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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadorului Japoniei
Yuzuru Murakami, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in calitate 
de ambasador extraordinar și pleni-

potențiar al Japoniei în țara noastră.
(Continuare în pag. a ifl-a)
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ÎN ZIARUL DE AZI ru
bricile noastre : Viața de 
partid ; Note cetățenești ;

Sport; De pretutindeni

Festivalul

Sub semnul mobilizatoarelor îndemnuri
adresate de secretarul general al partidului

la deschiderea noului an de învățămînt
J.

Complexul Cerna 
Motru-Tismana

ÎNALTA menire 
A ȘCOLII

ROMÂNEȘTI

• Un șantier vast, care străbate trei județe 
Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin © Salbă d 
hidrocentrale cu puteri de 3 pînă la 100 de 
megawați • Mari cantități de apă vor fi 
transferate în Jiu pentru alimentarea unor între
prinderi ; apoi, apele purificate vor iriga în Oltenia 

hectare

„Sînt convins că tineretul patriei 
noastre își va îndeplini pe deplin 
misiunea revoluționară de a în
văța, de a munci, de a cerceta !“

NICOLAE CEAUȘESCU
A început anul școlar și universi

tar 1979—1980. Inaugurat la Timișoa
ra, in prezenta secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noul an de învătămint 
debutează în atmosfera de puternică 
și insufletitoare efervescentă crea
toare determinată 
ment ce va avea 
viața partidului 
— Congresul al 
XII-lea al Parti
dului Comunist 
Român. El se va 
desfășura pe coor
donatele majore 
ale dezvoltării și 
perfecționării în- 
vățămîntului de 
toate gradele, fun
damentate în do
cumentele pro
gramatice ale par
tidului și statului 
nostru, <în Legea 
educației și învă- 
tămîntului, cadru 
generos, științi
fic elaborat, de 
educație și for
mar;: a omului 
nou al societății 
noastre, de parti
cipare creatoare 
a cadrelor didac
tice, a specialiș
tilor din diferite 
sectoare de acti
vitate la instrui
rea temeinică a 
viitorilor munci
tori, tehnicieni, „ . ..
yiștilor in cele mai diverse domenii 
ale științei și culturii.

Noul an școlar și .universitar s-a 
deschis in condițiile în care s-a 
încheiat în linii generale procesul 
de reorganizare și așezare pe baze 
noi, moderne a invătămîntului, sub 
îndemnul însuflețitoarei chemări 
adresate tineretului, studenților și 
elevilor de secretarul general ăl 
partidului, la adunarea populară de 
lș Timișoara, de a face totul pentru 
a obține rezultate tot mai bune la 
învățătură, în muncă, în cercetare, 
de a-și însuși, la un nivel tot mai 
înalt, cele mai noi cunoștințe științi
fice și tehnice, realizările moderne 
ale cunoașterii umane pentru a de
veni buni comuniști, buni construc
tori ai socialismului și comunismului 
în patria noastră.
• Este meritul excepțional al tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a fi dat 
invătămîntului românesc o orientare 
clară, într-o concepție nouă, revolu-

de marele eveni- 
loc în curînd în 

poporului

Foto: S. Cristian

ționară, în strînsă concordanță cu 
cerințele dezvoltării dinamice a 
societății noastre, de a se fi preocu
pat în mod stăruitor de legarea tot 
mai strînsă și integrarea acestuia cu 
cercetarea și producția — factor de
terminant pentru realizarea unui în- 
vătămînt modern, de înaltă eficientă 
științifică.

Societatea

zeci de mii de
...Pe unul din marile șantiere ale 

Complexul hidrotehnic și energetic 
na—Motru—Tlsmana. Fronturile de 
încep din preajma cimpiei Padeșului 
și se prelungesc pînă dincolo de munții 
Mehedințiului. spre Băile Herculane. Ca 
anvergură, lucrările de pe cele 
— Cerna—Motru—Țismana — se 
para cu cele de la Bicaz, iar ca 
și complexitate sînt superioare 
rilor de pe Argeș. Așadar, pe harta patriei 
prinde contur unul din importantele o- 
biective stabilite de partid privind pune
rea naturii in slujba omului, a civilizației 
socialiste.

