" tempe
ratura din interioare. 
Prin sesizări, scrisori și 
reclamații, precum și în 
audiențe, în primul rînd, 
la consiliul popular mu
nicipal, iarna trecută.

primar!
riorul apartamentelor res
pective. Cauza acestui se
rios neajuns constă în 
starea necorespunzătoare 
de întreținere și funcțio
nare a sistemului de în
călzire a municipiului. 
Nenumărate analize și ve
rificări efectuate pe te-

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : • Viața 
de partid • Cum sînt so
luționate scrisorile oameni
lor muncii ? • Faptul di
vers • Sport • De pretu

tindeni

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi, 13 septembrie, pe Fe-

Trimisul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi di
mineața, pe trimisul special al tele-

derico Carlos Barttfeld, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar și 

special al televiziunii
viziunii mexicane de stat — „Cana
lul 13", Abel Enrique Magana Cam
puzano.

La primire au luat parte Constantin 
Mitea, redactor-șef al ziarului „Scîn-

plenipotențiar al Republicii Argentina 
în tara noastră. (Continuare în pag. 
a V-a).

mexicane
teia", șl Eugen Florescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru televiziunea mexicană de stat — 
„Canalul 13".

La Slobozia, unde în iarna trecută 
40 la sută din combustibilul consumat 
n-a încălzit locuințele, ci... pămîntul, 
conlucrarea primăriei cu cetățenii 
pentru remedierea defecțiunilor din 
sistemul termic este necorespun

zătoare

multi cetățeni au semna
lat acest neajuns.

Trebuie arătat, din ca
pul locului, că temperatu
ra scăzută din apartamen
tele oamenilor nu se da
torează nicidecum unor 
consumuri reduse de com
bustibil. Dimpotrivă. în 
perioada 15 octombrie 1978 
— 15 aprilie 1979. pentru 
încălzirea unui număr de 
7 000 apartamente s-au 
consumat 12 000 tone de 
combustibil convențional. 
Potrivit opiniei specia
liștilor. această canti
tate reprezintă mai 
mult decît necesarul pen
tru asigurarea unei tem
peraturi optime în inte-

ren de diferite comisii de 
specialiști au scos in evi
dentă acest adevăr. Iată 
principalele constatări :

1. în cele mai multe 
dintre centralele termice 
de bloc nu există nici 
măcar noțiunea de între
ținere preventivă a ca- 
zanelor. care sînt lăsate 
să funcționeze pînă la 
deteriorare. Datorită mo
dului nerațional de ex
ploatare. în urma verifi
cărilor din acest an nu a 
fost găsită nici o centra
lă termică la care să nu 
fie sparte unul sau mai 
multe cazane. Este, de 
asemenea, un fapt recu

noscut că activitatea per
sonalului de exploatare 
nu este îndrumată și con
trolată în mod corespun
zător, motiv pentru care 
sînt, pui- și simplu, igno
rate cerințele impuse de 
reglarea optimă a arderii, 
tirajului coșurilor, elimi
narea aerului fals și alte 
asemenea aspecte cu in
fluentă hotăritoare asu
pra asigurării căldurii în 
apartamente.

2. Majoritatea canalelor 
termice sint inundate cu 
apă, izolațiile termice, 
atîtea cite există, sînt 
executate incorect sau 
sint distruse. în plus, o 
parte din conducte sînt 
corodate sau sparte. 
Se apreciază că. din 
această cauză, pe traseu] 
de la centralele termice 
pînă la blocurile de locu
ințe se pierde. în medie, 
circa 40 la sută din can
titatea de căldură furni
zată.

3. Se face o considera
bilă risipă de combustibil 
la descărcarea si depozi
tarea acestuia. Rezervoa
rele centralelor termice 
nu sînt amenajate cores
punzător. nu sînt împrej
muite. nu au guri pentru 
descărcare, nu au ca-

Cristian ANTONESCU 
Mihai V1ȘOIU
(Continuare

ȘCOALA TEHNICĂ SUPERIOARĂ -
datoare să formeze ingineri cu profil larg, oameni 

de acțiune, gîndire îndrăzneață, creatoare
întreg Invățămîntul universitar se 

pregătește intens să întîmpine des
chiderea noului an de activitate di
dactică. Acest important moment din 
viața școlii are loc in atmosfera de 
adîncă și multilaterală reflecție, de 
preocupare majoră pentru mersul 
mereu ascendent al învățămîntului 
determinate de studiul documentelor 
apropiatului Congres al Partidului 
Comunist Român, al cuvîntării pro
gramatice rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
la C.C. al P.C.R.

Proiectul de Directive ale Congre
sului al XII-Iea al partidului accen
tuează. cum e și firesc, necesitatea 
dezvoltării pe mai departe a învătă- 
mintului, în concordantă cu cerințele 
științei și tehnicii contemporane, ale 
progresului, marcînd linii directoare 
și sarcini concrete specifice. în mod 
deosebit se subliniază extinderea în- 
vățămîntului superior, cu prioritate 
a învățămîntului tehnic pentru ramu
rile cu cea mai puternică dezvoltare, 
principala atenție acordîndu-se per
fecționării conținutului acestuia, inte
grării sale cu producția si cercetarea, 
pregătirii temeinice a studenților. In

tegrarea învățămîntului cu cercetarea 
și producția reprezintă, astfel, o cale 
principală de angajare nemijlocită a 
școlii in viata economică, științifică si 
culturală a societății noastre.

Potrivit obiectivelor fundamentale 
menționate, perioada actuală este ca

tul nostru, acest proces se realizează 
în secțiile productive ale facultăților 
si catedrelor, precum și în întreprin
derile economice, unde studenții, în 
funcție de anii de studii, efectuează 
lucrări direct productive, de cerce
tare și de conducere. întreg acest an

Opinii in preajma deschiderii noului an 
de învățămînt 

prof. dr. ing. Mihai GAF1JANU
rectorul Institutului politehnic „Gh. Asachi" din lași

racterizată deci de efortul perma
nent de îmbunătățire a conținutului 
educațional și instructiv al învătă- 
mîntului printr-o reproiectare realistă 
a întregului sistem la cerințele vieții. 
După opinia noastră, integrarea com
plexă și efectivă a învățămîntului cu 
producția nu poate fi realizată numai 
prin adăugarea practicii productive 
pe lingă sistemul tradițional de în- 
vățămint, ci, dimpotrivă, presupune 
regîndirea acestuia din urmă în con
textul noilor deziderate. La institu

samblu de activități se impune însă 
corelat si îmbunătățit, astfel ca prin 
ridicarea nivelului de responsabilitate 
Si a entuziasmului participantilor să 
fie cit mai eficient, pentru însușirea 
tehnologiilor avansate, pentru pro
ducția cu randament sporit, la cota 
progresului tehnic investit. în ce di
recții anume ?

în primul rînd, printr-o prioritate 
acordată perfecționării metodologice 
a învățămîntului. legării sale de ce
rințele nemijlocite ale vieții, optimi

zării raportului dintre teorie șl prac
tică, pregătire fundamentală si de 
specialitate, dintre elementele clasice 
— reper și noutate. Apoi prin ridi
carea competentei profesionale si 
perfecționarea cadrelor didactice si. 
evident, prin îmbogățirea si perfec
tionarea bazei materiale a învătă- 
mîntului.

în același timp. învățămîntul Inten
siv trebuie să dobîndească o mal 
mare mobilitate in fata schimbărilor 
produse de revoluția stiintifico-teh- 
nică, revoluție care impune perma
nent metode si tehnici noi de cerce
tare științifică si de realizare a pro
ducției. în aceste condiții, școala este 
menită să devină componentă esen
țială a preocupărilor pentru creșterea 
eficientei economice si sociale, edu
cația tehnologică jucînd aici un rol 
determinant. Tocmai de aceea in
fluenta revoluției știintifico-tehnice 
și a progresului social în etapa 1980— 
1990, în dezvoltarea societății româ
nești. implică o reconsiderare a con
ceptului de cultură generală a tine-
(Continuare in pag. a IV-a)
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; divers;
I Calendar I
| din... flori |

- Cum stați cu munca politica ? - Merge I
...Dar „merge" cam in goi, așa cum arată 

timpul cu roade încă neculese

I Scriam de curind în rubrica 
noastră despre „Flntina frăției" 
din Cărei, o impresionantă lu- 
erare de artă, realizată volun-

Itar de un grup de pensionari ro
mâni, mașihiari si germani din 
localitate. Iată că. acum, in fata 

Ifintinii a mai apărut o operă de 
artă, de data aceasta... florală. 
Este vorba de un imens și ori
ginal calendar ale cărui date 

Ițziua, luna, anul) sint „scrise" 
din... flori. Autor : tot un pensio
nar — Iuliu Nagy. In fiecare zi, 

Ila răsăritul soarelui, el „întoarce" 
fila calendarului, plantind flori 
in forma cifrei care indică data

- zilei respective.

Scrisoare
■ din Siria
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

Redăm textual un fragment 
dintr-o scrisoare sosită ieri din 
Siria ; „Mă numesc Mustafa Aii 
ti am lucrat un timp, la specia
lizare, in România. Cei patru 
frați ai tatei, din orașul Alepo, 
sipt benzinari. Intr-o zi au intrat 
să curețe rezervoarele de benzi
nă, dar din cauza gazelor dinăun
tru, n-au mai putut să iasă a- 
fară. Erați ca și marți. Auzind 
despre ce e vorba, un șofer 
român de pe o ambulantă t-a 
luat pe cei patru unchi ai mei, 
le-a dat primul ajutor și 'a por
nit cu toată viteza la punctul 
sanitar unde se tratează românii 
care lucrează in Siria. Acolo au 
fost îngrijiți cu multă pricepere 
și omenie și au .fost salvați. De 
atunci, de cite ori trece șoferul 
român cu ambulanta, cei 19 copii 
ai unchilor mei, frații tatei, îi 
fac semne au bucurie și recu
noștință. Numele salvatorului 
este Tase Anton și e din Bucu
rești. Cum eu citesc „Scinbeia",, 
vă rog să-i dați numele la 
„Faptul divers*,  că noi am vrut 
să-i dăm bani, dar el n-a pri
mit și am vrea să știe că-i mul
țumim foarte, foarte mult".

Vă mai doare 
măseaua ?

Timp de mai multe săptămini, 
membrii cercului de desen din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
deținători ai mai multor trofee 
internaționale, au fost oaspeții 
Iașiului. Împreună cu alți pio
nieri și școlari din tară, ei au 
împodobit interioarele clinicii de 
stomatologie infantilă cu tot 
felul de desene, care de care 
mai atrăgătoare, mai pline de 
fantezie. Sint daruri făcute de 
micii pictori micilor pacienți, 
pentru ca aceștia, privindu-le și 
admlrindu-le, să uite de durerea 
de... măsele.

Melcul...
I campion!
IPe adresa lui lonită P. Dan 

din București, Aleea Politehni
cii nr. 6, a fost expediat un plic, 

Ide către Radioteleviziunea roma
nă, in luna aprilie 1978. Plicul 
nu a ajuns nici acum la desti
natar. El se află la noi, ne- 

I desfăcut, trimis intr-un alt plic 
de către cititorul nostru Gheor
ghe Gavra din București, Aleea

I Arinii Dornei nr. 6, care l-a 
găsit în cutia sa de scrisori în 
luna august 1979.

Orice s-ar zice, față de o ase- 
I menea „performanță" poștală, 

melcul se poate considera cam
pion absolut!

I Chemarea
I pădurii
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

O elevă de la Liceul pedagogic 
din Deva, Petruș Liliana, ne 
deapănă povestea frumoasă a 
unui pui de căprioară. Găsit de 
tatăl său rătăcit prin pădure, fi
rav și hăituit de cine știe ce aftă 
vietate, a fost adus acasă șl în
grijit cu toată dragostea. încet
ineai. s-a inzdrăvenit, a început 
să zburde și să se împrieteneas
că la cataramă cu orătăniile <iin 
curtea gospodarului. Dar cel mai 
mult și mai mult ii place să se 
joace cu Rita, cățelușa. „Odată 
cu primele semne prevestitoare 
de toamnă — ne scrie eleva — 
„frumoasa", cum îi spunem noi, 
a început să adulmece chemarea 
pădurii. La început, dădea cite 
o raită și venea imediat înapoi, 
iar acum pleacă dimineața și se 
mai întoarce tocmai seara. In cu- 
rînd, n-o să mai vină deloc".

Drum bun, frumoaso!

Cristi, băia
tul lui Ținea

De Za început, rugăm cititorii 
rubricii noastre să dea o mină 
de ajutor la găsirea părinților 
sau a rudelor unui băiețel în 
virstă de- 10—12 ani. Băiețelul a 
fost depistat de organele de mi
liție in municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej, in ziua de 29 august. 
Este înalt de 1.32 metri și îm
brăcat cu pantaloni scurți, de 
culoare albastră, bluză de culoa
re pepit, albă și albastră, cu mi
ned scurte, pantofi maro-roșcați 
și șosete gri. Fiind suferind, cu 
toate încercările făcute pină 
acum, băiețelul nu Știe să spu
nă decit că îl cheămă Cristi, iar 
pe mama sa. Ținea. Intrucit in
vestigațiile făcute nu au dus la 
identificarea părinților sau ru
delor, cine știe ceva despre ei 
este rugat sâ le spună că băie
țelul se află in îngrijirea Cen
trului de primire a minorilor de 
pe lingă Consiliul popular al ju
dețului Bacău.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cerința fundamentală în domeniul 
activității politico-educative. asupra 
căreia secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
insistat în mod deosebit in cuvintarea 
la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. este aceea ca această 
activitate să fie strins legată de sar
cinile actuale, in primul rind de sarci
nile de producție, să aducă o contri
buție efectivă la soluționarea proble
melor concrete care se ridică la fie
care loc de muncă. Caracterul con
cret, mobilizator al muncii politice 
se impune eu atît mai mult In agri
cultură. Oare ce influentă practică 
ar avea afișarea la gazeta de perete, 
in plină campanie agricolă, a unui 
articol general care să nu aibă nici 
o legătură cu preocupările cetățeni
lor comunei, cu realizările sau minu
surile din activitatea lor ? Concepe
rea si desfășurarea muncii politice 
sub forme ingenioase, atractive, care 
să meargă la sufletul oamenilor, să 
se sprijine pe exemple vii, pe fapte 
și cazuri, pe situații concrete, să no
minalizeze fruntașii sau datornicii în 
muncă — iată condiția fundamentală 
a eficientei și forței de mobilizare a 
acesteia.

Ancheta noastră desfășurată în 
citeva comune din județul Dimbovita 
probează din plin acest lucru. Pre
cipitațiile abundente căzute în ulti
mul timp în comuna Răcari, bălti
rile la care dăduseră naștere puneau în 
pericol producția de cartofi, expusă 
degradării. Cum despre recoltarea cu 
mijloacele mecanice nici nu putea fi 
vorba, comitetul de partid comunal a 
initiat o largă acțiune de explicare si 
mobilizare a oamenilor. A fost fo
losită mai ales munca de la om Ia om. 
S-a mers practic pe fiecare stradă, la 
fiecare casă și s-a discutat cu cetă
țenii. Gazetele de perete din centrul 
comunei, de la cele două cooperative 
agricole de producție prezentau în 
forme simple și sugestive calcule, 
comparații care evidentiau pierderile 
datorate fiecărei zile de întîrziere. 
Sătenii, de la mic la mare, au inteles 
și au răspuns prompt. Recolta a fost 
strînsă cu coșul și cu sacul, avîndu-se 
grijă să nu se piardă nimic.

O experiență bună în munca politi
că am întîlnit și în comuna Valea 
Mare, Deși condițiile climatice nu au 
fost dintre cele mai prielnice, totuși 
aici s-au obtinut rezultate bune la 
culturile de griu si orz. Cum s-a pro
cedat ? Planul economic a fost afișat, 
încă de la stabilirea lui. in fiecare 
circumscripție electorală Si dezbătut 
cu grupuri de cooperatori. La punc
tele de informare și documentare po- 
litico-ideologică, sarcinile economice 
au fost prezentate, cu ajutorul sche
melor și graficelor, pină la nivelul 
brigăzilor. Prin intermediul propagan
dei vizuale, cetățenii au fost perma-

nent ținuți la curent cu evoluția lu
crărilor. iar in perioada campaniei cu 
rezultatele obținute. Nu au lipsit nici 
epigramele, caricaturile care periodic 
„înțepau" atitudinile de delăsare, cri
ticau deschis anumite aspecte negati
ve de organizare a muncii, de super
ficialitate in muncă.

Investigațiile noastre au pus în 
evidentă însă și numeroase situații 
de inerție, de reacție întîrziată in fata 
cerințelor vieții, de lipsă de ingenio
zitate și alte ipostaze ale formalis
mului în conceperea si desfășurarea 
muncii politice.

...Stațiunea de mecanizare agricolă 
Ghergani — stațiune mare, cu peste

bului. Ducerea lor la bun sfîrșit 
necesită o considerabilă încordare a 
forțelor și ca atare o intensă muncă 
politică de mobilizare a oamenilor. 
Interesindu-ne la comitetul comunal 
de partid despre acțiunile întreprin
se în acest sens, primim asigurări 
că „totul merge bine". Dar ce justi
fică o asemenea apreciere, de vreme 
ce în cooperativele agricole din raza 
comunei — Cornețelu și Colacu i — 
recoltarea florii-soarelui nu s-a în
cheiat încă, deși perioada optimă a 
expirat, iar la recoltarea sfeclei de 
zahăr și' porumbului sînt considera
bile rămineri în urmă ? Pe întreaga 
rază a consiliului unic agroindustrial

• O relație firească : metode active — rezultate bune la lucră
rile agricole • Caligrafia frumoasă nu poate înlocui conținutul, 
legătura cu faptele vieții • Prețul formalismului în utilizarea 
unei importante pîrghii de mobilizare și organizare a eforturilor 

cooperatorilor

200 de tractoare și circa patru 
sute de lucrători — se confruntă, ca 
orice S.M.A., cu problema utilizării 
maxime a dotării tehnice, a reduce
rii consumului de carburanți etc. 
Cum a reacționat munca politică in 
fața acestor preocupări si exigente ? 
De-a lungul aleilor de intrare la 
S.M.A, întîlnim citeva chemări de 
genul „Eliminînd în totalitate scurge
rile și drumurile inutile, putem res
pecta angajamentul să lucrăm o zi pe 
lună cu carburanți economisiți". Dar 
de cine și cum este respectat acest an
gajament ? Se realizează el oare ? Ce 
ar trebui făcut ca să fie îndepli
nit, nu aflăm de nicăieri, factorii de 
conducere de aici gîndind probabil că 
s-au achitat de răspundere dacă au 
expus chemarea respectivă. Cînd ne 
exprimăm nedumerirea că gazeta de 
perete de la intrare, adică tocmai cea 
care trebuia să informeze periodic 
asupra stadiului de îndeplinire a an
gajamentului, este goală, ni se răs
punde că mai există o gazetă înăun
tru. Mergem acolo. Gazeta intitulată 
„Actualitatea S.M.A." avea o rubrică 
„Cinste lor" — goală, o schemă a 
consiliului agroindustrial și un arti
col despre hotărîrea privind înființa
rea consiliilor unice agroindustriale...

în comuna Răcari se află în plină 
desfășurare arăturile și pregătirea te
renului pentru însămințările de 
toamnă — puțin întîrziate din cauza 
ploilor abundente, precum si lucră
rile de recoltare a sfeclei și a porum-

Răcari a fost recoltată pină acum 
8 la sută din suprafața cultivată cu 
porumb, iar la sfecla de zahăr circa 
40 la sută, culesul situîndu-se sub 
graficul stabilit. La aceste deficiențe, 
gazeta din comună și gazetele din 
cele două cooperative menționate nu 
.s-au referit cîtuși de puțin. Citim 
în ele doar chemări generale și iden
tice. scrise de aceeași mînă. 
„Știți — caută să se justifice secreta
rul adjunct cu propaganda al comite
tului comunal de partid — sint putini 
oamenii care scriu frumos"... Esențial 
pentru ca o gazetă de perete să 
atragă atenția, să aibă forță de 
inriurire, să „frămînte" în sens pozi
tiv viața satului este însă nu cali
grafia articolelor, ci conținutul lor, 
măsura în care acest conținut oglin
dește viața unității respective, în care 
reușește să înregistreze prompt, să 
supună atenției sătenilor stările de 
lucruri existente, realizările, cit și de
ficientele. faptele bune, dar si atitu
dinile de delăsare.

Deficiențele muncii politice tși au, 
evident, partea lor de vină și în exis
tență rămînerilor în urmă față de 
plan din unele comune. De pildă, în 
comuna Dragomirești, producțiile, mai 
ales in sectorul vegetal, sînt cu mult 
sub posibilități și stih cifrele de plan. 
Printre cauzele importante : indisci
plina și dezordinea în muncă, neres- 
pectarea normelor agrotehnice in 
executarea lucrărilor agricole etc. Si 
totuși nici o formă a muncii politice

nu și-a îndreptat ascuțișul critic către 
asemenăă situații. La punctul de do
cumentare politico-ideologică nu s-a 
initiat nici o acțiune concretă in 
această direcție. Gazetele de perete 
.sînt ca și inexistente. Colectivele 
muncii politice de masă au acționat 
sporadic. Greu de înțeles este modul 
cum încerca să justifice secretarul 
adjunct eu propaganda al comitetului 
comunal de partid o asemenea situa
ție spunîndu-ne că mai mult nu se 
poate face...

Ceea ce a apărut limpede de-a lun
gul anchetei noastre a fost preocu
parea cu totul insuficientă a factori
lor de răspundere din comune pen
tru această importantă latură a mun
cii de partid, pentru orientarea ei că
tre aspectele cele mai importante și 
mai actuale ale campaniei agricole, 
îndeosebi culesul și transportul pro
duselor agricole de sezon, incit aceas
ta să determine luări de atitudine, 
măsuri concrete. Este semnificativ în 
această direcție că discutind cu 
secretarul comitetului de partid 
din comuna Contești în legătură cu 
acțiunile mai importante în domeniul 
muncii politice, ni s-au dat asigurări 
că... se acționează. Dar nu ni s-a pu
tut oferi nici un plan de muncă, nici 
un obiectiv urmărit cu prioritate. 
Dealtfel, chiar în fata consiliului 
popular și a cooperativei agri
cole de producție, agitația vizuală 
și gazetele de perete conțineau lo
zinci sau articole generale, care se 
refereau la o etapă depășită — pre
gătirea campaniei agricole de vară.

Răspunderi directe pentru această 
situație revin și forurilor județene, 
modului cum au îndrumat munca po
litică desfășurată în comune, calita
tea și eficiența acesteia. Or. defi
ciențele semnalate puteau fi les
ne observate de către atitia fac
tori de control și îndrumare care 
au trecut prin comune.

Mai ales acum cind se pune cu 
atîta acuitate problema strîngerii 
operative a recoltei, pregătirii neîn- 
tîrziate a terenurilor pentru însămîn- 
țările de toamnă, organele și organi
zațiile de partid din agricultură tre
buie să se preocupe nemijlocit și 
perseverent de organizarea și desfă
șurarea muncii politice, să confere 
acțiunilor un mai puternic caracter 
concret, mobilizator, să învestească în 
această direcție mai multă pricepere, 
ingeniozitate și pasiune, ca o condi
ție esențială a creșterii contribuției 
muncii politice la strîngerea si de
pozitarea în bune condiții a întregii 
recolte -= sarcină de partid priori
tară și cerință majoră a economiei 
naționale.

Paul DOBRESCU 
Gheorcjhe MANEA

Bacău. Oraș în plinâ înflorire

ZILNIC - 50 DE APARTAMENTE!
Ații trebuie să realizeze 

constructorii din Bacău pentru 
a-și onora sarcinile pe acest an

Rubrlcâ realizată de 
Petre POPA
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Cînd discutafi despre termoficare
(Urmare din pag. I)

pace, iar. Pe deasupra, risipa mai 
este favorizată si de linsa aproape 
totală a unei evidente zilnice și sis
tematice a stocurilor și consumurilor.

Indiscutabil, țoale aceste neajun
suri. la care se adaugă si altele, sint 
rezultatul nemijlocit al interesului 
scăzut acordat de factorii responsa
bili și, in primul rind. de primărie, 
modului in care întreprinderea de 
specialitate — Exploatarea de gospo
dărie comunală si locativă — înțelege 
sâ-și organizeze activitatea si să-si 
îndeplinească atribuțiile clare ce-i 
revin. Ce poate fi mai elocvent in 
această privință decit faptul că uni
tatea amintită a funcționat o lungă 
perioadă de timp fără organigramă 
aprobată, fără regulament de or
ganizare și funcționare, cu sarcini 
de serviciu depășite, care se refereau 
la persoane ce nu mai lucrau de 
mult in unitate sau la posturi inexis
tente. Mai poate surprinde. în atari 
condiții, faptul că numeroasele pla
nuri de măsuri stabilite pentru re
medierea defecțiunilor constatate, 
deși prevedeau termene si responsa
bilități precise, au rămas în marea 
lor majoritate... uitate prin sertare ?

Așa se face că problema funcțio
nării normale a sistemului de încăl
zire a orașului rămîne in continuare 
doar un... subiect de discuții sterile 
și de îngrijorare. în timp ce la 
Slobozia, prin oăldura pierdută în 
rețelele termice, este încălzit... Pă- 
mîntul. E adevărat. în primăvara 
acestui an au fost constituite mai 
multe colective de specialiști de la 
întreprinderile economice locale, care 
au supus unei verificări minuțioase 
centralele și rețelele termice. Pe 
baza constatărilor făcute cu acest 
prilej, a fost elaborat un nou plan

de reparații. Dar trebuie spus că 
măsurile prevăzute, desigur bineve
nite. sint departe de a fi suficiente. 
Ele vizează aproape în totalitate 
repararea cazanelor din centralele 
termice, eeea ce este foarte puțin, 
dacă avem in vedere multiplele defi
ciențe existente. Dar chiar și această 
lucrare este făcută pe jumătate, de
oarece nu este prevăzută decit într-o 
mică măsură modernizarea cazanelor 
sau. cu alte cuvinte, creșterea randa
mentului termic al acestora. Mai grav 
este faptul că. în continuare, este 
ignorată necesitatea remedierii cana
lelor termice, prin scoaterea apelor 
din interiorul lor. înlocuirea conduc
telor deteriorate și izolarea lor co
respunzătoare. Atît la primărie, cît și 
Ia întreprinderea amintită se poartă 
încă discuții sofisticate in jurul opor
tunității acestei intervenții.

Din această cauză, apartamentele 
sint pur și simplu invadate de tin- 
țari. Se pare că simplele mușcături 
ale tînțarilor nu sint suficiente să-i 
determine pe primar, pe ceilalți edili 
ai orașului să treacă energic la 
curmarea acestor neajunsuri. Un ar
gument menit șă justifice pasivita
tea factorilor responsabili l-ar re
prezenta lipsa de forte pentru rea
lizarea acestei lucrări. Oare nu 
există. într-adevăr, forțele nece
sare ? Ce fac asociațiile de loca
tari. dar cetățenii orașului, multi 
muncitori în specialitate, care sînt 
direct interesați să beneficieze de 
căldură la iarnă ? Iată citeva din 
opiniile lor : Nicolae Moraru, blocul 
E 3, ap. 56 : „Să ni se arate clar ce 
trebuie să facem și imediat ne 
apucăm de treabă". Radu Anghel, ap. 
28, același bloc : „Dacă se asigură 
unelte și materiale, nu cred că va fi 
cineva să nil pună umărul". Am con
semnat zeci de opinii asemănătoare

si. dacă era posibil să întrebăm toți 
locatarii blocurilor, sintem siguri că 
toți ar fi dat aceleași răspunsuri. Dar 
și-a propus primăria municipiului să 
facă apel la cetățeni și. împreună cu 
eg să treacă la rezolvarea probleme
lor ? Oricite răspunsuri s-ar da. mai 
directe, mai ocolite, realitatea arată 
că nu, pentru că altfel problemele 
erau de mult rezolvate. Primarul. îm
preună cu membrii consiliului popular 
să se sfătuiască cu cetățenii, să alcă
tuiască cu specialiștii de care Slobo
zia nu duce lipsă planuri corespun
zătoare de lucrări. Ce fel de contact 
cu cetățenii au primarul și primăria, 
dacă în fața unei asemenea situații, 
în care fiecare om este direct intere
sat, nu fac apel la sprijinul cetățe
nilor ?

Nu este însă de rtrisos să subliniem 
că sfera neajunsurilor este cu mult 
mai mare. De pildă, mersul lucrărilor 
de reparații este insuficient contro
lat, așa că la centralele termice meș
terii vin cind vor. se apucă si ter
mină treaba după același principiu.

Nu minimalizăm unele din măsurile 
luate și îndeplinite pină acum. Dar 
nu putem trece cu vederea că și acum 
continuă să se acționeze cu jumătăți 
de măsură. Deși pentru toată lumea 
și, în primul rind.- pentru factorii res
ponsabili, este clar că la iarnă căldu
ra din apartamente depinde de închi
derea tuturor „robinetelor" risipei. la 
ora aceasta se discută încă prea mult 
și inutil pe această temă, fără să se 
treacă sorios la treabă. Credem că 
este nevoie de o intervenție hotărîtă 
și urgență din partea consiliului 
popular județean pentru a arăta pri
măriei municipiului Slobozia cum tre
buie să lucreze, dacă nu știe, sau 
pentru a trage la răspundere pe cei 
care știu ce trebuie făcut, dar nu-și 
îndeplinesc obligațiile.

In septembrie, 
pe litoral

Luna septembrie este deosebit 
de favorabilă excursiilor și odih
nei pe litoralul Mării Negre. în 
această perioadă tarifele de ca
zare și masă sint substanțial re
duse (după 15 septembrie 57 lei 
pentru o persoană pe zi), iar se
jurul este după preferințe.

Pentru cei aflati la odihnă, 
gazdele organizează excursii la 
diferite locuri și monumente is
torice, precum și în Delta Dună
rii, la Murfatlar. Se poate par
ticipa la scurte excursii in R.P. 
Bulgaria, la Varna.

Procurarea biletelor. înscrieri
le în excursii, informații supli
mentare la toate agențiile și fi
lialele oficiilor județene de tu
rism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. București.

Din cele aproximativ 0 000 de apar
tamente care trebuie construite în 
acest an în orașele județului Bacău 
au fost predate „la cheie", pină Ia 
această dată, numai 4 000. Celelalte se 
află în diferite stadii de construcție : 
un număr de 1 000 de apartamente 
sint in fază de finisaj, 3 900 au struc
tura realizată, iar la 100 de aparta
mente nu au început nici pină acum 
lucrările. Așadar, intr-un răstimp 
destul de scurt, care a mai rămas 
pină la finele anului, trebuie execu
tat un volum mare de lucrări. Ce 
măsuri au fost luate pentru recupera
rea restantelor, pentru construirea și 
predarea la cheie a tuturor aparta
mentelor, pentru ca planul de locuin
țe pe acest an — așa cum a cerut 
secretarul general al partidului la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. — să fie integral reali
zat ?

La intervenția comitetului jude
țean de partid a fost întocmit un 
program special 
de activitate, cu 
măsuri concrete, 
menite să ducă la 
impulsionarea rit
mului de muncă 
pe toate șantiere
le construcțiilor 
de locuințe, Pro
gramul vizează. în 
primul rind, asi
gurarea ne plan 
local a unor materiale de construcții 
deficitare, precum și recrutarea forței 
de muncă necesare. S-a hotărît ca 
noua Fabrică de prefabricate de la 
Bacău să asigure pină la sfîrsitul 
anului, panouri mari pentru 1 200 de 
apartamente. La Sănduleni. pe apa 
Tazlăului, a fost deschisă o ba
lastieră care aprovizionează cu 
agregate. de riu șantierele din 
orașele Gh. Gheorghiu-Dej, Moi- 
nești și Tg. Ocna. în același timp, 
pentru a economisi cimentul, inginerii 
Dan lordăcheanu și Clement Sion au 
conceput și realizat o instalație pen
tru captarea cenușei de la termocen
trala Comănești. Prin utilizarea aces
tei cenușe in construcții, se va reali
za o economie de ciment echivalentă 
cu construcția a 50 de apartamente.

O altă măsură stabilită de comite
tul județean de partid și transpusă în 
practică de consiliile populare este 
aceea de a detașa po șantiere, In aju
torul constructorilor, muncitori din 
întreprinderile beneficiare de aparta
mente. Acestora li s-au adăugat 200 
de tineri absolvenți ai liceului indus
trial de construcții. Alți numeroși oa
meni ai muncii, care urmează să se 
mute in noile locuințe, participă la 
lucrările de finisare a acestora. în 
același timp, după cum ne informea
ză tovarășul inginer Mihai Armașu, 
directorul Trustului județean de con
strucții, peste 400 de oameni au fost 
calificați în meserii deficitare : zi
dari, fierar-betonlștl, mozaicari.

în noile cartiere de locuințe din 
municipiile Bacău și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej âm constatat că, în 
prezent, există suficientă forță de 
muncă pe toate șantierele. Dar oricît 
de multe forte ar fi. la punctele de 
lucru, ele nu au eficiența sconta
tă dacă nu sînt rational folosite. în 
cartierul Republicii, unde se înalță 
un adevărat oraș-satelit al Bacăului, 
formația de lucru condusă de Con
stantin Andone, de exemplu, a pier
dut o jumătate de zi de pomană, 
pentru că maistrul I. Bostan n-a bi
nevoit să treacă pe la blocul respec
tiv să le. spună ce au de făcut. în 
apropiere, pe strada Oțelari. altă for
mație, condusă de Gheorghe Arghir,

Cum se îndeplinesc 
măsurile stabilite pentru 
recuperarea restanțelor ?

lucra cu Încetinitorul. Șeful de for
mație era supărat foc pentru faptul 
că in ultima săptămînă nu montase 
cu două macarale decit patru aparta
mente. Și aceasta, intrucit conducerea 
șantierului nr. 13 nu-i asigurase 
materialele necesare, iar o macara nu 
avea instalată calea de rulare. Peste 
drum, lingă blocul 84/4 din cartierul 
Aviatori, o altă macara, de mare to
naj, zăcea uitată de săptămini de 
zile. Blocul ajun.sese la finisaj, dar 
macaraua nu a fost încă mutată la 
un alt punct de lucru. Absențele 
nemotivate și întirzierile de la 
program își fac simțite efectele ne
gative în mai multe puncte de lu
cru, Asemenea deficiențe se semna
lează și pe șantierele din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Așa stînd lucru
rile, nu e de mirare .că un bloc cu 
104 apartamente destinat chiar... con
structorilor, bloc care a început cu 
doi ani în urmă, nu a fost dat în fo
losință nici pină acum !

Am fi nedrepți 
dacă n-am subli
nia aici și faptul 
că există și șanti
ere unde se lu
crează cu mult 
suflet. La punc
tele de lucru 
din noile cartiere 
„Carpati". „Mlron 
Costin" si „Pictor 
Aman" se mun

cește în două schimburi com
plete. Pentru a grăbi ritmul de
execuție a lucrărilor, toțt construc
torii, în frunte cu comuniștii, sînt an
gajați înt;r-o întrecere mobilizatoare, 
cu foarte bune rezultate. Ei sînt și 
autorii unor inițiative valoroase. For
mațiile de lucru conduse de Constan
tin Hodină si Constantin Strugaru au 
pus la punct o nouă tehnologie de 
construcție, prin care se realizează 
zilnic structura unui apartament.

Constatările din timpul investiga
ției noastre le-am prezentat tovară
șului Radu Manoliu, secretar al co
mitetului județean de partid, care 
ne-a spus :

— Așa cum a Indicat și ne-a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., sintem hotăriți să facem 
totul pentru a realiza integral planul 
la construcția de locuințe pe acest an. 
în acest scop, secretarii comitetelor 
municipale și orășenești de partid și 
vicepreședinții consiliilor populare au 
fost repartizați pe cartiere și puncte 
de lucru, unde urmăresc zi de zi 
mersul lucrărilor și iau măsuri ope
rative pentru rezolvarea problemelor 
care se ivesc. Pentru folosirea mai 
bună a forței de muncă, ne preocu
păm acum să ridicăm productivitatea 
schimbului II la nivelul oelei din 
schimbul de zi. Au fost luate, de ase
menea, măsuri speciale pentru utili
zarea la întreaga capacitate a mași
nilor și utilajelor. Toate mijloacele 
de transport lucrează in momentul de 
fată in două schimburi. Ne preocu
păm mai mult decit pină acum de 
întărirea ordinii, disciplinei și răspun
derii pe șantiere, începînd cu forma
țiile de lucru pină la șefii de loturi, 
pentru respectarea riguroasă a ter
menelor de execuție și a cerințelor de 
calitate în ce privește fiecare apar
tament in parte. Vrem ca în acest an 
să nu mai rămlnem datori fată de oa
menii muncii cu nici un apartament, 
iar cei care se vor muta în noile lo
cuințe să nu aibă ce reproșa construc
torilor.

Gbeorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteil*

Așteptam 
un alt răspuns

Dumitru Coșeriu, 
pensionar de invalidi
tate. din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a cumpărat în 
luna aprilie a.c. dn fo- 
toliu-pat de la maga
zinul de specialitate 
din localitate. Acasă 
însă, cînd l-a desfăcut 
din ambalaj, a consta
tat că fotoliul este de
fect și nu-1 poate fo
losi. Reclamînd situa
ția la magazin, a fost 
îndrumat la cooperati
va „Flacăra" din loca
litate. in vederea exe
cutării remedierilor 
necesare în termenul 
de garanție, dar aici a 
fost refuzat. De atunci 
și pînă în prezent pe
tiționarul a făcut na
vete între magazin și 
cooperativă, s-a adre
sat si altor foruri lo
cale. a scris si între
prinderii de prelucrare 
a lemnului Botoșani, 
care a fabricat mobila
în cauză, dar în zadar, 
Reclamația sa nici 
pînă în prezent nu a 
fost rezolvată.

Redacția a trimis a- 
ceastă scrisoare spre
soluționare 
județene a

Uniunii 
cooperati

velor meșteșugărești 
Bacău. Nici in urma 
acestei intervenții in
să. după cum aflăm 
din răspunsul primit, 
lucrurile nu s-au cla
rificat. Ni s-a adus la 
cunoștință că repara
țiile n-au putut fi e- 
fectuate. deoarece nu 
există contract înche
iat. de remedieri în 
termen de garanție, 
între cooperativă si 
I.P.L.-Botoșani. Ce-i 
drept, cooperativa 
„Flacăra*  a trimis în
treprinderii botoșăne- 
ne două adrese prin 
care solicite aprobare 
pentru decontarea con
travalorii reparațiilor 
ce ar urma să le efec
tueze. La aceste de
mersuri. conducerea 
I.P.L.-Botoșani n-a ca
tadicsit măcar să răs
pundă, darmite să ia 
măsuri pentru ea cetă
țeanul să poată folosi 
obiectul cumpărat.

Iată de ce așteptăm 
un alt răspuns, atît 
din partea U.J.C.M. 
Bacău, cit și a condu
cerii întreprinderii de 
prelucrare a lemnului 
Botoșani, din care să 
rezulte și cauzele și 
numele celor care 
au făcut.printr-o vădi
tă nepăsare, ca o sim
plă reclamație să nu

poată fi rezolvată nici 
după luni de zile.

Fermitate 
în apărarea 

legalității
Ca urmare a verifi

cării unei sesizări pri
mite la redacție din 
comuna Hășmas, Co
mitetul județean Arad 
al P.C.R. ne-a comu
nicat măsurile adopta
te pentru înlăturarea 
unor abuzuri si ilega
lități comise de unele 
persoane încadrate la 
instituții și unităti e- 
eonomlce din comună. 
Din cercetările efec
tuate a rezultat că în 
perioada cit a îndepli
nit funcția de contabil- 
șef la cooperativa de 
consum din Hășmaș, 
Viorel Dan a comis u- 
nele abuzuri și ilega
lități. împreună cu 
Alexandru Purice și 
Alexandru Goldiș. Des
coperind aceste fapte, 
U.J.C.C. Arad a întoc
mit dosarul de cerce
tare pe care l-a îna
intat organelor de stat 
competente. Soluțio- 
nînd dosarul privind 
pe gestionarul A. Gol
diș, Judecătoria Ineu 
l-a condamnat la 6

luni închisoare, cu 
executarea acesteia la 
locul de muncă. în 
ce-i privește pe V. Dan 

‘și A. Purice, faptele 
lor sint încă în curs 
de cercetare la procu
ratură, urmind ca 
după definitivare do
sarul să fie înaintat 
instanței de judecată. 
De asemenea. Elenei 
Popa, soția vicepre
ședintelui biroului exe
cutiv al consiliului 
popular comunal, i s-a 
desfăcut contractul de 
muncă din funcția de 
gestionară la bufetul 
din localitate, fiind și 
amendată contraven
țional pentru vînzări 
pe credit si cu supra- 
pre{. De asemenea, pa 
linie de partid ea a 
fost sancționată cu 
vot de blam. Răspun
sul precizează că. pen
tru favoritism, secre
tariatul comitetului ju
dețean de partid a ho
tărî! eliberarea lui 
loan Popa din funcția 
de vicepreședinte al 
consiliului popular co
munal. A fost, totoda
tă, sancționat pe linie 
de partid cu vot de 
blam cu avertisment — 
se menționează in fi
nalul răspunsului — 
Gheorghe Lupu. conta
bil principal la C.A.P.

Sintana. pentru negli
jenta de care a dat 
dovadă la eliberarea 
unei adeverințe unui 
cetățean care a fost 
cercetat potrivit Legii 
nr. 18/1968. cu modifi
cările ulterioare, pri
vind proveniența licită 
a bunurilor dobîndite.

Rezolvare 
s*a  găsit. 

Dar de ce numai 
după sesizare?

Unul dintre cores
pondenții voluntari ai 
ziarului „Scînteia" din 
județul Gorj ne-a se
sizat că la întreprin
derea „Electroeentra- 
le" — Rovinari o sea
mă de mașini și utila
je. in care s-au inves
tit mari sume de bani, 
nu funcționează sau nu 
sînt folosite la întrea
ga capacitate. Aseme
nea neajunsuri —• scria 
el — sint cunoscute de 
cei în drept „să ia mă
suri, dar în mod ne
justificat această si
tuație păgubitoare se 
menține.

Consiliul județean 
Gorj de control mun
citoresc al activității 
economice și sociale,

care a rezolvat sesiza
rea, ne-a trimis un 
răspuns din care re
zultă că analiza efec
tuată la fața locului a 
stabilit că strungul 
carusel de 2 500 mm, 
repartizat atelierului 
mecanic, nu a funcțio
nat din cauza lipsei 
cartelelor pentru co
manda program. La 
intervenția organelor 
de control cartelele 
necesare s-au procu
rat. In ce privește in
stalația de tratament 
sudură, nefolosită de 
mai multi ani. se arată 
că a fost dată disponi
bilă la centrala indus
trială de resort, deoa
rece atelierului meca
nic nu-i făcea trebu
ință. S-au luat, de a- 
semenea, măsuri ca 
cele două mașini de 
găurit, instalate la for
jă si atelierul mecanic, 
precum și electrocarul, 
să fie reparate și fo
losite la întreaga ca
pacitate. Problemele 
ridicate în scrisoarea 
unui om al muncii au 
fost deci rezolvate. 
Așteptăm acum un 
răspuns din partea or
ganelor de partid pen
tru a ști de ce nu s-au 
luat măsuri imediate 
în cadrul întreprinde
rii „Electrocentrale".

Tratament 
corespunzător
O scrisoare semnată 

de Tudorel Bîzu din 
comuna Slobozia Bra
dului. județul Vrancea. 
in care reclama că o- 
ficiantul sanitar din 
localitate refuză să ad
ministreze tratamentul 
medical prescris soției 
sale, a fost verificată 
la fata locului de Di
recția sanitară jude
țeană. în răspunsul 
primit la redacție se 
menționează că Dochi- 
ța Bîzu. soția petițio
narului. care este imo
bilizată la pat. ca ur
mare a unui trauma
tism la coloana verte
brală. a primit in mod 
gratuit medicamente 
injectabile de la servi
ciile medicale de spe
cialitate din Focșani și 
Iași, medicamente ce 
trebuiau să i se admi
nistreze la domiciliu. 
Pentru neîndeplinirea 
obligațiilor ce-i revin, 
oficiantul sanitar din 
comună. Ion Bratu, a 
fost sancționat disci
plinar. cu retrograda
rea în funcție pe trei 
luni. S-a dispus, tot
odată, medicului coor
donator să ia măsuri

pentru dispensarizarea 
bolnavei și controlul 
permanent al modului

în care 1 se adminis
trează acesteia trata
mentul la domiciliu.