țării: 
Cer- 
lucru

trei riuri 
pot com- 
întindere 
amenajă-

ingineri, a acti-

noastră, în mersul ei 
ascendent si ferm 
către culmi tot 
mai înalte de 
progres in toate 
sferele vieții, are 
nevoie de oameni 
temeinic instruiti. 
de buni cunoscă
tori ai realizărilor 
in continuă si re
voluționară în
noire din toate 
domeniile științei 
și tehnicii. de 
oameni capabili 
să gindească și să 
acționeze in mod 
creator în econo
mie, pe tărimul 
culturii. în viața 

...sopială. Tocmai 
de aceea, strânsa 
legătură cu prac
tica. cu cerințele 
obiective 
mai ample si 
diversificate, 
term! iate de 
voltarea și 
demizarea indus
triei. agriculturii, 

de evoluția rapidă a cunoașterii 
umane este promovată ca o linie di
rectoare de bază, ca un principiu 
călăuzitor fundamental al școlii in 
noua etapă. Situarea la loc impor
tant în prevederile noilor planuri și 
programe de învătămint a proble
melor politehnizării, ale policalifică
rii și pregătirii în profile largi a ele
vilor și studenților, astfel ca la ab
solvire aceștia să se poată încadra 
activ, cu bune rezultate în activități 
productive, vine să dea expresie 
faptică, concretetă acestei idei 
călăuzitoare de amplă perspectivă. în 
acest cadru își găsește împlinirea 
fructuoasa concepție a secretarului 
general al partidului de legare orga
nică, nemijlocită a invătămîntului cu 
cercetarea și producția.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

■ 1. ■ ............ .. ..................

(Continuare în pag. a III-a)

international

a-

„George
Enescu“

(a VUI-a ediție)

Muzica—limbaj

al cunoașterii
sala Ateneului Român vor ră- 
în seara aceasta primele acor- 
ale celei de a VIII-a ediții a

universal

umane /

român a înfăptuit opere de 
u-

și artist 
valoare nu numai națională, ci și 
niversală, lăsînd o incomparabilă pil
dă de muncă și inspirație.

S-a spus, în repetate rinduri, că fi
gura lui Enescu este o proeminentă 
alcătuire de geniu și modestie, s-a 
insistat suficient asupra ineditului 
artei sale interpretative. în anii so
cialismului. opera sa — în parte ne
glijată în trecut — a fost pusă în 
lumină aproape în totalitatea ei pe 
calea tiparului, benzii de magne
tofon, discului și a cercetării știin
țifice. în perioada festivalului, ne 
vom reintilni cu cîteva dintre 
creațiile sale nepieritoare care mar

chează momente 
de Sinteză. de 
îmbogățire a cul
turii muzicale, de 
continue inovări, 
și acumulări ce 
poartă pecetea 
geniului creator 
Simfonia I in Mi

suna 
duri 
Festivalului internațional „George E- 
nescu", manifestare muzicală de înalt 
prestigiu, expresie elocventă a poli
ticii de largă colaborare culturală a 
României socialiste, a participării in
tense la schimbul mondial de valori. 
Milioane de iubitori ai muzicii — 
participanți direcți în sălile de con
certe și spectacole sau ascultători ai 
posturilor de radio și televiziune — 
se vor lăsa din nou vrăjiți de fru
musețile nepieritoare ale muzicii pe 
care formații de mare valoare și so
liști de talie internațională și națio
nală le vor tăl
măci cu o dăruire 
exemplară.

Această ediție 
a festivalului ce 
poartă numele 
celui mai de sea
mă muzician ro
mân, a cărui 
mas pilduitoare 
de azi și cele viitoare, este și o sin
teză. dar și o panoramă a dezvoltării 
dinamice a culturii noastre muzicale 
care, de-a lungul evoluției sale isto
rice multimilenare, a demonstrat vi
talitatea sa excepțională, capacitatea 
de promovare a demnității umane.