Spicuiri din răspunsuri
• Consiliul popular al județului Neamț (răs

puns la sesizarea adresată redacției de Constan
tin Ungureanu din comuna Hangu) : Inspectora
tul silvic Neamț are întocmit și avizat un pro
iect pentru amenajarea piriului Buhalnița. care 
cuprinde următoarele lucrări : redimensionarea 
canalului, calibrarea albiei în amonte, baraje de 
protecție, racordări la canal. Lucrările sint eșa
lonate pe parcursul a doi ani, cu începere din 
1980.
• Oficiul național de turism „Litoral". Pentru 

neregulile constatate la pensiunea „Ancora" din 
Eforie Nord, conducerea întreprinderii de hote
luri și restaurante din această stațiune a sanc
ționat cu diminuarea retribuției cu 10 la sută pe 
luna august a.c. pe șefa de cantină. Marcela 
Tălmaciu, și pe bucătarul șef. Gheorghe Tudor. 
S-au luat și alte măsuri pentru întărirea forma
ției de lucru din bucătărie și sala de mese, pen
tru pregătirea unor meniuri diversificate, com
pletarea inventarului și organizarea corespunză
toare a servirii mesei.
• Comitetul de partid al sectornloi 5 Bucu

rești > S-a întocmit deviz pentru lucrările efec
tuate de I.C.R.A.L.-Cotrocenl la părțile comune 
din blocul B 3 de pe Aleea Bacău nr. 8. întrucît 
valoarea lucrărilor a fost mai mică decit acontul 
plătit de comitetul asociației de locatari, s-a 
dispus restituirea diferenței de bani.

în răspuns nu se -precizează însă ce măsuri 
s-au luat pentru ca lucrătorii I.C.R.A.L. să nu 
mai angajeze lucrări și să încaseze sume de 
bani fără să înmîneze beneficiarilor situațiile de 
plată provizorii sau definitive, așa cum prevede 
legea.

Gheorcjhe PÎRVAN
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Trimiteți răspunsuri... 
însoțite de utilaje!Un angajament-

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
LA 25 SEPTEMBRIE
Și cîteva neajunsuri 

care amenință îndeplinirea lui:

• DIN 83 DE INSTALAȚII DE SORTARE 
FUNCȚIONEAZĂ DOAR 36

• IMPORTANTE CAPACITATI DE 
TRANSPORT SÎNT NEFOLOSITE

SUCEAVA. Județul cu cele mai în
tinse culturi de cartofi cunoaște în 
aceste zile o mobilizare de forte uma
ne și de mijloace mecanice cu totul 
neobișnuite pentru o perioadă de în
ceput de septembrie. Noua campanie 
de recoltare a cartofilor, declanșată 
cu aproape 15 zile mai devreme decit 
anul trecut, a atins acum cota maxi
mă. în ultimele zile s-au strîns. in 
medie, cîte 18 000—20 000 tone cartofi, 
ceea ce înseamnă aproape 95 la sută 
din ritmul maxim posibil, raportat la 
numărul combinelor și mașinilor de 
recoltat aflate în lucru. Pretutindeni, 
de la Dumbrăveni pină la Șiret, de 
la Mălini la Putna și de acolo pină 
la Vatra Dornei, mii și mii de oameni 
sînt acum pe cimp, din zori și pină 
în noapte, la sortat, încărcat sau des
cărcat, la cules in urma combinelor.

Obiectivul stabilit de comandamen
tul pentru agricultură de a încheia 
recoltarea pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie, va fi realizat cu cel puțin 
5 zile mai devreme. Amplele mobi
lizări de forțe, dar mai ales răspun
derile concrete stabilite și urmărite 
îndeaproape de organizațiile de par
tid pe fiecare formație de lucru, au 
făcut ca la Pătrăuți, Mărăței, Miho- 
veni, Prelipca, Plopeni și în alte 10 
cooperative agricole să se realizeze, 
în această toamnă, cea mai scurtă 
campanie de strîngere a cartofilor.

Trebuie să spunem însă că în ciuda 
eforturilor făcute de organele agri
cole pentru a mecaniza cele mai im
portante și grele operații există încă 
situații în care nici sortarea și nici 
transportul nu țin pasul cu recolta
rea. iar pe cimp există cantități des
tul de mari, fie pregătite și nelivrate, 
fie adunate în grămezi. De ce ?

în primul rînd pentru că din cele 
83 de instalații de sortare, doar 36 
sint montate și conectate la rețeaua 
electrică. Celelalte 47 instalații nu 
au încă terminat branșamentul elec
tric sau se află descompletate pen
tru că unii furnizori au uitat să tri
mită o parte din subansambluri.

Dar ceea ce face să se adune și să 
crească grămezile de cartofi din 
cimp este transportul. Ce-i drept, 
un oarecare deficit de capacitate 
există. Există însă și dezordine în 
folosirea unor camioane din parcul
I.T.A.  Dintr-un sondaj făcut, bună
oară. la baza de recepție din Ră
dăuți rezultă că din șapte camioane 
care au sosit la descărcat în jurul 
orei 16 de la I.A.S. Rădăuți, doar 
unul singur era la al doilea transport. 
Unul dintre șoferi ne-a doVedit cu 
foaia de parcurs că a așteptat nu mai 
puțin de 3 ore să-i vină rîndul la 
încărcat. Alți doi șoferi au ajuns la 
cimp după ora 11. Un altul nu-și 
amintea ora sosirii, și nici nu era 
important pentru el de vreme ce, 
dacă ar fi să dăm crezare datelor 
scrise pe bonul de transport, șoferul 
respectiv avea la activ 10 ore de 
muncă. Directorul I.A.S. Rădăuți, to
varășul Gheorghe Gavrilovici, punea 
lipsa spiritului de organizare pe sea
ma neajunsurilor șefului autobazei 
din Rădăuți, iar acesta, la rîndul lui, 
pe seama șefilor de fermă și delega
tului din bază. Fapt este că în cursul 
zilei de marți numai la una din fer
mele I.A.S. — aceea din Gostina — 
nu s-au folosit 50 -tone capacitate.

Nici I.L.F.-ul și nici centrul de se
mințe nu au organizat corespunzător 
preluarea producției. Cu toate că 
multe din aceste baze sint prevăzute 
cu benzi pentru preluarea mecani- 

(Urmare din pag. I)

produse chimice, de încălțăminte șl 
textile, adică producția fizică de 
bunuri materiale pe care le rea
lizăm în cantități tot mai mari, in 
strînsă concordanță cu necesitățile 
majore ale economiei.

Condiția de bază pentru 
o economie planificată 0 
reprezintă tocmai producerea și li
vrarea ritmică, la termenele stabili
te, a fiecărui sortiment în parte, ast
fel îneît aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, activitatea economică in an
samblu să se poată desfășura nor
mal. Se știe că, la intocmirea 
planului, sînt determinate precis ne
cesitățile de materii și materiale, 
mobilizîndu-se in același timp toate 
resursele de forță de muncă și capa
citățile de producție. De aici decurg 
două condiții hotăritoare pentru ac
tivitatea productivă. 1) In fiecare 
unitate, planul trebuie îndeplinit in
tegral, orice nerealizare atrăgînd 
după sine un „gol“ în aproviziona
rea altei unități, in asigurarea unor 
iroduse destinate consumului pro- 
luctiv, pieței interne sau ex
portului. 2) Planul trebuie rea- 
kat ritmic, în fiecar.e zi, decadă, 
ltâă sau trimestru, fabricarea cu 
îrîrziere a unui produs dereglînd, 
întimp, activitatea altui colectiv de 
mncă. La recenta Consfătuire de lu- 
cn de la C.C. al P.C.R. s-a arătat că 
în trma măsurilor luate, în luna au- 
gm au fost recuperate anumite ra
muri în urmă la producția de utila
je. Iar așa cum sublima secretarul 
gen-al al partidului, oare nu era mai 
bineca, încă din ianuarie, să fie luate 
măs-ile necesare pentru realizarea 

zată și livrarea direct în vagoane a 
cartofilor, unele mașini basculează pe 
rampa gărilor.

O bună parte din cartofii recoltați 
pînă acum în județul Suceava sînt 
destinați pentru sămînță. Fiind recol
tați de cîteva zile, în mod normal 
trebuiau să fie acum gata însilozați 
sau expediați unităților beneficiare. 
Dacă în unitățile agricole planul de 
însilozare este realizat de pe acum 
aproape în întregime, în ce privește 
livrările spre alte județe, din totalul 
de 65 000 tone, s-au livrat la fondul de 
stat doar 10 000 tone. Aproape întrea
ga sămință se află sortată și am
balată în saci, dar dereglările la 
transport îngreunează livrările. Pe 
plan județean a fost luată măsura de 
a se trimite în sprijinul agriculturii 
o parte din parcul auto afectat unor 
unități economice' care pot renunța 
pentru cîteva zile la cîte 2—3 ca
mioane. Acum este momentul ca 
această măsură să fie și aplicată. Da
torii mari revin in acest sens între
prinderii județene de transport auto, 
chemată să-și organizeze și să folo
sească mai judicios autocamioanele. 
Pentru că este greu să se poată ac
cepta ca un mijloc de transport, care 
nu face mai mult de 25 km pină la 
baza de recepție, să efectueze doar 
cîte un drum sau două pe zi, acum, 
cînd în cimp stocurile de cartofi 
cresc de la o zi la alta. Considerăm 
că organele agricole ar trebui să țină 
nu atît evidența numărului de auto
camioane repartizate agriculturii, cît 
a cantităților transportate cu aceste 
mijloace..

Sucevenii, oameni gospodari cum 
îi știm, presimțind parcă greutățile 
care le vor avea în livrarea produc
ției, au adunat cartofii la capătul tar
lalelor, unde, după ce îi sortează și 
pregătesc pentru livrare. îi protejea
ză împotriva căldurii pentru a se 
evita orice formă de degradare. Nu 
trebuie,uitat că Suceava este un ju
deț cu toamne mai mult ploioase de- 
cît frumoase. Or, în calea precipita
țiilor nu știm ce s-ar putea face pen
tru a proteja o asemenea cantitate 
de cartofi.

Iosif POP
Gheorghe PARASCAN

Viteza de transport: 1,5 km pe ora!

Oricît ar părea de neînțeles, dar aceasta este viteza medie cu care au lucrat, in cursul zilei de marți, cele 
șapte autocamioane aparținînd autobazei din Rădăuți la transportul cartofilor de la una din fermele I.A.S. Ră
dăuți. Consecința nedorită a unui asemenea „ritm" de melc se materializează in cimp, unde mii și mii de saci 

cu cartofi așteaptă, de mai multe zile, să fie trimiși spre piață

ritmică a planului și să nu mai fie ne
voie ca, în ultimele 4—5 luni ale anu
lui. să se facă eforturi pentru recu
perarea nerealizărilor din primele 
7—8 luni 7

Punînd deci față în față filele 
calendarului cu înfăptuirile „la zi*  
ale colectivelor de oameni al muncii 

■ din industrie, construcții, transpor
turi, agricultură, din celelalte ra
muri ale economiei naționale, adică 
cu ceea ce am putea numi „calen
darul producției fizice", trebuie să 
existe o corelație perfectă a datelor.

PRODUCȚIA FIZICĂ
Altfel spus, măsura timpului ți • 
producției să aibă același ritm.

Depășirile nu compen
sează nerealizările. Ne mîn' 
drim, desigur, cu faptul că, în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului, planul a fost indeplinit și de
pășit Ia o serie de produse de mare 
importanță și utilitate pentru eco
nomia națională : fontă cenușie și 
oțel aliat, laminate grele și țagle 
pentru țevi și forjă, pompe centri
fugale, mijloace ale tehnicii de cal
cul electronic, aparataj electric de 
joasă tensiune, strunguri universale, 
carusel și revolver, excavatoare, pla
caje din lemn, combine autopropulsa
te pentru recoltat furaje.

Ca adevărați proprietari, produ
cători și beneficiari ai valorilor ma
teriale pe care Îs realizăm nu tre-

Recoltarea — în flux mecanizat

Mijloacele mecanice moderne și de mare productivitate cu care au fost 
dotata în această campanie unitățile agricole din județul Suceava pot 
executa în flux mecanizat întreaga gamă de lucrări din tehnologia de 
cultivare a cartofilor. Din combine, cartofii sînt descărcați direct în remorci, 
cu ajutorul cărora sînt duși apoi la stațiile de sortare, iar de aici trimiși 
spre însilozare sau la bazele de recepție pentru a fi expediați la beneficiarii 

din țară

buie să trecem insă cui vederea pes
te lipsurile și nerealizările dintr-0 
unitate sau alta. Cu atît mai mult 
cu cit, in cazul producției fizice, plu
surile dintr-un sector de activitate 
nu pot acoperi și nici compensa mi
nusurile Ia alte sortimente. în spe
cial atunci cind restanțele se re
feră la cărbune, cocs metalurgic, 
produse sodice, anvelope, îngră
șăminte chimice, ciment, prefa
bricate din beton armat, cără
mizi și blocuri ceramice, arma
turi din oțel, boghiuri pentru vagoa

ne, mașini și utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, motoars 
electrice și alte produse absolut ne
cesare funcționării în bune condiții 
a mecanismului aprovizionării teh- 
nico-materiale și realizării planului 
la export. Dealtfel, nu există produ
se importante și altele mai puțin 
importante, sortimente despre care 
să se spună că trebuie realizate 
neapărat și altele a căror fabricație 
mai poate fi aminată. Chiar și în 
această perioadă o serie de noi 
obiective economice nu pot fi puse 
în funcțiune la termenele stabilite 
deoarece utilajele tehnologice nu au 
fost livrate integral și la timp ; 
restantele la anvelope creează greu
tăți în folosirea mijloacelor de 
transport și, din această cauză, în 
punerea la adăpost a recoltei cu 
maximă operativitate. Pe de altă 
parte, nerealizîndu-so sarcinile da 

plan in unele sectoare de activitate 
trebuie să importăm mai mult, ceea 
ce înseamnă un efort valutar su
plimentar pentru economia națională. 
Iată de ce, organizațiile de partid, oa
menii muncii din toate unitățile tre
buie să se mobilizeze, să ia neîntâr
ziat măsurile necesare pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și recu
perarea grabnică a restanțelor.

Folosirea deplină a ca
pacităților de producție

constituie una din condițiile hotărî- 
toare pentru sporirea volumului de 
bunuri materiale fabricate. Să nu 
uităm că. ia acest an, peste două 
treimi din sporul producției indus
triale trebuie să se realizeze eu ca
pacitățile existente la începutul cin
cinalului. Or, este limpede că nu
mai prin încărcarea deplină a fiecă
rui utilaj, prin funcționarea cu înalt 
randament a fiecărei mașini și in
stalații este posibil să se înfăptu
iască această sarcină deosebit de 
mobilizatoare. Totodată, este nece
sar să se intervină pentru atingerea 
în cel mai scurt timp a parametri
lor proiectați la noile obiective in
dustriale. La întreprinderea „Hidro
mecanica" din Brașov, de pildă, 
există o mare diferență între indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte 
la vechea unitate și la noua capa
citate pusă in funcțiune. Dealtfel,

Obiectivele de Investiții de pe 
platforma siderurgică Călan — fur
nalele nr. 3 și 4. turnătoria, fabrica 
de aglomerare și altele — sint aproa
pe de cota finală. Cu toate acestea, 
pe șantier mai sînt destule de făcut: 
există încă numeroase subansamble 
nemontate, o serie de lucrări întâr
ziate din lipsa, in principal, a cără
mizilor refractare.

Constructorul — întreprinderea de 
construcții siderurgice Hunedoara — 
se străduiește să suplinească lipsa 
unor utilaje prin organizarea mai bună 
a lucrărilor de montaj, folosirea ju
dicioasă a utilajelor de construcții, 
introducerea unor noi tehnologii de 
montaj menite să reducă volumul de 
manoperă și, implicit, forța de muncă 
necesară. Astfel, la furnale, uzina 
cocso-chimică, aglomerator, lucrul 
este organizat în două schimburi sau 
în schimburi prelungite ; de aseme
nea. toate lucrările de excavații ' de 
la parcul de omogenizare, consoli
dări și terasamente se efectuează în 
două schimburi. Alături de aceste 
măsuri obișnuite, demne de reținut 
sînt preocupările stăruitoare ale 
constructorilor de a găsi soluții con
structive și tehnologii de execuție 
rapide și eficiente, adaptate la posi
bilitățile reale de care dispun.

— Nu am reușit să ne asigurăm 
forța de muncă la nivelul necesități
lor, în special in meseriile de 
dulgheri, zidari și fierar-betoniști — 
ne-a pus in temă ing. Teodor 
Baciu, șeful șantierului. Am căutat, 
însă, să compensăm acest neajuns 
printr-o organizare superioară a 
muncii și, mai ales, prin folosirea 
unor metode de lucru.

Exemple care să ilustreze reușita 
acestor preocupări sint destule. Ast
fel. la uzina cocsochimică. ca și Ia 
stația de dozare de la aglomerator 
s-a înlocuit complet munca dulgheri
lor. Procedeul? Cofrajele clasice au 
fost înlocuite cu cofraje mari, plan- 
universale, la care a fost adoptată o 
tehnologie nouă de înaintare pe ver
ticală. Ca urmare, s-a economisit o 
importantă cantitate de cherestea, 
iar graficul de execuție al celor două 
lucrări s-a respectat și obiectivele au

HARGHITA

0 experiență demnă de urmat în domeniul 
folosirii resurselor locale

în județul Harghita este prevăzută 
în acest an executarea unui volum 
de investiții superior realizărilor anu
lui trecut cu circa 33,4 la sută. O 
condiție importantă a acestei ample 
dezvoltări o constituie asigurarea ba
zei de materii prime și materialelor 
de construcții, intensificarea eforturi
lor pentru identificarea, exploatarea 
și valorificarea resurselor naturale 
proprii, locale, care, mai ieftine și cu 
un consum mic de energie, pot fi 
fructificate operativ și eficient, așa 
cum a subliniat în repetate rinduri 
secretarul general al partidului 
nostru.

Reținem de la tovarășul Emerie 
Fataki, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Harghita, că 
sarcina de a găsi și pune în valoare 
materii prime și materiale de calita
te corespunzătoare de care dispune 
județul și care pot aduce o contribu
ție hotăritoare la aprovizionarea rit
mică a șantierelor de construcții, 
înlocuind, totodată, în bună măsură 
materialele de construcții clasice, 
constituie o preocupare de prim or
din pentru toți factorii de răspundere, 
în acest sens a fost redată în exploa
tare cariera de nisip din Tușnad. în 
municipiul Odorheiu Secuiesc, în nu
mai 129 de zile s-a pus în funcțiune o 
instalație de sortat și spălat agregata 
cu o capacitate de 50 000 metri cubi 
pe an, asigurindu-se astfel nevoile 
construcțiilor locale. în acest an, cu 
aproape 3 luni înainte de termen, a 
început să producă instalația de spă
lare și sortare a agregatelor de la 
cariera Sînmartin, avînd o capacita
te anuală de 150 000 metri cubi. O 
carieră similară funcționează în co
muna Șimonești, o altă carieră aflîn- 
du-.se îp curs de realizare la Bro
dești. De asemenea, grupul de șan
tiere de construcții industriale Har
ghita, aparținînd Trustului de con
strucții industriale Brașov, a deschis 
o balastieră în comuna Dealu. Tot 
aici trebuie amintite și măsurile lua
te de întreprinderea de producție in
dustrială pentru construcții căi fe
rate Miercurea Ciuc în vederea spo- 

adunînd timpii de nefuncționare a 
utilajelor din ultimii cinci ani re
zultă că, practic, mijloacele tehnice 
din întreprindere nu au lucrat deloc 
peste un an de zile. Un calcul arată 
că, prin creșterea cu numai unu la 
sută a indicelui de utilizare a mașini
lor-unelte in construcția de mașini, 
în acest an se pot obține suplimentar 
produse fizice in valoare de circa trei 
miliarde Ici.

Valoarea, uneori, nepre
țuită a minutului. 111 acest an> 
fiecare minut din timpul de lucru al 
personalului productiv din industrie 
echivalează cu o producție de peste 
două milioane lei, adică de circa 
două ori mai mare decît în urmă cu 
cinci ani. Să ne gindim la acest cal
cul atunci cînd, fie și involuntar, se 
întimplă să mai pierdem timpul, 
spunînd că numai citeva minute nu 
contează.

Iată numai cîteva din argumentele 
care arată că una din problemele 
esențiale ale dezvoltării noastre eco
nomice o reprezintă îndeplinirea rit
mică, la toate sortimentele și la un 
înalt nivel calitativ a planului pro
ducției fizice. Iar aprecierea muncii 
organizațiilor de partid nu se poate 
face după numărul ședințelor și con
ferințelor ținute sau al dispozițiilor 
date, ci în primul rind după felul in 
care se îndeplinește planul de pro
ducție. Depinde numai și numai de 
noi, de calitatea muncii noastre ca, 
zi de zi și ceas de ceas, să sporim 
cantitatea și calitatea bunurilor ma
teriale pe care le producem, avuția 
noastră națională — bază trainică 
pentru creșterea nivelului de trai al 
Întregului popor.

fost predate în termen la montaj.
Tot pentru suplinirea lipsei altei 

categorii de muncitori — și anume de 
fierar-betoniști — intreaga activita
te de fasonare a armăturilor a fost 
concentrată intr-un singur loc și me
canizată cu ajutorul unor mașini 
realizate din resurse proprii. Aici 
sînt produse armăturile necesare 
pentru toate celelalte loturi, redueîn- 
du-se astfel cu 40 numărul fierar-be- 
toniștilor.

Printr-o colaborare mai strînsă 
dintre constructor și IPROMET, la 
36 de lucrări s-au adus îmbunătățiri 
constructive, fiind proiectate „din 
mers" o parte din elementele de ia 
dozarea uzinei cocso-chimiee, sta
țiile de derivații și transbordate, 
stațiile de sortare și concasare și 
altele, care au fost predate la mon
taj la termen.

în discuțiile purtate cu numeroși 
muncitori și specialiști, printre care 
șeful de lot Ion Ghilea, maiștrii 
Victor Manolache, Octavian Vețelea- 
nu. dulgherul Dumitru Cioclei, zida
rul Dumitru Stoian — am avut încă 
o dată posibilitatea să ne convin
gem de hotărîrea lor de a acționa 
cu forțe sporite pentru ca obiecti
vele la care lucrează să fie cît mai 
repede puse în funcțiune. Succesul 
acestor eforturi este însă strict con
diționat de sprijinul mai substantial 
al unor furnizori de utilaje. De aceea, 
prin intermediul ziarului transmitem 
apelul constructorilor și montoriior 
de pe platforma Călan către unele 
întreprinderi din țară, prin care 
aceștia solicită terminarea și livrarea 
în cel mai scurt timp a materialelor 
și utilajelor aflate deja în întârziere 
și de care depinde intrarea în pro
ducție a noilor capacități. Este vor
ba de :
• Întreprinderile „Refractara" din 

Alba Iulia și „Răsăritul" din Bra
șov — prima avînd de lichidat o 
restanță de 236 tone cărămizi silico- 
aluminoase, 166 tone cărămizi refrac
tare si 30 tone cărămizi de diferite 
formate, iar a doua — o restanță de 
147 tone cărămizi mulitice si 40 tone 
cărămizi cu formate diferite. Amin
tim celor doi furnizori menționați că 

ririi producției în propriile cariere, 
precum și inițiativa consiliilor popu
lare din Ciumani, Gheorgheni, To- 
plița, Gorund și Vlăhița de a deschi
de unități proprii pentru aprovizio
narea corespunzătoare a investițiilor 
realizate în regie.

Pentru acoperirea golurilor în apro
vizionarea ritmică cu cărămizi pline 
a șantierelor de construcții din județ 
la un număr de 14 comune și 8 con
silii unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste s-a trecut la înființarea 
de cărămidarii, astfel îneît numărul 
cărămizilor realizate pînă în prezent 
depășește 350 000. A început arderea 
cărămizilor în cărămidăriile de Ia 
Casinul Nou, Odorheiu Secuiesc și 
Cristuru Secuiesc, prevăzîndu-se ca 
pe această cale județul Harghita să 
realizeze anual 2,4 milioane cărămizi, 
ceea ce acoperă necesitățile.

Preocupările nu s-au oprit doar la 
punerea în valoare a acestor rezerve 
naturale cunoscute. în prezent sînt 
intensificate lucrările de valorificare 
a nisipurilor și balastului cineritice 
(piatra-ponce) pentru material de 
izolație și fabricarea de betoane 
ușoare. întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții căi 
ferate Miercurea Ciuc a des
chis un punct de exploatare în 
zona Ciomata, în apropierea La
cului Sfînta Ana. Totodată, în- 
cepînd din vara trecută, la fiecare

CONTRASTE
privirile spre SoareCu

întreprinderea „Elec- 
trometal" Timișoara, în 
colaborare cu specia
liștii de la „ÎNCERC" 
București, a realizat 
prototipurile a trei in
stalații care furnizea
ză apă caldă mena
jeră cu ajutorul e- 
nergiei solare. Prin
cipiul de funcționare 
— extrem de simplu. 
Sub acțiunea razelor 
solare apa se încăl
zește în panourile me
talice ; apoi, în func
ție de temperatură. în-

Rotunde,
Este știut, dintot- 

deauna. că, în general, 
borcanele sînt rotun
de, assa cum sint dealt
fel și capacele. Spu
nem „în general" pen
tru că. în particular, 
la întreprinderea de 
sticlă din Turda, pe 
lingă borcanele nor
male se produc și 
borcane ovale, mai 
puțin reușite si mai 
puțin dorite în indus
tria conservelor. Și 
asta, nu pentru că 
forma lor ar fi mai

Urzeala... risipei de energie
Ce știm despre un 

metru pătrat de țesă
tură ? Că are dimen
siunile de un metru pe 
un metru, că este fa
bricat din fire de bum
bac sau artificiale, că 
are O anumită finețe și 
culoare. Și multe alte
le. Mai puțini sînt cei 
ce știu cită energie se 
consumă pentru pro
ducerea lui. în cali
tate de cumpărători, 
neștiința noastră este 

cepe să circule spre 
rezervorul de acumu
lare. De aici, apa în
călzită poate fi folosi
tă fie direct, fie tre- 
cînd-o prin sursa auxi
liară, dacă este nevoie 
de o temperatură mai 
ridicată. Instalațiile a- 
sigură în timpul ve
rii apă încălzită la 
o temperatură de 
50 grade Celsius și 
un debit de 80 litri 
zilnic, suficient pentru 
o familie de 3—4 per
soane. încă o preciza-

ovale sau... in
puțin estetică. La în
treprinderea de indus
trializare a legumelor 
și. fructelor Riureni, 
județul Vilcea, s-au 
spart mii și mii de 
borcane în timpul cap- 
sării, pierzindu-se o- 
dată cu sticla și con
ținutul acestora (ge
muri de fructe, bu
lion și tocană de le
gume etc.). Pentru a 
lichida paguba, con
ducerea întreprinde
rii din Riureni a res
pins 672 000 borcane

motivată și. deci, scu
zabilă. Mai grav este 
însă atunci cind însăși 
unitățile producătoare 
neglijează sau uită de 
acest „amănunt" cam 
mare. Pentru că, iată, 
la întreprinderea tex
tilă din Pitești se con
sumă 0,3516 kWh pe 
mp de țesături, in 
timp ce la Întreprinde
rea textilă „Moldova" 
din Botoșani consumul 
este de 0,7232 kWh.

de spiritul lor de solicitudine depinde 
terminarea lucrărilor de inzidire la 
cele două furnale și Ia bateriile de 
cocs.

• întreprinderea „23 August" din 
București este restantă cu 4 mașini 
de astupat și destupat gura de fontă, 
32 racorduri la conducta inelară, A' 
dispozitive de prelevat probe (de cîte 
106 tone fiecare), 6 subere de gaze 
arse, o instalație pentru acționarea 
clopotelor, 6 clape atmosferice nece
sare furnalelor, precum și utilaje 
aferente depozitelor de materii 
prime.

• întreprinderea de mașini grele 
București — de la care se așteaptă 
livrarea celor 3 turbosuflante A.C.S. 
200 pentru alimentarea furnalelor cu 
aer insuflat și un turbogenerator 
A.S.R. 12 care are un ciclu de montaj 
de 3—6 luni.
• întreprinderea de construcții 

mașini din Reșița trebuie să livreze 
un exhaustor pentru electrofiltru de 
1,1 milioane mc pe oră, de aseme
nea restant și necesar la fabrica de 
aglomerare.

• întreprinderea „Progresul" din 
Brăila este solicitată să trimită cît 
mai urgent 2 transportoare metalice 
pentru returul la cald, tot la aglome
rare.

• întreprinderea mecanică de ma
șini și utilaj minier Baia Mare — 
ciururile vibrante pentru aglomerare 
Si furnale.
• Mai sînt în restantă întreprin

derile „Vulcan" București și „Inde
pendența" Sibiu, care au livrat in
complet subansamblele pentru baterii 
si cuptoarele cu inducție de la turnă
torie.

Tuturor acestor furnizori le rea
mintim că montorii și constructorii 
de pe platforma siderurgică Călan 
sînt pregătiți să scurteze durata de 
montaj a noilor utilaje, să nu-și pre
cupețească nici un efort pentru recu
perarea restantelor. Reușita activită
ții lor depinde însă de răspunsul con
cret al dumneavoastră, tovarăși din 
întreprinderile producătoare I

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii*

dintre cele 3 șantiere aparținînd în
treprinderii de construcții-montaje 
a județului Harghita se utilizează, 
pentru urgentarea lucrărilor de ten
cuială, terasitul, material ce se re
alizează din praful de mozaic, cimen
tul alb și varul hidratat. De mențio
nat că în compoziția terasitului pra
ful de mozaic este prezent în pro
porție de 75 la sută și provine de la 
secția de mozaicărie din comuna 
Sîn dominie, deci tot pe plan local.

Cît despre eficienta acestor impor
tante acțiuni se poate afirma că, în 
condițiile actuale ale amplului pro
gram de investiții ce se realizează în 
județ, ele satisfac exigențele de echi
librare a balanței de aprovizionare 
cu materii prime și materiale a șan
tierelor de construcții, reduc substan
tial cheltuielile de transport, se sol
dează cu importante economii de 
combustibil și energie. Un singur 
exemplu. La fiecare metru cub de 
agregat sortat, realizat în carierele 
locale, se cîștigă, numai prin reduce
rea cheltuielilor de transport, 40—45 
lei. ceea ce în cazul carierelor din 
comunele Sînmartin, Brădești și Mo- 
nești. cu o capacitate anuală de 
150 000 metri cubi agregate sortate, 
înseamnă pentru fiecare o economie 
de 6 milioante lei.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

re : noile instalații sînt 
destinate echipării lo
cuințelor cu 4 nive
luri, ori a celor indi
viduale cu 1—2 nive
luri, situate în mediul 
rural sau suburban. 
Pot fi utilizate și în 
întreprinderi indus
triale, în unități agri
cole. în locuri greu ac
cesibile cum ar fi ca
banele. Să privim, 
deci, cu mai mult 
interes „mărinimia" 
Soarelui.

cioburi ?
necorespunzătoare sta
sului, produse la Tur
da. Suparăți foc pe a- 
ceastă măsură, cei din 
Turda au micșorat rit
mul livrărilor și au 
mărit restanțele la 1.7 
milioane de borcane. 
Restanțe care fac ca 
mari cantități de pru
ne și alte fructe, pre
cum și legume ajunse 
în stadiul de coacere 
pe meleagurile vîlcene 
să nu poată fi indus
trializate la timp. 
(C. Bordeianu).

Adică mai mult decit 
dublu. Explicații, de
sigur că se vor găsi 
multe. Faptele rămîn 
însă fapte. Să se fi 
încurcat războaiele de 
țesut în urzeala risi
pei de energie ? Se 
spune că fiecare cojoc 
își găsește acul. Deci, 
cu atît mai ușor va fi 
să se descurce această 
urzeală. Rămîne să fie 
găsit acul. (I. Teodor).
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Te deschide

NOUA STAGIUNE TEATRALĂ
sub semnul angajării militante în vasta operă 

revoluționară de făurire a omului nou
Ca de obicei, la 15 septembrie va bate gongul inaugural 

al stagiunii 1979—1980. Începutul activității teatrale va fi 
marcat prin prezentarea unor montări de ținută cu piese 
românești, in marea lor majoritate inspirate din problematica 
actuală, din frământările omului contemporan.

Teatrul nostru va fi astfel puternic angajat in vasta operă 
educativă pentru formarea omului nou, slujind, prin formele 
sale specifice, cauza nobilă, revoluționară, căreia întregul 
popor ii dăruiește forța sa creatoare.

Gong inaugural în mijlocul 
oamenilor muncii

Tn chip semnificativ pentru anga
jamentul colectivelor de slujitori ai 
scenei în preajma Congresului al 
XII-lea al P.C.R. de a difuza prin 
teatru idealurile comuniste, de a 
mobiliza la înfăptuirea politicii par
tidului și a contribui la modelarea 
unei conștiințe înaintate — încă de 
azi, 14 septembrie, toate teatrele 
bucureștene vor fl prezente in în
treprinderi și cluburi muncitorești : 
la clubul uzinelor „23 August", 
„Republica", „Confecția" București, 
„Trlcodava", „Danubiana", și la li
ceul „Gheorghe Șincai". Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", bunăoară, va 
prezenta azi, 14 septembrie, la ora 
15, în sala de festivități a fabricii 
„Trlcodava", premiera spectacolului 
„Conul Leonida față cu reacțiunea", 
șl „Articolul 214“ do I.L. Caragiale, 
cu o distribuție din care fac parte 
Victor Rebengluc, Mlroea Diaconu, 
Zoe Mușcau șa-, în regla lui Dan

Început promițător pe scenele Capitalei
Deschiderea festivă 

• stagiunii bucurește
ne va avea loc la Tea
trul Mic, înaintea 
spectacolului cu piesa 
„Se ridică oeata" de 
Fl. N. Năstase. Prime
le reprezentații ale ce
lorlalte colective : la 
Teatrul „C. I. Nottara" 
— „Jocul vieții șl al 
morții" de Horia Lo- 
vinescu ; la „Bu
landra : „Față-n față 
cu lumea", recital de

poezie și muzică dis
tins cu premiul I la 
Festivalul național 
„Cîntarea României", 
ediția a Il-a ; la „Giu- 
lești" : „Dragoste pe
riculoasă" de Th. Mă- 
nescu ; la Teatrul „Ion 
Vasilescu" : „Paradis 
de ocazie" de Tudor 
Popescu ; la Teatrul 
evreiesc de stat : „Iu
biri" de Radu F. Ale
xandru : la Teatrul 
„Ion Creangă" : „Vivat 
premianții" de Oltea

Gheorghe Dinică șl Costel Con
stantin in spectacolul „O scrisoare 

pierdută" de I. L. Caragiale

Ștefan lordache și Carmen Geliu 
in spectacolul ..Nu sint Turnul 

Eifel"

Un repertoriu divers, atractiv, 
cu puternic mesaj educativ

Să începem cu „primele scene" 
care sînt naționalele. La Cluj- 
Napoca: „Se ridică ceața" de Fl. N. 
Năstase; la Craiova: „A treia țea
pă" de Marin Sorescu și recitalul 
lui Tudor Gheorghe, „Nopțile poetu
lui"; la Timișoara; „Rugăciune pen
tru un disc-jockey" de D. R. Po
pescu; la Teatrul național „Vasile 
Alecsandri" din Iași: „Cum a ră
mas Catinca ' nemăritată" de Nelu 
Ionescu: la Teatrul național din 
Tîrgu Mureș: „Opinia publică" de 
Aurel Baranga (secția română) șt 
„Proștii sub clar de lună" de Teo
dor Mazilu (secția maghiară).

Titluri diverse, piese semnate de 
dramaturgi din cele mai diferite ge
nerații, anunță și celelalte teatre 
din țară. Teatrul de stat din Arad 
joacă o operă clasică — „Luceafă
rul" de B. Șt, Delavrancea. la fel 
cel din Oradea: „O scrisoare pier
dută" de I. L. Caragiale (secția 
română), împreună cu „Minciuna 
iertătoare" de Szekely Ianoș (secția 
maghiară); Teatrul „V. I. Popa" din 
Bîrlad: „Citadela sfărîmată" de 
Horia Lovinescu și un recital de 
poezie.

Continuînd să precizăm spectaco
lele cu care teatrele iși vor des
chide în curînd porțile, să notăm: 
„Concurs de frumusețe" de Tudor 
Popescu (Bacău); „Rămas bun. soa
re apune" de Al. T. Popescu (Baia 
Mare); „Obsesia" de Ștefan Berciu

In premierele stagiunii: tematica 
prezentului, problematica omului 

societății noastre
Stagiunea 1979 —

1980 va include peste 
810 spectacole, dintre 
care 334 premiere. 
Predominantă va fi — 
conform unei binecu
noscute orientări de 
principiu, pe care tea
trele se vor strădui să 
o ilustreze si mai con
vingător — dramatur
gia națională (94 de 
dramaturgi, 151 de pie
se, 219 premiere) si în 
primul rînd drama
turgia contemporană. 
Dacă toate intențiile 
se vor finaliza, se va 
putea spune că în 

cursul stagiunii vor fi 
jucate 17G de noi spec
tacole, incluzind 113 
piese apartinind la 70 
de autori români con
temporani.

Printre dramaturgii 
noștri care vor semna 
lucrări în premieră ab
solută se vor afla Ho
ria Lovinescu. Paul E- 
verac, D. R. Popescu, 
Siltă Andrâs, Teodor 
Mazilu, Romulus Guga, 
Mircea Radu Iacoban, 
M6hes Gyorgy. Al. T. 
Popescu. Hans Keh- 
rer, Radu F. Alexan

Micu. Teatrul „Ion Vasilescu" își va 
deschide stagiunea tot astăzi în 
fața oamenilor muncii din Giur
giu cu piesa „Paradis de ocazie" de 
Tudor Popescu, tn regia lui Alexan
dru ,Tocilescu. în București același 
teatru debutează cu o mlcrostagiune 
inaugurată în sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" cu piesele „Piatra 
la rinichi" de Paul Everac, „Paradis 
de ocazie" ș.a. în regia Soranei Co- 
roamă-Stanca, directoarea teatrului, 
se repetă o comedie de Molnar Fe- 
rentz, „Llliom". în fază avansată 
sînt repetițiile cu „Petrecere fără 
chef" de Gheorghe Vlad, în regia 
lui Cristian Hadjl Culea. Un specta
col de poezie șl muzică al cărui sce
nariu și regie aparțin actrițelor Ma
riana Cercel și Cristina Deleanu 
urmează a fi prezentat în intîmpl- 
narea celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R.

Lupu•; la „Țăndărică": 
„Pescarul și norocul" 
de Anton Pann. După 
terminarea turneelor 
în Uniunea Republici
lor Socialiste Sovietice 
și în R.S.F. Iugoslavia, 
își vor începe activita
tea și Teatrul Națio
nal. (prezentind „O 
scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale) și 
Teatrul de Comedie cu 
„Măseaua de minte" 
de Corneliu Marcu Lo- 
neanu.

(Botoșani); „Muntele" de D. R. Po
pescu (Brașov); .(Vespasian al 
If-lea" — piesă premiată la Con
cursul Teatrului de Comedie, sem
nată de Ion Dinescu (Brăila); „Pâ- 
durenii" de Ghiță Barbu (Constan
ța — după întoarcerea teatrului din 
turneul pe care-1 întreprinde în 
R.S'.F. Iugoslavia); „O șansă pen
tru fiecare" de Radu F. Alexandru 
(Galați); „La lumina zilei" de Dem. 
Ionașcu și V. Mureșanu (Petro
șani): „Mihai Vip-aZu" de Eugen 
Mândrie (Piatra Neamț); „Bărbați 
pe extreme" de Corneliu Marcu 
Loneanu (Pitești); „A treia țeapă" 
de Marin Sorescu (Ploiești): „Fru
moasele olandeze" de Gheorghe 
Vlad (Reșița); „Văgăuna" de Ștefan 
Iureș și „Biciclistul" de Valentin 
Munteanu (Satu Mare): „De viață, 
de dragoste, de rrțoarte" — recitai 
do balade și „Salba Miresei" de E. 
Wlttstock (Sibiu); „Martirii" de N. 
Jianu gTurda).

Pe afișul teatrelor maghiare vor 
figura „A cincea lebădă" de Paul 
Everac (Cluj-Napoca), „Manevrele 
generale" de Deak Tamas (Sf. 
Gheorghe), „Un leagăn pe cer" de 
Șutii Andras (Timișoara). Teatrul 
german din orașul de pe Bega a 
pregătit pentru cea dinții ridicare 
de cortină a stagiunii piesa lui 
Horia Lovinescu „Jocul vieții și al 
morții".

dru. Paul Cornel Chi
tic ș.a.

în ansamblu, așa 
cum precizează Direc
ția artelor si instituții
lor de spectacole, afi
șul stagiunii care în
cepe include scrieri 
inspirate de lupta isto
rică a poporului nos
tru. de luptele duse 
de clasa muncitoare si 
de partid pentru drep
tate socială si libertate 
națională, lucrări in
spirate de bătăliile ac
tuale pentru o nouă 
etică si o nouă calitate 
a conștiinței.

Un răspuns matur 
la cerințele 

publicului tînăi
Prezență discretă în arhitectura orașului. Teatrul tineretului 

din Piatra Neamț revendică o poziție distinctă in peisajul cul
tural românesc. Afișul teatrului ne-a dezvăluit ani in șir 
frămîntarea unui colectiv merituos pentru o mereu mai antre
nantă. mai plină de foloase întilnire. seară de seară, cu specta
torul venit să vadă, să audă, să înțeleagă mesajul artei scenice, 
artă cu inaltă menire educativă. Cu atit mai mult cu cit este 
vorba despre un teatru al tineretului, așadar, avind a răspîndi 
în rindul tinerei generații mesajul unei arte umaniste, ancorată 
in problematica acestui timp, ca și pe acela al marilor valori 
clasice, inepuizabile izvoare de educație și cultură. Despre mo
dalitățile intensificării acțiunii educative a teatrului asupra spec
tatorilor săi am discutat acum. In preajma deschiderii noii sta
giuni teatrale, cu actorul Cornel Nicoară, director adjunct al 
acestei importante și prestigioase universități culturale din Pia
tra Neamț.

— Cu ce noutăți va primi noua 
stagiune publicul atit de apropiat 
Teatrului tineretului 7

— Mai mult decît în altl ani, în 
această stagiune teatrul nostru își 
va onora obligațiile față de numele 
pe care-1 poartă. Toate cele șase 
premier? pe care le vom prezenta, 
din care patru aparțin dramatur
giei românești contemporane, se 
adresează cu precădere tineretului, 
„Hoțul de vulturi" de D. R. Popes
cu, evocînd miturile meșterului Ma- 
nole și al lui Prometeu, pune in 
dezbatere rolul microcolectlvulul în 
marele colectiv al unul șantier hi
drotehnic. „Absolvenții" de Eduard 
Covali abordează probleme ale in
tegrării în muncă. „Monolog cu 
fața la perete" de Paul Georgescu 
evocă lupta din ilegalitate a tineri
lor comuniști. Tot tineretului, în 
primul rind, le sint destinate și ce
lelalte premiere — prelucrarea dra
matică a baladei „Miorița" de Ga
briel Negri, „Vinătoarea de rațe" 
de Alexandru Vampilov și „Mos- 
chetă" de Ruzante. De asemenea, 
așa cum este normal, vom prezen- 
,ta in continuare cele mai reușite 
spectacole din stagiunea trecută : 
..Mihai Viteazul" de Eugen Mândrie 
și Alexandru Findrihan, „O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiale, 
„Somnoroasa aventură" de Teodor 
Mazilu, „Terra II" și „Cuibul" de 
Tudor Popescu, „Cei trei mușche
tari" de fierre Jean Valentin, pre
cum și spectacolele noastre cu 
„Nevestele vesele din Windsor" de 
Shakespeare și „Trei surori" de 
Cehov.

— Prin ce își motivează, acum, 
denumirea Teatrul tineretului ?

— Prin publicul sau. Optzeci la 
sută din spectatorii pieselor noas
tre sint tineri. Prin public șl. cum 
spuneam mai înainte, prin reperto
riu. In sens mai larg, dacă vreți, 
prin programul pe care il are. pe 
care il propune.

— Ați folosit tin termen des în
trebuințat in actul cultural : progra
mul. Aștept să-i descifrați sensul 
in cazul dv.