Marele Enescu a aruncat lumini 
noi asupra muzicii universale, a ce
lei românești în special, a surprins 
toate dimensiunile solicitate de cel 
mai im-portant factor civilizator — 
omul — capabil, in concepția lui. de 
acte creatoare, de împliniri revela
toare. Cit de actuale sint ideile sale 
despre folclorul românesc, despre 
doina noastră. în care se răsfrîngea 
ca intr-o piatră scumpă un mozaic de 
raze : „Folclorul nostru, preciza 
George Enescu în 1939, nu numai că 
e sublim, dar te face să înțelegi to
tul. E mal savant decit toată muzica 
așa-zisă savantă, și asta într-un fel 
cu totul inconștient, e mai melodic 
decit orice melodie, dar asta fără să 
vrea, e duios, ironic, trist, vesel, 
grav“. Din acest folclor, marele om

nic. S-a apelat foarte 
des la principiul vase
lor comunicante.

Munții, așa cum îi 
văd acum, înalti. cu 
stinci pleșuve tîșnind 
din desimile pădurilor, 
împodobiți cu simetri
ile primelor baraie și 
ale portalurilor de la 
intrările în galerii, se 
transformaseră vre
melnic într-un vast 
laborator, un atelier de 
proiectări sub cupola 
cerului, unde s-au sta
bilit concret formulele 
cele mai bune pentru 
deschiderea fronturilor 
de lucru.

Misiunea proiectan- 
tilor. și apoi a con
structorilor. a fost și 
rămîne grea, deoarece 
o asemenea lucrare se 
face pentru prima 
dată in tara noastră. 
(Dar despre cite alte 
lucrări grele n-am spus 
același lucru in anii 
edificării socialiste?!). 
Scopul principal al a- 
cestei mari amenajări 
nu este doar obținerea 
de energie electrică 
(deși are Si. ea o im
portantă deosebită), ci 
transferul de apă în 
Jiu. Explîcîndu-mi
ceasta în fata unor 
planuri, un inginer de 
la I.C.H. Tismana a 
găsit, spontan, formula

lucian ZATTI

Prof. univ. Petre BRÂNCUȘI 
președintele Uniunii compozitorilor 

și muzicologilor

Balmezu, Cerna si Va
lea Mare se intemeiau 
primele colonii munci
torești. cu apartamen
te și garsoniere pentru 
familiști și burlaci, cu 
cantine si magazine, 
cu policlinică, poștă si 
frizerie, și cînd marele 
șantier pentru con
struirea Complexului 

. hidrotehnic si energetic 
Cerna — Motru — Tis
mana se înscria în rin- 
durile marilor șantiere 
ale socialismului din . 
tara noastră.

Dar ca să respect or
dinea cronologică a 
faptelor trebuie să pre
cizez că înaintea lor au 
venit alti oameni. Au 
dormit în corturi. Au 
făcut măsurători topo- 
metrice. calcule, au 
stabilit punctele unde 
urmau să se întîlnească 
două pîraie pentru ca 
mai departe să por
nească șuvoiul puter-

De bătrânul țapinar 
despre care am scris 
prin mai toate filele 
carnetului de însemnări 
am să amintesc în alt 
loc. La început vreau 
să precizez că în Car
nații ce i-am cutreierat 
in anii aceștia, spre 
izvoarele Cernei si Mo- 
trului. au urcat prin 
1972 niște constructori 
venind dinspre Argeș. 
Gura Văii sau Petro
șani. Si-au deschis căi 
mai largi spre pla
touri si creste fiindcă 
pe potecile ciobănești 
nu puteau înainta au
tobasculantele si exca
vatoarele. Stîncile au 
fost spulberate din ca
lea lor cu explozii. 
Printre cei ce au folo
sit prima dată dinami
ta prin aceste locuri au 
fost minerii din echipa 
lui Ion Coște, pe care 
i-am cunoscut cîteva 
luni mal tîrziu cînd la

activitate a ră- 
pentru generațiile

enescian. Pe lingă . _ _ _
bemol major, ce va fi interpretată 
de Filarmonica bucureșteană sub ba
gheta lui Mircea Basarab, Rapsodia I. 
înscrisă în pro’gramul Orchestrei Sim
fonice a Radiodifuziunii cehoslovace, 
dirijată de Josef Hrncir, Rapsodia a 
Ii-a, dirijată de Roberto Benzi, aflat 
Ia pupitrul Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii române, vom re- 
asculta poemul vocal-simfonic Vox 
Maris op. 31, în varianta interpreta
tivă a orchestrei simfonice a Radio
televiziunii române, cu concursul 
corurilor aceleiași instituții și al Fi
larmonicii „George Enescu". impună
torul ansamblu fiind sub bagheta lui 
Iosif Conta, iar opera vieții sale, cum 
însuși o numea. Oedip, va fi diri
jată de Cornel Trăilescu, din distri
buție făcind parte soliști ai Teatrului 
Mare din Varșovia : de asemenea, 
din geniala creație enesciană vom 
asculta mai multe lucrări camerale 
de referință.