— 1. Teatru! are și trebuie să aibă 
un marcant rol educativ. Omul sa 
plece din sala de spectacol cu ceva.
2. Teatrul trebuie să ajute specta
torul să-și citească, să-și înțeleagă 
propria epocă. Să-t sugereze, intru- 
cit dreptul de opțiune ține de per
soană. 3. Teatru nu se poate face 
decit atunci cind oști sincer. 4. Tea
trul trebuie să ofere și o mare 
bucurie spectatorului și asta, să .fie 
clar, nu pentru că el vine obosit de 
la lucru și vrei să-1 sustragi obo
selii. Să nu ne prevalăm de aseme
nea scuze pentru a face loc gra
tuităților.

— Si ce părere aveți : ati reușit?
— Mi se pare că în această pri

vință ultimul cuvint il are specta
torul, girul sau refuzul lui. Un tea
tru care ține să-și dureze o perso
nalitate cît mai pregnantă, pe cit

Radu Beligan — Artist al Poporului, și Simona Bondoc într-o scenă din 
„Romulus cel Mare" de Fr. Durrenmatt

43 de premiere din dramaturgia 
românească. Cel mai jucat 

autor: I. L. Caragiale
Valorificarea dramaturgiei româ

nești clasice și de la începutul seco
lului este asigurată prin realizarea 
a i3 de premiere. Se constată un 
foarte mare interes pentru opera 
lui Ion Luca Caragiale, orientare 
care trebuie salutată cu toată 
căldura, cu singurul regret că tea
trele nu acordă o mai mare con
siderație și operei dramatice a lui 
Hasdetl, Delavrancea, Davila și mai 
ales scriitorilor din perioada inter
belică.

Nu va lipsi, desigur, din reper
toriu nici literatura dramatică 
străină, clasică și contemporană șl 
cu deosebire creații de valoare din 
țările socialiste, opere ale tezauru
lui mondial — reprezentative pen
tru o viziune avansată, progresistă, 
revoluționară asupra lumii, asupra 
mecanismelor dezvoltării social- 
politice. 

îl «tă în putința lnconfundabilă, de 
aici pornește — de la spectator. Cu 
ochii la sala de spectacol alege re
pertoriul. Dacă mi s-ar cere să de
finesc prin ce ne ambiționăm noi 
cei de la Piatra Neamț să fim nri 
înșine aș sublinia : 1. Prin public, 
cum am mai spus. 2. Prin proble
matica de stringentă actualitate 
pusă de repertoriu, văzut ca un re
pertoriu pentru tineret. Șl ce mare 
operă nu este „pentru tineret" 7 
Din cele 11 piese aflate în reperto
riu, în reluare, 7 sînt românești. Ce 
a urmărit Teatrul tineretului adu- 
dndu-le în scenă 7 Problematica 
devenirii omului, așezarea lui pe 
coordonatele epocii noastre. Iată, 
de exemplu, „Muntele". Problema 
prezenței noastre din începuturi tre
buie amintită tineretului pe texte 
bune. Piesa lui D.R. Popescu oferă 
această șansă. Pornind de aici. Dro- 
michete in concepția regizorală a 
lui Emil Mândrie este un om, care 
are oricind corespondență tn zilele 
noastre.

— Ultima premieră a teatrului se 
numește „Mihai Viteazul1'. De ce 
această piesă la Piatra Neamț ?

— De ce „Muntele" la Teatrul 
tineretului 7 întrebarea se poate 
multiplica. Am încercat pentru 
spectatorii noștri, in cea mai mare 
parte tineri, o deschidere dincolo 
de cartea de istoric. Toți conside
răm prezenta lui Mihai Viteazul ca 
un moment crucial în istorie. în 
spectacol prezentăm tri om cu multe 
probleme, ros de Întrebări, obsedat 
de marea idee care i-a supus via
ța — unirea celor trei Țări Româ
ne în acea Europă dramatică, un 
om pentru care folosul tării e mai 
presus de orice, pe caro unde să-l 
citească mai bine decit in ochii oa
menilor ? Tocmai de aceea, Mihai, 
în concepția lui Alexandru Dabila, 
este conducătorul obsedat de răs
punderea imensă fată de oamenii 
din jurul său.

— V-ati referit de multe ori in 
cursul acestei discuții. aproape ob
sesiv, la public. Cit de bine il cu
noașteți ? Cum ?

— La noi s-a încetățenit de-a 
lungul anilor un sistem permanent 
dc consultare a spectatorilor. Son
dajele de public, discuțiile directe 
cu ei în sală, deplasările noastre la 
locul de producție, în școli sînt ac
țiuni curente. Trebuie, in general 
vorbind, să facem mai mult, pen
tru public, pentru noile genera
ții de spectatori. Nouă, ca in
stituție artistică militantă, dina
mică, nu trebuie să ne rămînă 
nici un moment indiferent cine 
sînt spectatorii noștri : avem dato
ria de a pătrunde adine în stratu
rile publicului, de a duce mesajul 
umanist., educativ al teatrului acolo 
unde sînt oameni, unde trăiesc și 
muncesc ei.

Neaqu UDROIU

Sînt create premise mai hotărîte 
pentru diversificarea formulelor de 
spectacol. Vom putea vedea mai 
multe comedii. Fiecare teatru are 
programat in repertoriu cel puțin 
un spectacol de poezie și muzică. 
Multe colective vor desfășura pe 
lingă activitatea pe sceria prin
cipală o activitate de studio.

Angajamentele de activitate ale 
teatrului depășesc sfera spectacole
lor propriu-zise, ele vizează nume
roase întîlnlri $1 discuții cu publi
cul, organizarea unor colocvii, ini
țierea unor turnee reprezentative 
de mare ecou spiritual, precum și 
o susținută îndrumare a mișcării ar
tistice de amatori.

Grupa) realizat de 
Natalia STANCU

Atelierul din Poiana Soarelui
Tabăra de sculptură în lemn 
de la Izvoare-Maramureș

Cea de-a treia edi
ție a taberei artiști
lor plastici amatori 
organizată in stațiunea 
Izvoare. de către 
Consiliul Central al 
U.G.S.R. cu sprijinul 
Consiliului județean 
Maramureș si cel al 
municipiului Baia Mare 
al sindicatelor, a adu
nat in „atelierul" din 
Poiana Soarelui vreo 
42 de sculptori in lemn 
din toată tara, oameni 
ni muncii de diverse 
virste si profesii, aple
cați. fiecare oe măsura 
talentului si meșteșu
gului. spre actul de 
creai ie prtisticâ.

Cele li> zile petre
cute in tabără au con
stituit din mai multe 
puncte de vedere un 
experiment inedit pen
tru fiecare participant, 
în maioritatea lor. a- 
cești creatori populari, 
care acasă la ei mode
lează un material mai 
redus, s-au aflat pen
tru prima dată aici în 
fata unui trunchi de 
dimensiuni mai mari, 
in care aveau să dea 
expresie artistică unor 
crimpeie din munca si 
viata semenilor ori să 
transmită prin mește
șug fibrei de steiar 
semnele distinctive ale 
unor Îndrăgite figuri 
umane. Bineînțeles, o 
astfel de tabără nu-și 
propune să generali
zeze un anumit stil de 
creație, ci doar să îm
bogățească cunoașterea 
acestor amatori, să Ie 
dea posibilitatea ai-si 
măsoare puterea de 
imaginație si talentul 
cu colegi din celelalte 
zone ale tării.

De la sculptura „Bel
șug". realizată in 
maniera plasticienllor 
profesioniști de loan 
Matei din Cîmpulung 
Moldova, și pînă la

grupul statuar „Fami
lie de mineri" semnată 
de Iosif Ady din Baia 
Sprle, care conferă ti
purilor umane linii vi
guroase, specific ma
ramureșene. tăiate nu
mai din secure, gama 
de stiluri cunoaște o

Nicolae M. Nica (Pitești) 
„Legămint" (basorelief)

t V
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1S.00 Telex
16,05 Pe băncile școlilor — un sfert din 

populația țârii. Semnificațiile des
chiderii noului an școlar 1070—1080 
In perspectiva documentelor Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

16,30 Emisiune in limba germană • Ac
tualitatea politică și economică 
• Clarviziune șl responsabilitate • ’ 
Program pentru pionieri si șoimii 
patriei a Creația tehnică româ
nească. Reportaj • Teatru : „A 
19-a noapte" de W. Shakespeare. 
Interpretează un colectiv al Tea
trului de stat german Timișoara. 
Spectacol titrat In limba română

18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan
18,50 1O01 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 școala — o calitate nouă formării 

și pregătirii profesionale
19.33 Reflector
19.55 Film artistic : „Speranța". Premie

cinema
• In numele Papei Rege : PALA
TUL SPORTURILOR Șl CULTURII 
— 18.
• Capcană, pentru rață : PATRIA
— 14: 16.30: 19.
• Ghinioniștii : VICTORIA — 15; 
17,30; 20.
• Hoțul din Bagdad : SCALA — 
13,30: 15,45; 18; 20,15. FESTIVAL
— 13,45; 16; 18,15: 20.30, FAVORIT
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Mihail ciine de circ : CENTRAL
— 16; 18; 20, MELODIA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20,15, MODERN — 
9: 11,15; 13.30: 15,45: 18; 20.15, la 
grădină — 19,45.
• Lumea Atiantidei : LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15; 18.30; 20.45. la 
grădină — 20.30, BUCUREȘTI — 
13.30; 15,45; 18: 20.15, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Mama : DOINA — 9: 11.
• Pline cu nuci — 12,45: 14,15,
inocentul — 16; 19 : DOINA.
• Alarmă In deltă : TIMPURI NOI 
15; 17,15; 19,30.
• Moartea unui ghid t CAPITOL
— 13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• Severino t DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20.
• La cinci zile de casă t FERO
VIAR — I; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

Viorel Ioan Pop 
„Flacăra științei

(CluJ-Napoca) : 
și progresului"

mare diversitate. Lu
crările se circumscriu 
unei tematici izvorîte 
din experiența proprie 
a acestor amatori șl 
din aspirația morală si 
patriotică a celor pe 
care îi reprezintă. Sim
pla înșiruire a citorya 
titluri sugerează lim
pede acest adevăr. 
„Oșean cu secure" — 
loan Bogdan (Baia 
Mare). „Pace" si 
„Bucurie" — soții Gri- 
gore și Voichita Popp 
(Arad). „Familia hai
ducilor"— Vasile Popa 
(Iași). „Făclia științei 
și progresului" — Vio
rel Toan Pop (Cluj- 
Napoca). „Ciobănaș cu 
ciine" — Mihai Ordbg 
(Sfîntu Gheorghe). 
„Maternitate" — Petre 
Grigoras (Craiova), 
„Bucuria muncii" — 
Alexandru Perta (Baia 
Mare), „Legămint" — 
Nicolae M. NiCa (Pi
tești).

Răsplata bucuriei si 
entuziasmului cu care 
„lemnarii" aceștia ve- 
niti din toate colturile 
tării au lucrat timp de 
10 Zile in acest superb 
peisaj montan este 
popularea Poienii Soa
relui cu statuile sem
nate de ei. spre a ră- 
mîne mărturie peste 
vreme, in calea miilor 
de turiști, despre posi
bilitățile si crezul ar
tistic al unor mineri, 
mecanici. instalatori, 
profesori. funcționari 
sau pensionari, care in 
orele lor de răgaz în
chină vieții un omagiu 
prin sculptură.
Gheorcjiie SUSA 
corespondentul 
„Scînteli"

ră pe țară. Producție * * atudiouri- 
lor franceze

• Opera Română : Cocoțatul da 
la Notre-Dame (Esmeralda) — 10.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Leonce și Lena — 19.30.
• Teatrul Mic : (la clubul între
prinderii „23 August") : Se ridică 
ceața — 16.
« Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 
10.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic): 
Dragă mincinosule — 10,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Boema 
rlde, ciută șl dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : Pe un picior de plai —
18,30

îl.10 Atelier de creație Uterar-artistică. 
Creatorii răspund chelnării secre
tarului general al partidului a An
gajare in actualitate - expresie a 
ariei autentice. De vorbă cu pro
zatorul Vlrgll Duda • Monumentul 
— semn șl mesaj al civilizației 
noastre socialiste. Reportai la Mă
gura Buzăului cu partictpanțl la 
ediția a N-a a taberei de sculp
tură

21.33 Telejurnal
92,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16.00 O viață pentru o idee
16.30 Tinăr clnt tn grai străbun
17.00 Blocnotes — informații utilitare
17.20 Dicționar cinematografic : Bernard 

filler
18.20 Publicitate
18.25 Flagelul obscurantismului. Docu

mentar
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Radar pionieresc
19.35 Creația mozartiakă in viziunea di

rijorală a lui Carlo Zecchl
20.25 Forum cetățenesc
20.30 Studio liric ’79
21.35 Telejurnal

20.15, GLORIA — 9; 11.15; 13,30:
15,45; 18; 20.15. AURORA — - 9;
11,15; 13,30; 13.45; 18". 20. la grădi
nă — 20,15.
• Apașii : BUCEGI — 16: 18: 20.
la grădină — 20.15.
• Umbra lui Casdy t GRÎVIȚA ~ 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Olga ?i poetul : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18; 20.
• Ultimul Fleksness : BUZEȘTI — 
15,15; 17,30; 19.30, la grădină —
20.15.
• Columna t FERENTARI — 16;
19.
• Alibi pentru un prieten : LIRA 
— 15; 17,30; 20. la grădină — 20.
• Dacii : COTROCENI — 15,30;
17,45; 20.
• Ultima frontieră a morții î 
CIULEȘTI — 11; 13,15: 15,30; 17.45,
20. Matineu pentru elevi și stu-
denți — 9, VOLGA — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.
• Nick Carter superdetectiv s PA
CEA — 16; 18; 20.
• Leii saloanelor : VIITORUL — 
15 30 ‘ 17 45 * 20.
• Aventurile Iui Mark Twain t 
CINEMA STUDIO — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20, FLOREASCA — 9: 11,30; 
14; 16,45: 19.30.
e Nea Mărin miliardar : POPU
LAR — 16: 18; 20.
• iphygenia : MIORIȚA — 9; 11.30; 
14: 16,45; 19,30.
® Pe urmele documentului 99 : 
MUNCA — 15,30; 17,45: 20.
• Iarna bobocilor : COSMOS — 
10,30; 15.30; 17.45: 19 45.
• Elefantul alb ; TOMIS — 9:

Școala 
tehnică 

superioară 
(Urmare din pag. I)

retului. în sensul ca Acesta să inte
greze și cunoștințele tehnice si știin
țifice cu caracter aplicativ, precum si 
deprinderile de mnniți la un nivel cit 
mai calificat. Pe de altă parte, in
fluența revoluției stamtifico-tehnice 
se exercită asupra obiectivelor si con
ținutului lor. a metodelor și mijloa
celor de invătăminc. Pentru aceasta 
se impune ca îmbunătățirea conținu
tului învătămîntitlui in tara noastră 
să se realizeze la toate disciplinele 
din perspectiva selectării exigente a 
cunoștințelor, ptmindu-se accent pe 
formarea priceperii tinerilor de a 
gindi creator.

Perfecționarea invătămintulul teh
nic trebuie să recurgă și la restruc
turarea disciplinelor si chiar la înlă
turarea unora si înlocuirea lor cu dis
cipline noi — am în vedere domeniile 
noi ale chimiei, electronicii, ciberne
ticii. mecanicii etc. Modernizarea con
ținutului disciplinelor științifice tra
diționale, ca și introducerea unor dis
cipline noi impun, totodată, o orien
tare corespunzătoare si în ceea ce 
privește metoda de studiu. Este știut 
faptul că metodele de lucru, fie că e 
vorba de însușirea cunoștințelor si 
utilizarea lor efectivă, fie de ceroe- 
tare-dezvoltare, au o rază de acțiune 
mai mare decît cunoștințele si rezul
tatele propriu-zise, ceea ce contri
buie eficient la formarea viitorilor 
specialiști. Accentul pus pe metodă 
implică difuzarea susținută a meto
delor structural-cantitative ale știin
ței sistemelor si ciberneticii, ale tra
tării globale, ca si a spiritului Ingi
neresc al proiectării în sens larg : 
proiectare socială, proiectare umană, 
proiectare culturală si științifică etc. 
Apare, totodată, necesitatea unei ana
lize mai temeinice. în lumina sabini
lor de perspectivă, a corelației dintre 
conținutul științific al disciplinelor 
cuprinse tn planul de învătămint șl 
conținutul practicii, organizată si des
fășurată cu studenții pe facultăți. 
Pentru aceasta este necesar ca fiecare 
facultate șl catedră să-sl stabilească 
coordonatele de bază ale unul invă- 
țămînt prospectiv, fapt ce va asigura 
o corelare strînsă ,intre conținutul 
învătămîntului si desfășurarea in
struirii practice a studenților.

în acest context al dezvoltării, per
fecționării și modernizării invătămin- 
tului, atenție deosebită trebuie acor
dată viziunii unitare și sistematice 
asupra desfășurării procesului ln- 
structiv-educativ. sporind ponderea 
metodelor și mijloacelor rhoderne de 
învătămint. Astfel, dobindeste o im
portantă deosebită trecerea de la ex
punerea și explicația profesorului la 
organizarea și participarea directă a 
studenților în desfășurarea cursului. 
Este tot mai evident faptul că, pe 
lingă lecții, se cer a fl promovate cu 
hotărire si alte forme de însușire a 
cunoștințelor — discuții și comunicări 
făcute de către Studenti pe baza ma
terialului cercetat, aplicații practice 
în producție etc. Raportarea continuă 
la obiectivele majore prevăzute în 
planurile anuale, cincinale si de per
spectivă ale tării și teritoriului în
seamnă, concret, ca fiecare colectiv 
de cadre didactice să participe, crea
tor si perseverent, la eforturile de 
dezvoltare si perfecționare a invătâ- 
mintului. urmărind și sprijinind acti
vitatea instructiv-edilcativă a tineri
lor încă din licee, intensificind-o în 
facultate in latura creativă si a ridi
cării nivelului de responsabilitate al 
studenților, altfel spus, suportul știin
țific, lucru vădit existent in întreaga 
noastră activitate. înseamnă reținerea 
și dezvoltarea noului, a progresului 
tehnic, dar si renunțarea cu curaj 
atit în programe, dar mai ales în ca
drul prelegerii universitare — Ia 
acele capitole perimate, care nu mai 
au justificare în perspectivă.

în concluzie, ca urmare a schimbă
rii continue a cimpului realității, ca
racteristica principală a școlii supe
rioare în prezent si in următorii ani 
trebuie să fie orientarea sa pe Pro
bleme de importanță fundamentală 
economică și socială în profiluri largi, 
ca și perfecționarea si moderni
zarea metodologiei instructiv-educa- 
tive, ceea ce , mărește posibilitățile 
invătămintulul de a aborda, cu mn- 
loacele științei, realitatea in mișcai o. 
de a răspunde mai eficient solicitări
lor actuale si de perspectivă. în acest 
mod. un inginer va putea fi mai in» 
ții un om do acțiune și de gindiro și 
nu o „enciclopedie tehnică" Inertă. 
Ceea ce presupune ca necesare extin
derea metodelor de autoeducatie șt 
autoinstruire, procesul de învătămint. 
prin toate activitățile sale — predare, 
seminar, lucrări practice de laborator 

(și de proiectare etc. — trebuind să 
inițieze st să contribuie la Instruirea 
studenților în metodologia muncii in
telectuale, îh însușirea tehnicii speci
fice de lucru pentru fiecare domeniu, 
ia formarea deprinderilor de muncă 
intelectuală independentă.

Adăugind la toate acestea activită
țile practice, dg integrare a învătă
mîntului cu producția si cercetarea 
se va realiza mai bine și mai sigur o 
pregătire multilaterală, temeinicii, a 
viitorilor specialiști pentru, muncă si 
viată.

întimplnăm noul an de învătămint 
cu hotărîrea fermă de a da contur 
faptic tuturor acestor deziderate ma
jore pentru ca invătămintul superior 
să-și aducă o contribuție tot mai în
semnată la progresul general al so
cietății noastre.

11.15: 13,30: 15.45; 18.15 : 20.30, la 
grădină — 20.
• Satul cu arțari : FLACARA — 
15,30; 17,45: 20.
• Frate și soră : ARTA — fl; 11,15; 
13.30: 15.45; 18: 20, la grădină — 
20,30.
• Cazul Gorgonova î PROGRESUL 
— 16: 19.
o Moartea unui ghid t GRADINA 
FESTIVAL — 19.45.
a Misiunea Capricorn unu : GRA
DINA FLACĂRA — 20,15.
• In ritmul muzicii : GRADINA 
TITAN — 20.30.

teatre
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

a primit scrisorile de acreditare
I ! I • M - • •

I

a ambasadorului Argentinei
(Urmare din pag. I)

Înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul FEDERICO CARLOS 
BARTTFELD a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un salut cordial 
din partea președintelui Republicii 
Argentina, general-locotenent Jorge 
Rafael Videla.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se exprimă con
vingerea că misiunea sa de a dezvol
ta relațiile româno-argentiniene va fi 
mult facilitată de politica comună de 
prietenie și respect reciproc care 
leagă România și Argentina, de res
pectul și considerația de care se 
bucură președintele Nicolae Ceaușescu 
în Argentina. „Ne amintim in per
manentă de vizita pe care ati efec
tuat-o în țara noastră — se arată în 
cuvîntare — vizită care a lăsat a- 
mintiri de neuitat datorită persona
lității si inteligentei care vă carac
terizează ca mare conducător și om 
de stat al timpurilor noastre".

Evocîndu-se relațiile româno-argen
tiniene. în cuvîntare se spune : „Ori
ginea latină comună și dorința de a 

- sluji pacea și securitatea internațio
nală fac ca Republica Argentina să 
acorde o considerație deosebită rela
țiilor sale cu Republica Socialistă 
România, bazate pe principiile per
manente ale politicii noastre de auto
determinare, suveranitate, neamestec 
în treburile interne și egalitate juri
dică a statelor, precum și nerecurge- 
re la forță sau mijloace militare și 
economice de constrîngere în rela-

țiile internaționale, principii care sînt 
atît de scumpe și guvernului Exce
lenței Voastre".

„In încheiere, domnule președinte, 
exprim urările mele cele mai bune 
pentru înflorirea Republicii Socialis
te România. 
Excelentei 
un măreț < 
bunăstare".

Primind 
președintele 
România, 
CEAUȘESCU, a mulțumit 
lutul transmis de președintele Repu
blicii Argentina și i-a adresat, la rîn- 
dul său. cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și bunăstare pentru poporul ar
gentinian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt evidențiate bu
nele relații care s-au statornicit și 
se dezvoltă între cele două țări ale 
noastre, importanta dialogului și con
tactelor la nivel înalt în promovarea 
si extinderea acestor relații.

„Pentru poporul român — se arată 
în cuvîntare — constituie o sursă de 
deosebită satisfacție faptul că aceste 
relații își găsesc o bază trainică în 
afinitățile de origine, limbă si cultu
ră, dar mai ales în atașamentul celor 
două state față de principiile depli
nei egalități în drepturi, independen
tei și suveranității- naționale, neames
tecului în treburile interne si avan
tajului reciproc, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța — condiție

. care, sub conducerea 
Voastre, înaintează spre 

destin de prosperitate și

scrisorile de 
Republicii 

tovarășul
acreditare. 

Socialiste 
NICOLAE 
pentru sa-

esențială, în zilele noastre, pentru 
dezvoltarea neîngrădită a tuturor po
poarelor. pentru 
internațională".

„Acționînd pe 
reușit să obținem 
raporturile româno-argentiniene, atit 
pe plan bilateral, cît și pe plan inter
național : dar. după părerea noastră, 
există încă numeroase posibilități 
care, prin eforturi comune, pot fi 
puse în valoare. Apreciem, îndeosebi, 
că trebuie să acordăm o atenție spo
rită cooperării economice, științifice 
și tehnice, schimburilor culturale, ti- 
nînd seama de interesele și posibili
tățile atit ale României, cît si ale 
Argentinei".

în încheiere, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu a dat asigurări ambasado
rului argentinian că în îndeplinirea 

4nisiunii sale se va bucura de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a avut o 
convorbire cordială cu ambasadorul 
Federico Carlos Barttfeld.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial si al Consiliului 
de Stat.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Argentinei ia Bucu
rești.

paoe si securitate

această bază, am 
rezultate bune in

în numele poporului indonezian șl al meu personal, doresc să exprim 
Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România' mulțumirile 
mele sincere pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei 
de-a 34-a aniversări a Zilei independenței Republicii Indonezia.

Permiteți-mi, la rîndul meu. să vă adresez, cu această ocazie, aceleași 
bune urări.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Cronica
Recepție. CD prilejul zi

lei NAȚIONALE A STATELOR U- 
NITE MEXICANE, ambasadorul 
acestei țări la București, Emilio 
Calderon Puig, a oferit, joi după- 
amiază, o recepție.

Au participat Ion Ioniță, viceprim- 
ministru ai guvernului, Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale, Emil Drăgănescu, ministrul 
turismului și sportului, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-locotenent Gheor
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
membri ai conducerii altor ministe
re și instituții centrale, generali șl 
ofițeri superiori, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului di
plomatic.

Manifestare culturala.Sub
auspiciile Institutului român pentru

CONGRESUL MONDIAL AL PETROLULUI
^OND/x}

A

împărtășim ideile și propunerile realiste

zilei
relațiile culturale cu străinătatea, joi 
după-amiază a avut loc. în Capitală, 
o manifestare culturală consacrată 
apropiatei sărbătoriri a Zilei naționa
le a Statelor Unite Mexicane.

întrevedere.In cursul zlIei de 
joi, ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, Vasile Patilineț, l-a pri
mit pe Min Iu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului din R. P. Chi
neză, care face o vizită in țara noas
tră.

în aceeași zi, ministrul român a 
avut o întrevedere cu John Swearin
gen, președintele Consiliului direc
torial al Companiei „Standard Oii" 
(Indiana — S.U.A.).

Depuneri de coroane. Cu 
prilejul zilei de 13 septembrie. Ziua 
pompierilor din Republica Socialistă 
România, joi uimineața a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor pompieri din Dealul Spini.

Au participat generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai Consiliului 
popular municipal București, oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

(Agerpres)
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Masă rotundă la Academia 
„Ștefan Gheorghiu66 

consacrată evoluției raporturilor româno-belgiene, aspec
telor edificării securității și dezvoltării cooperării in Europa
Cu ocazia vizitei în țara noastră a 

delegației Partidului Socialist din 
Belgia, condusă de Jos van Eynde, 
ministru de stat, fost copreședinte al 
partidului, președinte de onoare al 
Inemaționalei Socialiste, la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" a avut loc o masă 
rotundă în care au fost dezbătute 
probleme privind evoluția raporturi
lor bilaterale pe multiple planuri în
tre România și Belgia, aspecte ale 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării în Europa, ale opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare și, 
în primul rind, la dezarmare nuclea
ră.

Din partea română au participat 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" ; Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.; Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de Științe Sociale șl 
Politice, cadre din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, specialiști și experți în 
probleme ale relațiilor internaționale.

Participanții la discuții au subli
niat necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor forțelor politice, progre
siste, ale tuturor statelor, ale opiniei 
publice în direcția opririi cursei înar
mărilor și trecerii la înfăptuirea

dezarmării, eliminării forței șl a ame
nințării cu forța în raporturile dintre 
state și soluționării pe cale pașnică a 
diferendelor dintre acestea, fără de 
care pacea și securitatea în Europa 
și în întreaga lume nu pot fi 
concepute. în acest context, s-a sub
liniat importanța deosebită a unei 
pregătiri corespunzătoare a reuniunii 
de la Madrid, din 1980, chemată să 
adopte măsuri concrete pentru dina
mizarea procesului de aplicare a Ac
tului final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pentru 
declanșarea unui proces real de 
dezarmare cu participarea tuturor 
statelor continentului, pentru conve
nirea de noi acțiuni menite să asigu
re dezvoltarea liberă, neîngrădită a 
cooperării economice si științifice in
tre toate statele semnatare ale Ac
tului fiiral.

Dezbaterile au pus în evidență ne
cesitatea dezvoltării mai intense a co
merțului bilateral, a înlăturării ori
căror măsuri discriminatorii în acest 
domeniu, cerință a dezvoltării și di
versificării cooperării economice, 
științifice și tehnice între România și 
Belgia. S-a exprimat 
pentru elaborarea și 
noi măsuri concrete 
dezvoltarea continuă 
tradiționale dintre cele două țări.

Discuțiile au decurs intr-o atmos
feră cordială, prietenească

dorința comună 
convenirea de 
care să asigure 
a raporturilor

Invitații pentru amatorii de drumeții

continuarea lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres Mondial al Pe
trolului, joi au fost prezentate refe
rate cu caracter general, în cadrul 
cărora au fost abordate aspecte le
gate de explorările efectuate pentru 
descoperirea zăcămintelor de hidro
carburi, valorificarea optimă a țițeiu
lui prin rafinare și chimizare, noile 
procedee de tratare microbiologică a 
materiilor prime 
scopul obținerii de 
lare.

în aceeași zi, au 
municări sintetizind rezultatele unor 
experimente efectuate în domeniul 
explorării geologice și extracției pe
trolului din zăcămintele situate la 
mare adincime, precum și modalită
țile de Utilizare cu eficiență sporită 
a reziduurilor petroliere.

Aprofundind două domenii de 
mare interes pentru specialiștii din 
sectorul extracției și prelucrării 
hidrocarburilor, discuțiile pe margi- 
rea referatelor au evidențiat progre
sele tehnologiilor de tratare a petro
lului brut și a reziduurilor petroliere 
grele, dezvoltarea sistemelor 
ploatare a sondelor în zonele 
zăcămintele submarine sint 
în ape adinei. în acest cadru, 
analizate 
rezervelor 
niindu-se 
punere in . .
logice prin tehnicile seismice, și de 
stimulare matematică, pe baza date
lor experimentale.

în cursul după-amiezii, a avut loc 
o masă rotundă pe tema formării și 
perfecționării cadrelor pentru indus
tria petrolieră a țărilor industriali
za și a celor în curs de dezvoltare. 
C. acest prilej, au fost prezentate 
comunicări și au avut loc discuții in 
legătură cu necesitatea asigurării 
unui sistem modern de învățămint 
de specialitate, axat pe necesitățile 
producției și înnoirile tehnologice, 
s-a relevat însemnătatea creării unei 
puternice rezerve de cadre de spe
cialitate în țările în curs de dezvol
tare, condiție necesară pentru reali
zarea unui 
nologie.

petrochimice în 
proteine unicelu-

fost susținute co-

de ex- 
în care 
situate 
au fost 
asupraevoluția studiilor

de hidrocarburi, subli- 
valoarea unor metode de 
evidentă a straturilor geo-

transfer eficient de teh-

★
dimineții, a avut loc oIn cursul ________

manifestare consacrată împlinirii a 10 
ani de la încheierea Convenției de 
cooperare științifică între Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei și In
stitutul francez al petrolului privind 
metodele termice de exploatare a ză
cămintelor de țiței.

Au luat parte ambasadorul Franței 
la București, Pierre Cerles, numeroși 
delegați români și străini. ziariști 
acreditați la lucrările congresului.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Ion Antonică, prim-adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Aldea, directorul Institutu
lui de cercetări și proiectări pentru 
petrol și gaze — Cîmpina, și Jean- 
Claude Bălăceanu, directorul general 
al Institutului francez al petrolului.

în continuare, participanții au efec
tuat o excursie tehnică la schela de 
extracție „Bălăria", unde se aplică pe 
scară Industrială combustia subterană, 
procedeu de mare eficiență pentru 
creșterea factorului final de recupe
rare.

(Agerpres)

• DIAGNOSTIC... 
SONOR. Cum ne putem da 
seama de ce afecțiune suferă un 
nou născut ? Prin analizarea 
strigătelor sale, răspunde o echi
pă de cercetători americani. în
tr-adevăr. ei au pus la punct un 
inedit sistem de detectare a mal 
multor maladii de care suferă 
de obicei sugarii. Ei au Introdus 
In memoria unui computer stri
gătele. inregistrate pe bandă, 
ale unui număr de 55 de sugari 
sănătoși și le-au comparat cu 
strigătele a 43 de nou născuți, la 
care în prealabil au fost iden
tificate prin mijloace clasice, a- 
numite afecțiuni. Dind dovadă 
de o mare precizie, computerul 
a identificat 19 cazuri de icter 
dintr-un total de 20 și 9 cazuri 
de tulburări respiratorii din 10.

Opinii aie participanților la marele forum al petroliștilor
Publicăm in continuare declarații ale unor personalități de prestigiu 

participante la ■lucrările Congresului Mondial al Petrolului, în care sint 
exprimate aprecieri cu privire la cuvîntarea rostită la deschidere de 
președintele Nicolae Ceausescu, precum și opinii in legătură cu proble
mele in dezbatere.

îndemn Cadrul favorabil
la o largă cooperare al unui dialog rodnic

internațională
C. R. Jagannathan 

director al companiei „OII India" 
Dr. I. B. Gulati 

director al Institutului indian 
al petrolului

Congresul Mondial al Petrolului de 
la București se desfășoaiă într-un 
moment cind in toate țările se ma
nifestă o intensă preocupare.de a se 
găsi soluții actualei crize energetice. 
Aceasta se manifestă atit prin dimi
nuarea disponibilităților de hidrocar
buri. cit și prin creșterea continuă 
a prețurilor la țiței pe piața mon
dială. Discuțiile de pină acum au re
levat actualitatea ideii, subliniată și- 
în cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia nici o tară 
nu poate rezolva singură problemele 
energetice și tocmai de aceea este 
necesară o largă colaborare interna
țională. un amplu efort colectiv.

Dealtfel, cuvintele rostite de pre
ședintele României la deschiderea 
lucrărilor ne-au inspirat foarte mult, 
iar ideile pentru care a militat dom
nia sa sint in concordanță cu gîndu- 
rile noastre. Am reținut îndeosebi 
hotărirea cu care România se pro
nunță pentru economisirea energiei, 
în primul rind a petrolului și gazelor 
naturale, și pentru unirea eforturilor 
tuturor statelor in vederea găsirii 
unor noi resurse energetice.

în acest cadru am vrea să remar
căm buna colaborare dintre țările 
noastre, faptul că România a fost 
prima tară care ne-a livrat utilaje de 
foraj, iar specialiștii români au con
struit o mare rafinărie și ne-au a.tu- 
tat să ridicăm alte importante obiec
tive economice. India și România în
trețin relații comerciale foarte acti
ve. o bună parte din utilajul petro
lier pe care îl importăm fiind de 
proveniență românească.

Si în India există o intensă preo
cupare pentru găsirea de soluții la 
actualele probleme energetice. Căci o 
bună parte din petrolul pe care il 
consumă economia noastră este im
portat, iar prețul acestuia crește con
tinuu. De aceea intensificăm lucră
rile de exploatare pe uscat și pe 
mare și, în paralel, acționăm în di
recția diversificării surselor de ener
gie. Acordăm în acest sen's o aten
ție deosebită surselor noi de energie : 
nucleară, solară, eoliană. Sîntem con
vinși că, în această acțiune de pro
porții, colaborarea cu România va cu
noaște. fără îndoială, noi dimensiuni.

Elik M. Khalimov
adjunct al ministrului 

industriei petrolului al U.R.S.S.
Acordăm o foarte mare impor

tanță congresului de la București. 
Participarea la acest forum interna
tional ne permite sâ luăm cunoștință 
de cele mai noi cuceriși ale științei 
și tehnicii pe plan mondial în do
meniul industriei petrolului. Proble
mele discutate la congres sint de 
mare folos îndeosebi pentru specialiș
tii din țările în curs de dezvoltare, 
unele dintre aceste țări dispunind de 
importante bogății ale subsolului. De 
aici și interesul lor deosebit față da 
dialogul rodnic de la București între 
specialiști din Întreaga lume. în 
această ordine de idei, se cuvine sub
liniat faptul că. din punct de vedere 
organizatoric și al condițiilor create, 
congresul de la București repre
zintă. după părerea noastră, un eta
lon pentru desfășurarea viitoarelor 
congrese ale petroliștilor.

Aș dori să mă refer la Importanta 
acestui congres și pe planul adînci- 
rii colaborării în domeniul industriei 
petroliere dintre România si Uniunea 
Sovietică. în aceste zile am efectuat 
cîteva vizite — la Institutul de petrol 
și gaze, la Cîmpina — si ne-a făcut 
plăcere să putem constata înaltul ni
vel al activității de cercetare desfă
șurate în România. Deosebit de im
portant este faptul că, cu prilejul 
congresului, miniștrii de resort din 
cele două țări au semnat un acord 
de colaborare în domeniul industriei 
petroliere, acord care jalonează di
recții de acțiune și preconizează mă
suri eficiente pe linia dezvoltării re
lațiilor dintre țările noastre în apest 
domeniu. Astfel, un interes deosebit 
prezintă problemele extracției șl gra- 

. dului de recuperare a petrolului din 
zăcăminte, domeniu în care România 
oferă o experiență bună.

Consider că pentru reușita acestei 
importante manifestări științifice in
ternaționale a fost de bun augur 
cuvintarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care a abordat în 
profunzime problematica energetică, 
sub multiplele ei aspecte. Personal, 
apreciez în mod deosebit ideile ex
puse în cuvîntare. in special aceea 
că eforturile se cer îndreptate sore 
soluționarea problemei energiei și 
folosirea acesteia în scopuri pașnice, 
pentru progres, nu pentru înarmări 
și război. Este o idee pe care o îm
părtășim cu toată convingerea, atît 
eu, cît și colegii mei din delegația 
Olandei. Sper ca omenirea să dea 
dovadă de înțelepciune și să meargă 
în această direcție. 11 admir pe pre
ședintele României pentru faptul că 
spune deschis aceste lucruri, că le-a 
evidențiat cu tărie chiar la deschi
derea congresului nostru.

Doresc să arăt că și in tara mea. 
ca și în România, se manifestă preo
cuparea pentru economisirea resur
selor energetioe. si îndeosebi a petro
lului, precum .și căutări in vederea 
diversificării surselor energetice.

Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 
1« șl 17 septembrie. In tar» : Vreme 
în general frumoasă și călduroasă la 
început., apoi în răcire începind din 
nord-vestul țărlj. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie. Vînt 
moderat cu intensificări In zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și n grade, iar valo
rile maxime între 17 șl 27 de grade, lo
cal mai ridicate la începutul interva
lului. Izolat condiții de grindină. In 
București : Vreme în general frumoasă 
și caldă la început, apoi în răcire ușoa
ră. Cerul va fi variabil, Innorări către 
sfirșitul Intervalului. Vint slab. Tempe
ratura ușor variabilă.

Odată cu venirea toamnei, trasee
le excursiilor capătă noi înfățișări. 
Și fiindcă una din cele mai spec
taculoase metamorfoze autumnale 
are loc în Împărăția apelor, stufului 
și păsărilor, I.T.H.R. propune re
memorarea programului excursiei 
de cinci zile în Delta Dunării : Ziua 
I la ora 7,17 începe călătoria din 
Gara de Nord cu acceleratul 821, 
care sosește la Tulcea la 12,12. Ur
mează îmbarcarea pe pontoanele 
dormitor, dejunul pescăresc și por
nirea spre canalul Tulcea, ceatalul 
Sf. Gheorghe, brațul Sf. Gheorghe 
pînă la km. 54. A II-a zi călătoria 
se derulează pe brațul Sf. Gheorghe, 
canalul Ivancea, lacul Roșu, lacul 
Roșuleț, gîrla Busurca, canalul Su- 
lina. în ziua a III-a se navighează 
„în amonte": canalul Sulina. Marele 
M. Crișan (se vizitează complexul 
turistic „Lebăda"), satul pescăresc 
Mila 23. în cea de-a IV-a zi se 
parcurg canalele Sontea, Olguta. 
lacul Furtuna, canalul Crinjală, co
muna Maliuc — Tulcea. Ultima zl 
este rezervată vizitării obiectivelor 
turistice ale municipiului Tulcea. 
înapoierea în București se face cu

acceleratul 834 (locuri rezervate) Ia 
ora 17,51.

Alte cîteva informații de larg In
teres. în luna septembrie, prin su
plimentarea numărului de locuri 
contractate în principalele stațiuni 
balneoclimatice din țară, se pot pro
cura bilete de odihnă și cură bal
neară pentru trimestrul IV. • La 
16 și 23 septembrie încep seriile cu 
durata de 7 zile la hotelul Peștera, 
hotelul Stăvilar și căsuțele de va
canță din zona Cumpătu — Sinaia. 
Un plăcut sfîrșit de săptămînă se 
poate petrece la cabanele Padina. 
Susai. Piscul Ciinelui, Caraiman și 
Babele. Se pleacă sîmbăta din Gara 
de Nord cu trenuri la alegere, îna
poierea fiind stabilită pentru dumi
nica seara. © Continuă înscrierile 
pentru „Excursia toamnei" pe tra
seul București — Lehliu — Călărași 
— Ostrov — Băneasa — Adamclisi. 
La întoarcere se circulă prin Mi- 
năstirea — Oltenița — Curcani — 
Soldanu — Budesti. • Informații, 
procurarea biletelor de odihnă și 
cură balneară la filialele I.T.H.R. 
din str. Mendeleev nr. 14. Bd. 1848 
nr. 4. Bd. Republicii nr. 68.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

iver 1979 în cîteva rînduri

Eforturi
pentru progres,

nu pentru înarmări
C. T. Douwes 

consilier al companiei 
„Shell International" (Olanda)

După opinia mea. congresul deDupă opinia mea. congresul de la 
București este deosebit de folositor 
prin faptul că oferă specialiștilor in 
domeniul petrolului din majoritatea 
țărilor lumii posibilitatea de a dis
cuta, de a schimba idei și experiență 
într-o problemă de cea mai mare 
actualitate — criza energetică.

Bune perspective
in cooperarea
cu România

f

Dr. B. M. Sankey 
cercetâtor la compania 
„Imperial Oil" (Canada)

față are o semnifi- 
prin faptul că reu- 
specialiști în dome- 

___ ,_______ într-un moment cu 
totul deosebit. într-adevăr, omenirea 
se află la sfîrșitul unei ere — 'era 
petrolului ieftin. Dar, bineînțeles, 
aceasta nu înseamnă sfirșitul erei 
energiei. încheiem o etapă și tre
buie să deschidem alta nouă. în care 
hidrocarburile vor fi tot mai greu 
de găsit și de adus la suprafață.

în Canada, principala preocupare 
este de a realiza trecerea de la eco
nomia petrolului la cea a cărbunelui. 
Pină atunci se dezvoltă tehnologia 
extracției petrolului din nisipuri 
asfaltice. Totodată, pentru a spori 
producția de petrol, forăm tot mai 
in profunzime și explorăm regiuni 
noi, pe uscat și pe mare. în această 
direcție au fost obținute, în ultima 
vreme, unele rezultate Încurajatoare.

Sîntem convinși că lucrările aces
tui congres vor constitui o bună 
sursă de inspirație pentru proble
mele cu care ne confruntăm. împăr
tășim convingerea că actuala criză 
energetică poate fi depășită ; încă 
înainte de acest congres s-au con
turat unele soluții și nu ne îndoim 
că în viitor vor apărea si altele, mai 
efipiente. în această privință au, 
fărft îndoială, o însemnătate deose
bită colaborarea și cooperarea inter
națională. Apreciem că colaborarea 
dintre Canada și România se poate 
dezvolta fructuos în acest domeniu 
șl că are bune perspective.

Congresul de 
catie deosebită 
nește laolaltă 
niul petrolului _

Dupâ
Universiada de la Ciudad de 

Mexico se apropie de sfirșit, dar in
teresul entuziastului public mexican 
este la fel de constant. îndeosebi fată 
de concursul de atletism, unde în 
penultima zi au fost inregistrate per
formanțe deosebite.

Astfel în finala probei masculine 
de 200 ni plat, sprinterul italian 
Pietro Mennea a stabilit un nou re
cord mondial, cu timpul de 19”72/100. 
Vechiul record aparținea americanu
lui Tommie Smith, cu 19”83/100. și 
fusese realizat cu 11 ani în urmă, 
tot pe stadionul olimpic dinjcapitala 
mexicană, cu prilejul J.O. 
rile următoare s-au clasat 
Dunecki — 20”24/100 și
Bennett — 20”42/100.

în proba feminină de 
greutății, intr-o companie 
atleta româncă Mihaela Loghin a cu
cerit medalia de bronz, stabilind un 
nou record național, cu 19,41 m (ve
chiul record îi aparținea cu 19.15 m). 
Victoria în această probă a revenit 
Ilonel Slupianek (R.D. Germană) — 
20,48 m, secondată de coechipiera sa 
Helma Knorscheidt — 20,36 m.

Cu un rezultat foarte bun s-a în
cheiat și proba feminină de săritură 
în lungime, ciștigată de sportiva so
vietică Anita Stukane, cu 6.80 m (la 
2 cm de recordul olimpic realizat, tot 
aici, in 1968, de Viorica Viscopolea- 
nu). Concurentele românce Sanda 
Vlad și Doina Anton s-au situat pe 
locurile patru (cu 6,51 m ) si. respec
tiv, cinci (cu 6,49 m).