Iată sugerată în această participare 
comună la interpretarea operei unuia 
dintre marii artiști ai lumii o di
mensiune -fundamentală a festivalu
lui internațional pe care-1 găzduim : 
întărirea spiritului de colaborare, cu
noașterea reciprocă prin creațiile 
umaniste reprezentative născute de 
geniul popoarelor. contribuția la 
crearea unei umanități a păcii./prie
teniei, întrecerii pașnice si creatoare 
pentru afirmarea virtuților celor mai 
înalte ale oamenilor de pretutindeni. 
Căci marile creații artistice, talen
tele autentice, oferind căi dintre cele 
mai rodnice de cunoaștere si prețuire 
a geniului creator al popoarelor. în
lesnesc progresul umanității, amelio
rarea continuă a condiției umane, 
înălțarea omului spre luminoasele 
valori umaniste, ale rațiunii si păcii.

înainte de a înfrunta, barajul hidro
centralei TTsmana, apele năvalnice 
vor 
se

străbate galeria de aducțiune ce 
excavează în stînca dură a 

muntelui
(Continuarc 
în pag. a Il-a)

mo-

Locul de acumulare pe rîul Cerna, sursă de energie electrică, de apă care va iriga mari suprafețe agricole șl va alimenta numeroase unități industriale
Foto : Eugen Dichiscanu

mereu 
mai

(Continuare în pag. a III-a)
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Ilie TANASACHE

Recoltarea porumbului în unitățile Consiliului agro
industrial Dragalina-lalomița Foto : D. Cimpeanu

de lansator de nave ar ii 
Obișnuita cu „botezul" va- 
chingile calelor adaugă cu 
și ei o meserie. Atîta tot". 
Marinache, de pildă, de la 

alt 
care și-a petrecut o

Mulți spun că profesia 
dintre cele mai romantice, 
selor abia desferecate din 
simplitate : „Lansatorii au 
O meserie pe care Tudor 
Șantierul naval din Galați, a invățat-o de la un 
lansator — Dumitru Cazacu 
viață de om aici, pe calele de la Mila 80, pe Du
năre. O viață de muncă, din lansare in lansare, pină 
la anii de pensie.

Multe a învățat Tudor Marinache — și întreaga lui 
echipă ■— de la omul care le-a fost meșter în fascinan
tele desprinderi de țărm. Iar intre invățăturile esen-

țiale — și următoarea : fiecare lc.nsare este unicat. Ntci 
una nu seamănă cu cealaltă. Pentru că nici o zi nu 
seamănă cu cea dinaintea ei, niciodată Dunărea nu-i 
aceeași. Dunărea cea schimbătoare, nu de la o zi la alta, 
ci de la o clipă la alta. Fiecare botez al apei este o 
premieră. Și o confruntare. Cu neprevăzutul, cu bucu
ria, cu obstacolele. Iar tuturor acestora li se adaugă 
premierele-premiere. Care s-au tot înmulțit in ultimii 
ani : in 1979, de pildă, circa 80 la sută din navele ce 
se construiesc la Galați sint noi. Intiia premieră din 
repertoriul anului naval : lansarea seriei drăgilor 
cerute de programul de construcții hidrotehnice și 
porturi, îndeosebi pentru Canalul Dunărea — Marea 
Neagră. Apoi, prototipul seriei de nave multifuncțio
nale de 15 000 tdw, destinate transportului de mărfuri 
generale, cu viteze de 18 noduri... Apoi nare’e port- 
containere... Platforma de derocări... Apoi, sora ge 
mână a platformei de foraj marin ..Gloria" I r 
clipele de răgaz dintre premiere, lansările nave'or 
și 3, de cite 55 000 tdw, cu „inima" fabricată la Reșița 
— motorul de 19 000 cai putere.