Iată ceilalți învingători: 200 m
femei : Marita Koch (R.D. Germană) 
— 21”91/100 (nou record al Jocurilor); 
400 m garduri : Hermanus Schulting 
(Olanda) — 48”44/100 ; aruncarea cio
canului: Klaus Ploghaus (R.F. Ger
mania) — 75,74 m.

Printre finalistele probei feminine 
de 800 m. calificate în urma rezulta
telor înregistrate în serii, se numără

11 zile

Pe locu- 
polonezul 
englezul

aruncarea
valoroasă.

atletele noastre Natalia Mărăsescu și 
Fila Lovin, Olga Dvirna. Nadejda 
Mușta (U.R.S.S.), Galina Atanasova 
(Bulgaria) și Gabriella Dorio (Italia).

Competiția de scrimă s-a încheiat 
cu proba de spadă pe echipe, in care 
selecționata României (Ion Popa, 
Octavian Zidarii, Liviu Angeleseu, 
Mihai Popa și Rudolf Szabo) a cîști- 
gat medalia de bronz, în urma vic
toriei, cu 9—3. obținute în intîlnirea 
eu formația R.F. Germania. în fi
nală, Ungaria a întrecut cu 8—1 
echipa U.R.S.S.

înaintea ultimei zile de întreceri, 
sportivii români au cucerit 29 de me
dalii, dintre care 12 de 
gint și 14 de bronz.

Prima medalie de 
sportivii țării-gazdă a

aur, 3 de ar-
aur pentru 

fost cîstigată 
de selecționata de fotbal, care a în
vins în finală cu scorul de 5—3 
(3—1) echipa Uruguayului.

Competiția de polo pe apă a luat 
sfirșit cu victoria selecționatei S.U.A., 
urmată in clasamentul final de for
mațiile U.R.S.S., Iugoslaviei si Româ
niei. Iată ultimele rezultate : S.U.A. 
— U.R.S.S. 8—6; Iugoslavia— Româ
nia 5—4.

în finala turneului masculin do 
baschet, selecționata S.U.A. a între
cut cu scorul de 88—70 echipa Iugo
slaviei. Medalia de bronz a revenit 
reprezentativei Cubei, învingătoare 
cu scorul de 71—67 in fața formației 
Mexicului.

După 11 zile de întreceri, clasamen
tul pe medalii al Jocurilor mondiale 
universitare se prezintă 
U.R.S.S. 70 (32 de aur, 27 
11 de bronz): 2. S.U.A. 47 
15) ; 3. România^ 29 (12 —
4. R. D. Germană 13 (6 —
5. Ungaria 9 (5 — 2 — 2) 
Germania 12 (2 — 5 — 5) 
8 (2 — 2 — 4) ; 8. " ‘ 
(2 — 0 — 3) ; 9. Japonia 11 (1 
6) etc.

astfel : 1. 
de argint, 
(19— 13 — 
3 - 14) ;

■ 3 - 4) ; 
; 6. R. F.

. ; 7. Italia 
Cehoslovacia 5

4 —

A 13-a ediție a Balcaniadei de yachting 
s-a încheiat

S-a încheiat cea de-a 13-a ediția 
a Balcaniadei de yachting, desfășu
rată la Constanța. în apropierea por
tului Tomis. Dintre veliștii români, 
cel mai bine s-a comportat juniorul 
Cătălin Luchian (17 ani, elev la li
ceul „Gheorghe Lazăr" din Bucu
rești), învingător la clasa Finn cu 14 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Alexandru Feredeanu, Mihai 
Butucaru, G. Kostov (Bulgaria), 
S. Liachos (Grecia). La seniori, la

clasa Finn, victoria a revenit lui Teo- 
dorus Georgiadis (Grecia).

După disputarea celor șase regate, 
la clasa „Olandezul zburător" titlul 
balcanic a fost cucerit de iugoslavii 
Branco Sirola și Zoltan Zoricl. Pe 
locul III s-au situat sportivii români 
Mircea Carp și Adrian Arendt.

La clasa 470 au terminat pe locul 
1 frații Ivan și Rudi Straus (Iugo
slavia), iar la clasa „Optimist" a 
câștigat, de asemenea, un concurent 
iugoslav, Mitia Kosmina.

• Sala Dinamo din Capitală va 
găzdui simbătă și duminică întrecerile 
celei de-a 10-a ediții a Campionatelor 
internaționale de judo pentru tineret, 
competiție ce va reuni sportivi din 
Bulgaria, Franța, R.F. Germania. Ita
lia. Iugoslavia, Polonia, Ungaria,

. .U.R.S.S. și România. In. ambeje zile, 
concursul va începe la ora 9,00.

• Turneul interzonal de șah de 
Ia Riga a programat partidele între
rupte din primele șase runde. în cla
sament continuă să conducă marele 
maestru sovietic Mihail Tal, cu 5,5 
puncte, urmat de Larsen (Danemar
ca), Adorjan (Ungaria) — cite 4.5 
puncte. Florin Gheorghiu (România), 
Ribli (Ungaria) — cite 4 puncte, Po- 
lugaevski (U.R.S.S.), Miles (Anglia)
— cite 3,5 puncte, Liubojevici (Iugo
slavia) — 3 puncte etc.
• La Praga, în meci contînd pen

tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, selecționata Cehoslovaciei 
a învins cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Poloniei. Unicul gol al parti
dei a fost înscris, in minutul 37. de 
Janecka.

® în meci tur pentru „Cupa cupe
lor" la fotbal, echipa Sliema Wande
rers (Malta) a învins pe teren pro
priu, cu scorul de 2—1 (0—1), forma
ția portugheză Boavista. Golurile au 
fost marcate de Tortell (2), respectiv 
Eliseu.
• La Lausanne, în meci -pentru 

preliminariile campionatului european 
de fotbal (grupa a IV-a), selecționata 
Poloniei a întrecut cu scorul de 2—0 
(1—0) echipa Elveției, ambele goluri 
fiind marcate de Terlecki (min. 34 
și min. 65). Partida a fost condusă de 
arbitrul român Otto Anderco.

In cadrul aceleiași grupe, la Reyk
javik, reprezentativa R.D. Germane a 
invins cu scorul de 3—0 (0—0) for
mația Islandei, golurile fiind înscri
se de Weber (min. 64 din lovitură de 
la 11 m și min. 70) și Streich (min. 
77).

Clasamentul grupei : 1. Olanda — 
10 puncte (din 6 meciuri) ; 2. Polonia
— 8 puncte; 3. R.D. Germană — 8 
puncte (ambele din cite 5 jocuri) ; 4. 
Elveția — 4 puncte ; 5. Islanda — zero 
puncte (ambele din cîte 7 meciuri).

O Peste 80 000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul „Wembley" din 
Londra meciul dintre reprezentativele 
Angliei și Danemarcei, contînd pen
tru grupa I a campionatului european 
de fotbal. Gazdele au obținut victoria 
la limită, cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
golul realizat de Keegan (min. 17).
• Disputat la Oslo, în cadrul pre

liminariilor campionatului european 
de fotbal (grupa a II-a), meciul din
tre selecționatele Norvegiei și Belgiei 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 in fa
voarea oaspeților.

• AEROSTATE - IN 
SERIE. Asemenea aerostate de 
miri dimensiuni ca cel din foto
grafia alăturată au intrat. în 
Marea Britanie, în producție de 
serie. „Trupul" zepelinului. con

fecționat din poliester. conține 
5 097 mc de gaz neinflamabil. 
Echipajul unui asemenea mijloc 
de transport se compune din 2 
persoane ; în afară de acestea 
mai pot fi transportați 10 călă
tori și 2,5 tone marfă.

• SANS-SOUCI ÎN 
RESTAURARE. La Potsdam 
(R.D. Germană) au început de 
curind lucrările de restaurare a 
celebrului palat Sans-Souci, 
vechi de, două secole și jumătate. 
Lista operelor de artă ce vor fi, 
de asemenea, „întinerite" cu
prinde peste 4 000 de sculpturi, 
3 000 de picturi șl 30 000 acuarele. 
Va fi refăcut și sistemul de ali
mentare cu apă a fîntînilor arte
ziene din vestitul parc al pala
tului.

• „BANCA" AMINTI- 
RILOR. Pentru a nu lăsa să 
se piardă tradiția obiceiurilor 
caracteristice vieții la țară, ofi
ciul cultural al mijloacelor 
audiovizuale din Franța a hotă- 
rit crearea unei ..magnetoteci 
naționale". Este vorba de înre
gistrarea pe bandă de magneto
fon a relatărilor orale ale unor 
țărani bătrîni despre specificul 
unor străvechi îndeletniciri, cum 
ar fi creșterea vitelor, diversele 
obiceiuri și ceremonii legate de 
sărbătoarea recoltelor, de culesul 
viilor etc. Clasificate pe anumite 
teme, toate aceste relatări, cris
talizarea ancestralei înțelepciuni

populare, reprezintă o prețioasă 
„bancă" a amintirilor.

• DIN PULBERE DE 
TITANIU. O nouă tehnologie 
de fabricare a unor elemente de 
construcție din pulbere de tita- 
niu, care permite valorificarea 
deșeurilor acestui metal in pro
porție de 90 la sută în condițiile 
unui cost de fabricație scăzut, a 
fost pusă la punct de specialiștii 
unui institut de proiectări de 
mașini din Moscova. Noile pro
duse din titaniu se remarcă 
printr-o soliditate sporită și re
zistentă la coroziune.

• PROGNOZE DE
MOGRAFICE. In 2000- 
orașul Frankfurt pe Main va 
număra doar 454 000 de locuitori, 
față de 632 000, ciți are în pre
zent. Depopularea metropolei se 
va datora nu numai reculului 
înregistrat de natalitate, ci și 
zgomotului tot mai intens și lip
sei de spații verzi, care vor de
termina „evadarea" a tot mai 
multi locuitori spre așezările mai 
miri din imnrejurimi. Și orașul 
Darmstadt va suferi o ..hemo
ragie", mai puțin gravă însă, la 
fel ca și Offenbach, care își va 
pierde statutul de „mare oraș". 
Datele menționate sint cuprinse 
într-o recentă prognoză demo
grafică, realizată pentru landul 
Hessen de Institutul vest-ger- 
man de statistică.

• GRINDINĂ Șl CEAI. 
Regiunea kenyană Kericho din 
apropierea lacului Victoria se 
remarcă prin două particulari
tăți : de aici provine cea mai 
mare parte a ceaiului din aceas
tă țară ; aici cade 132 zile pe an 
grindină. Dacă abundenta ceaiu
lui se datorează condițiilor de 
climă favorabile, pentru frec
vența căderii grindine! era mai 
greu de găsit o explicație. Oa
menii de știință s-au gîndit să 
găsească răspunsul făcînd o le
gătură între cele două aspecte : 
căderea grindinei și prezența 
plantelor de ceai, mai exact, a 
prafului provenit din frunzele 
de ceai uscate șl căzute la pă- 
mînt. într-adevăr, în condiții de 
laborator s-a putut constata că 
praful frunzelor care este stîrnit 
atunci cînd se recoltează ceaiul

constituie ideale particule de 
cristalizare pentru grindină.

• APA DE MARE ÎN 
LEGUMICULTURA. Cer
cetătorii americani din Califor
nia au reușit să creeze un nou 
soi de pătlăgele roșii, care cresc 
în pămînturile nisipoase și pot 
fi udate cu apă de mare. Roșiile 
au un plăcut gust sărat. Noua 
plantă a fost obținută prin în
crucișarea unui soi sălbatic din 
insula Galapagos cu soiurile cu
noscute. Fructele au, deocamda
tă, dimensiuni reduse, dar sa- 
vanții speră să înlăture curînd 
acest dezavantaj. Aceiași cerce
tători au încercat cu succes să 
cultive orz și grîu udate direct 
cu apă de mare.

preocupare.de
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în sprijinul realizării unor măsuri 
concrete in domeniul dezarmării

Intervenția șefului delegației române la Conferința O.N.U. 
de la Geneva

GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările Confe
rinței O.N.U. pentru interzicerea, sau 
limitarea utilizării unor arme con
ventionale care pot provoca suferințe 
excesive sau care au efecte nediscri
minatorii.

In cadrul dezbaterilor generale a 
luat cuvîntul șeful delegației române, 
ambasadorul Constantin Ene, repre
zentantul permanent al tării noastre 
la Geneva, care a subliniat că Româ
nia consideră această conferință ca 
făcind parte din ampla acțiune In
ternațională, Inaugurată de sesiunea 
specială a O.N.U. consacrată dezar
mării, urmărind o concentrare mal 
mare a eforturilor pentru realizarea 
de măsuri concrete pe planul dezar
mării.

Ambasadorul tării noastre a arătat 
că România, pronuntlndu-se cu fer
mitate pentru scoaterea în afara legii 
a tuturor armelor de distrugere în 
masă și, în primul rlnd, a armelor 
nucleare, sprijină, totodată, eforturi

Principalele probleme induse pe agenda 
sesiunii O. N. U.

— prezentate de secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — In cadrul tradiționalei sale 

conferințe de presă dinaintea sesiunii ordinare a Adunării Generale 
a Națiunilor Unite, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
făcut o trecere in revistă a principalelor probleme aflate pe agenda 
sesiunii.

El a evidențiat la loc de frunte 
problemele dezarmării și ale rapor
turilor economice între țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate și 
s-a referit la principalele focare de 
tensiune din lume.

Oprindu-se asupra situației din 
Orientul Mijlociu, el a reafirmat că 
problema-cheie a soluționării crizei 
din Orientul Mijlociu și realizării 
unei păci globale in regiune rămîne 
chestiunea palestiniană. El a declarat, 
în context, că o soluție va putea fi 
găsită numai în cadrul unei confe
rințe internaționale, la care să parti
cipe toate părțile interesate.

Cu privire la Namibia, K. Wald
heim a relevat că O.N.U. continuă 
să-și mențină angajamentele luate 
fată de acest teritoriu și și-a expri
mat speranța că reluarea negocierilor 
celor cinci țări occidentale membre 
ale Consiliului de Securitate cu gu
vernul de la Pretoria si S.W.A.P.O. va 
scoate discuțiile din impasul în care 
se află în prezent. O.N.U., a spus el. 
este gata să pună în aplicare planul 

> de trecere la independentă a Nami
biei. adoptat de Consiliul de Secu
ritate. imediat ce situația se va cla
rifica.

Referindu-se pe larg la problemele 
majore ale raporturilor economice in
ternaționale, secretarul general al

Președintele Portugaliei despre situația 
actuală din țară

LISABONA 13 (Agerpres). — Adre- 
sîndu-se națiunii, prin intermediul 
radioului și televiziunii, președintele 
Portugaliei, generalul Antonio Ra- 
malho Eanes, s-a referit la semnifi
cația și la implicațiile hotărîrii sale 
de a dizolva parlamentul și de a con
voca alegeri generale intercalate, la 
2 decembrie. El a precizat că această 
hotărîre are ca scop „identificarea 
unor soluții politice durabile", avînd 
în vedere imposibilitatea demonstra
tă de partidele politice de a realiza 
o stabilitate guvernamentală în ca
zul unor cabinete minoritare sau de 
independenți. Hotărîrea a urmărit să 
lichideze amenințările la adresa de
mocrației, amenințări ce decurg din 
instabilitatea politică. „Numai un nou 
organism parlamentar, a menționat 

le care urmăresc realizarea oricăror 
altor măsuri de dezarmare și elimi
nare a forței sau a amenințării cu 
forța in relațiile dintre state. Această 
poziție conduce, în concepția tării 
noastre, la ideea că actuala conferin
ță trebuie să fie concepută ca un pro
ces in cadrul căruia să fie convenit 
un cadru juridic general și coerent, în 
care să se poată înscrie eforturile 
concrete de limitare a utilizării unor 
arme șl care să ofere perspectiva ne
cesară pentru acțiunile viitoare.

Vorbitorul a subliniat că. în con
cepția României, măsurile ce vor fi 
convenite la conferință nu trebuie să 
afecteze dreptul statelor de a-și apăra 
integritatea teritorială, independenta 
și suveranitatea națională sau drep
tul popoarelor de a-și hotărî în mod 
liber soarta. în acest sens, acordurile 
ce vor fi convenite trebuie să conți
nă obligații egale pentru toate sta
tele. ținînd seama de nivelul capa
cității lor militare și de dezvoltarea lor tehnologică.

O.N.U. a declarat că chestiunea re
surselor energetice trebuie să ocupe 
un loc prioritar în negocierile dintre 
statele dezvoltate șl țările în curs de 
dezvoltare. Dar. a arătat el. această 
chestiune nu poate fi tratată în mod 
izolat, ci trebuie legată de celelalte 
probleme economice ale omenirii 
contemporane.

în sfîrșit. Kurt Waldheim a eviden
țiat că acordul S.A.L.T.-II dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. se bucură de un 
sprijin general international, fiind 
considerat un mijloc de creare a 
unui climat mai bun pentru dezar
mare. S.A.L.T.-II „este un pas im
portant în direcția potrivită. Prin 
acceptarea unui plafon pentru aceste 
arme ucigătoare se va crea o situație 
psihologică ce va avea un impact 
pozitiv asupra eforturilor mai impor
tante de dezarmare. în special în do
meniul dezarmării nucleare", a de
clarat secretarul general al Națiuni
lor Unite.

★
’ Consiliul de Securitate a recoman
dat. miercuri, ca noul stat insular in
dependent Santa Lucia să fie primit 
membru cu drepturi depline in 
O.N.U. Situat în Marea Caraibilor, 
Santa, Lucia, cu 100 000 locuitori, și-a 
dobindit independenta în februarie 
a.c.

el. va putea înlătura obstacolele din 
calea constituirii unui guvern stabil".

Președintele Ramalho Eanes și-a 
exprimat speranța că principalele 
forte politice vor fi mai deschise în 
vederea dialogului, dacă rezultatele 
electorale nu vor permite unui sin
gur partid să obțină suficiente vo
turi pentru a forma un guvern cu o 
majoritate stabilă.

Abordînd situația actuală din Por
tugalia, președintele Eanes a subli
niat că cele mai serioase probleme 
care confruntă țara sînt criza econo
mică. instabilitatea politică și lipsa 
de înțelegere între partide.

Referindu-se la criza economică, el 
a arătat că aceasta are cauze com
plexe și că trebuie să i se facă fată 
cu spirit de responsabilitate.

Expoziție de carte 
românească la Beijing

BEIJING 13 (Agerpres). — La In
stitutul dă limbi străine din Beijing 
a fost deschisă o expoziție de carte 
românească ce înmănunchează cîteva 
din cele mai reprezentative apariții 
editoriale din ultima vreme. La loc 
de frunte sînt expuse volumele re
cente din scrierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Expo
ziția se bucură de un interes deose
bit din partea studenților ți cadrelor 
didactice ale institutului.

Colocviu economic 
româno-olandez

HAGA 13 (Agerpres). — în cadrul 
primului colocviu economic româno- 
olandez, care a avut loc la Haga, au 
fost dezbătute problemele noii ordini 
economice internaționale și posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor eco
nomice dintre România și Olanda. In 
referatul de bază al delegației ro
mâne a fost prezentată „Concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu des
pre noua ordine economică interna
țională și strategia dezvoltării eco
nomice a României în cincinalul 
1981—1985, cu orientări de perspecti
vă pînă in 1990". Delegațiile au fost 
conduse de prof. dr. Costin Murges- 
cu, directorul Institutului de Econo
mie Mondială din București, și de 
prof. dr. Louis Emmerij, directorul 
Institutului de Studii Sociale . din 
Haga. S-a convenit ca viitorul coloc
viu să aibă loc la București, în anul 
1980.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României 

în R.D.G., Gheorghe Tache, a vor
bit cursanților Școlii regionale de 
partid a P.S.U.G. din Cottbus despre 
semnificația evenimentului de la 23 
August 1944 și a subliniat marile rea
lizări obținute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R.

ca pe o 
poporului 
a decla-.

Condamnare a politicii 
rasiste. »C°ndamnăm preconizata 
proclamare de către regimul rasist 
(sud-african) a așa-zisei independen
țe a teritoriului Venda 
nouă crimă împotriva 
african din R.S.A." — 
rat la Națiunile Unite președin
tele Comitetului special al O.N.U. 
Împotriva apartheidului. B. Akropode 
Clark (Nigeria). Această manevră 
lipsește 450 000 africani de drepturile 
lor inalienabile.

Primire la Ciudad de 
MexiCO. Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, l-a primit pe 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam, Fam Van 
Dong. In cursul convorbirilor ău fost 
examinate probleme ale relațiilor 
dintre cele două tari, precum și pro
bleme internaționale de interes bi
lateral.

Declarație. ”Arabia saudită nu 
aprobă creșterea continuă a prețului 
petrolului brut", a declarat ministrul 
saudit al petrolului, Ahmed Zaki 
Yamani, intr-un interviu acordat co
tidianului „Al Belad". subliniind că 
tara sa dorește dezvoltarea cooperării 
cu țările consumatoare de petrol în 
soluționarea problemelor petroliere.

WZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI" 
In iugoslavia

BELGRAD. — Trimisul Agerpres, 
S. Morcovescu, transmite :

Programul „Zilelor culturii româ
nești" in Iugoslavia a înscris noi ma
nifestări, organizate in mai multe 
orașe și localități.

La Galeria „Matița Srpska" din 
Novi Sad s-a deschis, miercuri seara, 
„Expoziția de artă decorativă româ
nească". La vernisaj au asistat Vlas- 
timir Sovar, vicepreședinte al Adu
nării Provinciei Socialiste Autonome 
Voivodina, Andras Mora, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv al 
Adunării provinciale, Milenko Niko- 
lici, membru al Consiliului Executiv 
al provinciei, secretar pentru invăță- 
mint, știință și cultură, președintele 
părții iugoslave in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-iugoslavă de 
colaborare culturală, Deianovici lo- 
van, președintele Adunării orășenești 
Novi Sad, reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat provinciale, ai 
instituțiilor culturale, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai dele
gației oficiale române care se află în 
Iugoslavia cu prilejul manifestărilor 
prilejuite de „Zilele culturii româ
nești" și ambasadorul României la 
Belgrad.

In alocuțiunile rostite, Vlastimir 
Sovar, vicepreședinte al Adunării 
provinciale, și Vasile Ileasa, director 
în Consiliul Culturii și Educației So
cialise, au relevat că această expozi
ție se înscrie în suita de manifestări 
prilejuite de „Zilele culturii romă-

NumilC. DuP& cum anunță 
agenția China Nouă, Comitetul Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze a numit ca vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze pe 
Ji Pengfei, eliberîndu-1 totodată din 
funcțiile de vicepreședinte și secretar 
general al Comitetului Permanent al 
A.N.R.P.

Simpozion. Din initiativa Cc- 
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Africa, a Organizației Unității Afri
cane și a Programului O.N.U. pentru 
Dezvoltare Industrială, la Nairobi se 
desfășoară lucrările unui simpozion 
internațional consacrat examinării 
posibilităților de reducere a depen
denței statelor continentului african 
de importul produselor industriale 
din țările capitaliste dezvoltate.

Ap 61. Comitetul provincial de 
partid Havana al Partidului Comunist 
din Cuba a adresat un apel popu
lației, organizațiilor de partid, eco
nomice și obștești de masă din capi
tala tării și provincia Havana de a 
participa activ la lichidarea cît mai 
grabnică a urmărilor ciclonului 
„Frederic". Această calamitate natu
rală, se arată in apel, a provocat pa
gube importante întreprinderilor, lo
cuințelor, plantațiilor agricole. Ca 
urmare a inundațiilor, a fost pertur
bată aprovizionarea cu energie elec
trică și cu apă.

Bugetul R. F. Germania pe 
anul 1980, prezentat în Bundestag de 
ministrul de finanțe. Hans Matthoe- 
fer, prevede cheltuieli însumînd 215,3 
miliarde mărci (cu 5,6 la sută mai 
mult decît bugetul pe 1979) și înca
sări în valoare de 186,64 miliarde

concert, iar 
seară a fil- 
metraj.
la Belgrad,

nești", care constituie o adevărată 
sărbătoare a prieteniei, reflectind re
lațiile strînse existente in toate do
meniile de colaborare reciprocă. Dez
voltarea/ acestor relații este impulsio
nată de întilnirile și convorbirile con
ducătorilor de partid ți de stat ai 
României ți Iugoslaviei, președinții 
Nicolae Ceaușescu ți Iosip Broz Tito.

Seara, la Teatrul Național Sirb din 
Novi Sad, colectivul Teatrului din 
Constanța a prezentat un spectacol 
de gală cu piesa „Simbătă la Veri
tas" de Mircea Radu Iacoban.

La Skoplie, corul academic „Song“ 
al Casei de cultură a studenților din 
București a prezentat un 
la Krani s-a organizat o 
mului românesc de scurt 

. Ambasadorul României 
Nicolae Mihai, a oferit in saloanele 
ambasadei un cocteil cu prilejul or
ganizării in Iugoslavia a „Zilelor cul
turii românești".

Au luat parte Miloiko Drulovici, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Iso Negovan, vicepreședinte 
al Adunării R.S. Serbia, Krsto Bu- 
laici, președintele Comitetului federal 
pentru colaborarea internațională iș 
domeniul științei, invățămîntului șt 
tehnicii, D. Redjep, adjunct al secre
tarului federal pentru afacerile ex
terne, reprezentanți ai Ministerului 
de Externe, ai unor instituții cultu
rale federale, oameni de cultură ți 
artă.

Au luat parte membri ai delegației 
oficiale române aflate in Iugoslavia 
cu acest prilej.

mărci. în cadrul noului buget, chel
tuielile militare cunosc o creștere de 
4,4 la sută. Referindu-se la deficitul 
de peste 28 miliarde de mărci pre
văzut. ministrul de finanțe vest-ger- 
man a afirmat că el reflectă efortu
rile fără de care nu poate fi menți
nută creșterea economică.

Cutremur în Indonezia.
Cel puțin 10 000 de persoane au ră
mas fără adăpost in urma cutremuru
lui de pămint ce 'a devastat insulele 
din nordul provinciei indoneziene 
Irian-Jaya. Din cauza întreruperii 
sistemului de comunicații cu provin
cia afectată de cutremur este greu 
de stabilit numărul total al victi
melor.

Ciclonul „Frederic" a pă_ 
truns joi pe teritoriul S.U.A., in zona 
localității Mobile din statul Florida, 
provocînd mari distrugeri. Potrivit 
relatărilor agențiilor internațională

„DOPUL“ Etnei a explodat
Miercuri după-a- 

miază, „dopul" de la
vă format la sfirșitul 
precedentei erupții in 
craterul central al vul
canului sicilian Etna a 
explodat brusc, in
tr-un moment în care 
in preajmă 
aproximativ 
persoane 
turiștilor, 
mire cel 
vulcan al

Magma 
tă și fragmentele

roci aruncate de ex
plozie s-au abătut ca 
o ploaie de foc asupra 
turiștilor. Sase dintre 
aceștia au fost uciși, 
iar aproximativ 30 au 
fost răniți.

Neprevăzută, neanun
țată de zgomotele din 
adincuri ce preves
tesc în general ma
nifestările violente ale 
vulcanilor, explozia a 
dovedit justețea a- 
vertismentului lansat, 
după puternica erup-

se aflau
200 de 

din rindul 
veniti să ad- 

mai înalt 
Europei, 
incandescen- 

de

A CINCEA ANIVERSARE A VICTORIEI REVOLUȚIEI POPULARE

DIN ETIOPIA

Festivitățile de la Addis Abeba

unor partide 
de masă, ai 

națională din

ADDIS ABEBA — Trimisul Ager
pres, Victor Martalogu, transmite : In 
capitala Etiopiei au început, joi, 
festivitățile prilejuite de împlinirea 
a 5 ani de la victoria revoluției popu
lare. care a dus la răsturnarea re
gimului monarhic șl preluarea pu
terii de către Consiliul Militar Admi
nistrativ Provizoriu. La aceste ma
nifestări participă numeroase delega
ții oficiale din țări ale Africii si Eu
ropei, reprezentanți ai 
politice și organizații 
mișcărilor de eliberare 
sudul continentului.

Din România este prezentă delega
ția de partid și de stat condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

In Piața Revoluției din Addis Abe
ba a avut loc, joi, un miting de 

. masă. Președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu și al 
Consiliului de Miniștri al Etiopiei 

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri kenyano-saudite 

Tel Aviv și Madrid •
RIAD 13 (Agerpres). — în Comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor oficiale dintre 
președintele Kenyei, Daniel Arap 
Moi, care a efectuat o vizită în Ara
bia Saudită, și prim-vicepremierul șl 
prințul moștenitor șaudit Fahd Ibn

de presă, forța vîntulul, care sufla cu 
o viteză de peste 200 kilometri pe 
oră, a smuls acoperișurile caselor, 
copaci, stîlpi ai rețelei electrice. Pe 
coastele -Golfului Mexic, valuri înal
te de peste 5 metri au dărîmat clă
diri și au avariat nave. Daunele pro
vocate se ridică, numai în statul 
Mississippi, la cîteva sute de milioane 
de dolari. în prealabil, circa 340 000 
de locuitori din zonele cele mai ame
nințate au fost Îndemnați să-și pără
sească locuințele. Cu toate acestea 
s-au înregistrat morți și răniți.

COIigrCS. ^ntre 16 22 septem
brie se va desfășura la Munchen cel 
de-al 30-lea Congres al Federației 
astronautice internaționale, avînd 
drept moto „Zborurile cosmice pen
tru viitorul umanității".

Accident de cale ferată.
După cum informează agenția Tan- 
iug, în noaptea de miercuri spre 
joi pe linia ferată Belgrad—Niș s-a 
produs un grav accident : un tren de 
marfă s-a ciocnit cu un expres care 
circula pe linia Belgrad—Skoplie. co
liziunea provocînd moartea a 20 de 
călători.

ție din luna trecută a 
Etnei, de cunoscutul 
vulcanolog francez Ha- 
roun Tazieff. Apre
ciind că gazele în curs 
de acumulare in inte
riorul vulcanului re
prezintă „un pericol 
prezent și viitor", Ta
zieff se arătase atunci 
„îngrozit" de lipsa de 
prevedere — pe care 
a calificat-o drept „in
conștiență" — a miilor 
de curioși ce se adună 
in jurul Etnei./

Socialiste, locotenent-colonel Mengis- 
tu Haile Mariam, a rostit un amplu 
discurs. în care a trecut în revistă 
realizările poporului etiopian în anii 
care au trecut de la victoria revo
luției populare. Vorbitorul a subli
niat că, pe plan extern. Etiopia pro
movează o politică de pace și bună 
vecinătate, se pronunță pentru co
laborare economică și culturală cu 
toate țările, pentru reglementarea tu
turor problemelor litigioase pe cale 
pașnică, prin tratative. Șeful statului 
etiopian a reafirmat solidaritatea tă
rii sale cu lupta mișcărilor de elibe
rare națională din sudul Africii îm
potriva colonialismului, a politicii ra
siste și de apartheid.

La încheierea mitingului. In Plata 
Revoluției din Addis Abeba a avut 
loc o mare demonstrație, la care au 
participat aproximativ 400 000 de per
soane. locuitori ai capitalei, repre
zentant! ai întreprinderilor șl insti
tuțiilor. muncitori, țărani, intelectuali, 
sosiți din toate provinciile tării.

• Contacte diplomatice la 
Incidente la Beirut
Abdul Aziz se afirmă necesitatea re
tragerii Israelului din toate terito
riile arabe ocupate în 1967. Documen
tul exprimă sprijinul față de drep
turile legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv față de dreptul său la 
constituirea unui stat propriu. Co
municatul subliniază, totodată, că 
cele două părți își exprimă părerea 
că țările africane trebuie să se ab
țină de la orice conflict, pentru a-și 
putea dezvolta potențialul de care 
dispun în interesul propriilor po
poare.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Ro
bert Strauss, trimisul special « ‘
ședintelui SfU.A. in Orientul i.iij». 
ciu, și-a încheiat joi vizita la Tel 
Aviv, unde a conferit cu reprezen
tanți ai guvernului israelian și a fost 
primit de primul ministru, Menahem 
Begin. După cum informează agen
ția M.E.N., convorbirile de la Tel 
Aviv s-au concentrat asupra accele
rării negocierilor vizînd autonomia 
poporului palestinian.

MADRID 13 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a sosit, joi, la Ma
drid, pentru o vizită oficială de două 
zile, la invitația președintelui guver
nului spaniol, Adolfo Suarez.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Potrivit 
autorităților polițienești libaneze, ci
tate de agențiile internaționale de 
presă, 31 de persoane și-au pierdut 
viața, 52 au fost rănite, iar alte 66 
răpite în cursul incidentelor care au 
avut loc, in ultimele Mouă zile, între 
unitățile „falangelor libaneze" și ele
mente înarmate ale comunității ar
menești în suburbia de nord-est a 
Beirutului, Hammoud-Nabaa.

Intr-un comunicat difuzat miercuri, 
partidul armean Tachnag denunță 
uciderea unor persoane nevinovate și 
distrugerea a mai multor magazine 
armene.

Cotidianul libanez de limbă fran
ceză „L’Orient le Jour" arată că parti
dul Tachnag cere retragerea unită
ților falangiste din sectorul Bourj- 
Hammoud, cu populație majoritară 
armeană, în timp ce milițiile de 
dreapta cer gruparea armenilor In
tr-o singură zonă.

Miercuri seara, cele două părți 
aflate în conflict au ajuns la un acord 
de încetare a focului și schimb da 
prizonieri. Potrivit agenției U.P.I., a- 
cordul nu a fost însă respectat, lup
tele continuînd în tot cursul nopții 
de miercuri spre joi.

Imigranții - acei „cetățeni 
de categoria a doua"

Presa occidentală publică destul de frecvent reportaje, articole și foto
grafii infățișînd aspecte din viața imigranților. Realitățile sînt realități — 
și ele nu pot fi ocolite, chiar de către unii ce se situează pe poziții apolo
getice față de societatea capitalistă. Este dramatică soarta celor peste 14 
milioane de oameni veniți din țări mai sărace, inclusiv din regiunile sub
dezvoltate de pe continentul european, care cutreieră în căutare de lucru 
orașele Europei occidentale : necunoscind, in general, limba țărilor respec
tive, lipsiți de calificare, nevoiți să execute muncile cele mai grele, cele 
mai prost plătite, tot ei, in condițiile accentuării crizei economice, sint 
primii pe lista concedierilor.

Extrasele din presa străină pe care Ie publicăm în ac^st grupaj sint 
concludente pentru viața de mizerie, umilința, lipsa de drepturi pe caro 
le indură acești năpăstuiți ai soartei.

Primele victime ale șomajului
„Milioane de muncitori străini, de

ciși să accepte orice muncă, oricît 
de grea și de murdară, au invadat 
Europa occidentală in perioada 
boom-ului economic din anii ‘611 — 
scrie -INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE». Au venit din Italia și 
Spania, din Turcia, nordul Africii și 
sudul Asiei. Boom-ul economic a în
cetat, dar ei au rămas pe loc. După 
criza energetică din 1973. autoritățile 
din Europa occidentală au interzis 
unor noi contingente de imigranți sâ 
intre în țările respective. Muncitorii 
rămași, temindu-se că vor fi siliți să 
se reîntoarcă acasă, și-au adus soțiile 
și copiii, pe care insă abia ii pot în
treține.

Pentru imigranții din Europa occi
dentală cel mai cumplit lucru este să 
rămină fără loc de muncă. Cînd Gre
cia, Spania și Portugalia vor intra in 
Piața comună, cetățenii lor vor avea 
dreptul să caute de lucru în oricare 
din țările membre ale C.E.E.. ceea ce 
va crea noi dificultăți pentru munci
torii imigranți, cărora le este destul 
de greu incă de pe acum să găseas
că un loc de muncă, locuință și po
sibilitatea de a învăța.

Cea mai grea situație îi așteaptă pe 
tinerii imigranți. Confruntați cu ba
rierele etnice, ale limbii și inculturii, 
lipsiți în mare măsură de posibilita
tea de a învăța, neavind volumul ne
cesar de cunoștințe care le-ar conferi 

dreptul de a se angaja ca ucenici în 
fabrici, ei sînt nepregătiti pentru a 
intra în rindul rezervei de forță de 
muncă. Problema se complică din 
cauza nivelului ridicat al șomajului, 
care le îngrădește calea chiar și spre 
muncile cele mai neplăcute îndepli
nite de părinții lor. în R.F.G., 80 la 
sută din străinii în virstă de 18—24 
de ani nu au de lucru. In Anglia, ni
velul șomajului în rindul populației 
de culoare este de 3—4 ori mai ridi
cat decît indicele mediu pe întreaga 
țară. în Franța, șomajul crește ne
contenit, dar această creștere este de 
două ori mai accelerată printre mun
citorii imigranți.

Multi lideri politici vest-europeni se 
îndoiesc că este posibilă crearea pen
tru tinerii imigranți a unor posibili
tăți egale cu cele ale tineretului au
tohton. Elaborarea unor programe efi
ciente de instruire a primilor ar fi 
prea costisitoare. Pe de altă parte, 
dacă adolescenții imigranților ar fi 
bine instruiti și pregătiți, ei ar con
stitui o concurentă redutabilă pentru 
colegii lor europeni atît în scoli, cît și 
pe piața forței de muncă. Muncitorii 
italieni din Elveția, de pildă, se 
pling adesea că în această tară este 
temporizată cu bună stiintă atît dez
voltarea învătămîntului profesional 
pentru fiii lor, cit și instruirea in ge
neral a copiilor lor, în scopul men
ținerii unei rezerve de forță de mun
că necalificată".

Cei mai exploatați
..în Europa occidentală, imigranții 

sint categoria cea mai exploatată — 
subliniază ziarul belgian «LE DRA
PEAU ROUGE». Aportul imigranților 
la bunăstarea noastră reprezintă doar 
o fată a medaliei, iar condițiile în 
care se obține această bunăstare re
prezintă reversul medaliei. Să lăsăm 
la o parte cazul prea evident al su- 
praexploatării celor cu statut clan
destin și să ^pruncim o privire asupra 
vieții imigranților obișnuiti. Altădată 
ei lucrau în mine, iar acum pot fi în- 
tilniți in sectorul metalurgiei, con
strucțiilor civile, in transporturile ur
bane și cel al automobilelor. Este 
vorba de ramuri pe care belgienii 
le-au părăsit fie din pricina greutății 
muncii și a periculozității, fie din 
cauza orarelor dificile, care împie
dică o viată familială și socială nor
mală. O anchetă efectuată în regiu
nea Bruxelles-Hal-Vilvorde dezvăluie 
situația de puternică discriminare 
în materie de salarii, arătind că un 
muncitor imigrant ciștigă doar 53 la 
sută din salariul unui muncitor bel
gian. Se adaugă discriminarea sala- 
riălă între sexe și între naționalități 
și toate acestea ne fac să fim departe 
de principiul «la muncă egală — sa
lariu egal».

Discriminările fată de imigranți, de 
pe urma cărora patronii obțin un pro
fit evident, sînt posibile datorită sta
tutului hărăzit muncitorilor străini : 
el permite nerenovarea permisului de 
ședere sau chiar expulzarea imigran
tului din «rațiuni de ordine publică». 
Apoi, nu trebuie uitat că imigranții 
nu au nici o reprezentare politică, în- 
trucît nu pot să voteze la alegerile 
legislative sau municipale, rămînind. 
astfel, fără posibilitatea de a-si apăra 
interesele".

Suprapopularea fa
vorizează o exploatare 
sistematică a imigran
ților. La numai cițiva 
pași de o măcelărie 
ținută de un francez, 
un hotelier s-a trans
format in -negustor de 
somn-: un business cit 
se poate de rentabil : 
fiecare cameră este în
chiriată zilnic la trei 
serii de imigranți, fie
care serie avînd drep
tul să o ocupe cite 8 
ore. In fiecare cameră 
încap circa șase paturi, 
imigranții se odihnesc 
deci pe rind, cite 8 
ore pe zi, și plătesc fie
care 100—150 de f ranci 
pe lună. De pe urma 
unei singure camere, 
proprietarul -hotelu
lui- ciștigă anual între 
32 000—40 000 de franci. 
Profitorul circulă nu
mai in -Mercedes- și 
își investește banii in 
tot felul de afaceri 
imobiliare...".

Negustorii de somn
„In cartierul -la 

Goutte d’Or- nu te-ai 
crede nicidecum1 la 
Paris dacă el n-ar fi 
dominat de silueta de 
neconfundat a bisericii 
Sacre Cceur — scrie, 
intr-un amplu repor
taj. revista franceză 
-LE NOUVEL OB
SERV ATEU R-. t Stră
zile gem sub greuta
tea gunoaielor ce îm
prăștie mirosuri grele, 
amețitoare. Cartierul 
este un fel de turn 
Babei al zilelor noas
tre : 46 de naționali
tăți coexistă in acest 
adevărat ghetto al 
imigranților : africani, 
arabi, greci, turci etc. 
Potrivit statisticilor 
oficiale, în 1975 locu
iau in acest cartier 
7 000 de străini. In 
prezent, numărul lor 
este poate de 10 ori 
mai ridicat. Aici locu
iesc atît muncitori 
străini cu acte în re

gulă, cit și clandes
tini, iar printre ei s-au 
strecurat, desigur, și 
tot Jelui de pungași, 
mai mari sau mai mici. 
Marea majoritate ă lo
cuințelor sint insalu
bre, proprietarii ne- 
maîvrind să întrețină 
imobilele. Este vorba 
de un adevărat . cerc 
vicios — declară un 
locuitor al cartierului : 
de îndată ce imigranții 
se instalează pe o stra
dă, prețul chiriilor sca
de, deoarece francezii 
se mută în alte cartie
re. Ca urmare, proprie
tarii afirmă că nu mai 
au mijloacele necesare 
întreținerii caselor; 
noi imigranți continuă 
să sosească, pină se 
ajunge la o suprapopu
lare. Intrucit aparta
mentele devin neincă- 
pătoare, mulți ajung 
să trăiască, practic, pe 
stradă.

La muncile cele mai înjositoare
Ziarul vest-german " „FRANKFUR

TER RUNDSCHAU" atrage atenția a- 
supra situației mizere și umilitoare 
:in care se află muncitorii străini ve
niți in această- țară. Iată'ce scrie zia
rul : „Să presupunem, prin absurd, 
că. dintr-o dată, ar trebui să ne lip
sim de muncitorii străini. Care ar fi 
urmarea ? Mai puțini șomeri în rin
dul cetățenilor vest-germani — s-ar 
grăbi, în mod cu totul eronat, să spe
culeze unii (in realitate, numărul a- 
cestora nu s-ar diminua deloc, căci 
nu aici trebuie căutate rădăcinile rău

Indezirabilii...
Se menține și chiar se înăsprește statutul de „oameni de categoria a doua" 

al muncitorilor imigrați. Astfel au comentat mai multe publicații din Paris 
două proiecte de lege cu privire la condițiile de imigrare și de ședere in 
Franța a muncitorilor străini. Proiectele au fost prezentate de guvern sesiunii 
din primăvară a Adunării Naționale, decizia asupra unor prevederi de fond 
ale acestora urmînd să fie luată la sesiunea din această toamnă. Invocindu-se 
actuala conjunctură economică precară, această legislație urmărește reducerea 
numărului de muncitori străini din Franța de la 4,2 milioane la 1 milion. 
In acest scop, se preconizează condiționarea imigrărilor de diferite clauze 
restrictive. Intre altele, se înmulțesc clauzele la care pot recurge autoritățile 
pentru a putea hotărî expulzarea lucrătorilor străini. Astfel, scrie revista 
„LE NOUVEL OBSERVATEUR", Ministerul de Interne va fi investit cu pre
rogativa de a-i scoate din țară sau de a-i aresta pe cetățenii străini care n-au 
autorizație de ședere ori permis de lucru. De fapt, „nici pînă acum autorită
țile nu erau indulgente". O dovedește creșterea numărului expulzărilor (2 709 
în 1974 ; 5 530 în 1977).

lui). Urmarea sigură și cea mai evi
dentă ar fi o murdărie de nedescris 
pretutindeni. Intr-adevăr, acolo unde 
cu greu mai este dispus să lucreze un 
concetățean de-al nostru — în salu
britate, in spitale și aziluri ca îngri
jitori — ne salvează muncitorii imi
granți. în Frankfurt pe Main, de pil
dă, peste 60 Ia sută din șanțuri sînt 
săpate de aceștia ; mai mult de ju
mătate din gunoieri sînt, de aseme
nea, imigranți, iar în rîndul mătură
torilor de stradă procentul se ridică 
la 94 la sută".
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