Multe a învățat lansatorul Tudor Marinache de la 
înaintașul său în lansări. Dar acest aflux de premiere 
a trebuit să-l deprindă singur, din mers. Și, astfel, viața 
lui și a tovarășilor săi de muncă „lunecă" din pre
mieră navală in premieră navală, cu bucuria tonici pe 
care ți-o toarnă in suflet fiecare desprindere de țărm.

ÎN ACESTE ZILE BUNE DE LUCRU

LA RECOLTAREA
cu toate forțele, pe un

Recoltarea porumbului — principala cultură 
cerealieră a țării — se desfășoară cu intensitate 
în majoritatea județelor. Pînă la această dată, 
recolta a lost strînsă de pe aproape 309 000 hec
tare, lucrările fiind mai avansate în unitățile 
agricole din județele Mehedinți, Brăila, Dolj, 
Constanța, Tulcea, Dîmbovița și allele. Intrucît 
porumbul s-a copt pe mari suprafețe, este nece
sar să fie folosite din plin toate mijloacele me
canice și forța de muncă de la sate, astfel incit 
să se îndeplinească și depășească vitezele de lu- 
C’-u stabilite în programele privind desfășurarea 
campaniei agricole de toamnă. Comitetele jude
țene de partid, comandamentele locale pentru 
agricultură și consiliile unice agroindustriale au 
datoria să asigure ca, odată cu recoltarea, să se 
desfășoare in flux neîntrerupt transportul și de
pozitarea știuleților, evitîndu-se orice pierderi.

în aceste zile, cooperatorii și me
canizatorii din multe unităti agri
cole ialomițene lucrează din zori și 
pînă seara la stringerea porumbului. 
In cooperativele agricole Gheorghe 
Doja, Miloșești. Smirna, Constantin 
Brincoveanu. întreprinderile agricole 
de stat Dragalina, Grădiștea. Andră- 
șești, Drumul Subțire, Jegălia, Ba- 
laciu, fluxul stabilit pe grupele de 
mașini este la înălțimea muncii de
puse de mecanizatori și cooperatori, 
de cei care efectuează transportul la 
bazele de recepție sau în sectorul 
zootehnic. Din păcate, mai sînt ca
zuri, cum este cel al cooperativei 
agricole Traianu. unde, din cele 5 
combine repartizate, funcționează 
doar două, iar celelalte trei sînt imo
bilizate de cîteva zile la capătul tar
lalei. fără ca specialiștii de la S.M.A. 
Grivita să intervină pentru repara
rea lor operativă. Și în unele unități 
din raza consiliilor unice agroindus
triale Scînteia, Slobozia si Ciochina, 
afecțiunile la combine nu sint înlă

turate cu promptitudine. Pentru gră
birea culesului, un mare număr de 
oameni recoltează porumbul manual, 
în vederea intensificării lucrărilor, 
grupul permanent de specialist) de la 
fiecare consiliu unic agroindustrial a 
fost repartizat pe unități, avînd sar
cina de a coordona nu numai recol
tarea. transportul, eliberatul, ci și 
pregătirea terenului pentru însămîn- 
țarea păioaselor.

PORUMBULUI
front cît mai larg!

problema trans-■ 
frină in desfă-

Dacă in anii trecuti 
portului constituia o 
șurarea rapidă și fără pierderi a re
coltării, de data aceasta, printr-o 
mai bună coordonare a muncii și 
crearea a noi puncte de afluire, afla
te la cel mult 15 km de tarlalele cu 
porumb, s-a ajuns la dublarea nu
mărului de transporturi. Autobazele

ÎNSEMNĂRI
DIN BĂRĂGANUL

IĂLOMIȚEAN

înăltă- 
remor- 
schim- 
trebuie 

din

Slobozia și Amara au montat 
toare la toate camioanele si 
cile, iar șoferii lucrează în 
buri prelungite. O notă bună 
acordată cooperativelor agricole
Munteni Buzău. Amara. Grivita. Mi
loșești, Făcăeni, Smirna. Cocora, 
Grindu și Sărățeni, care folosesc cu 
bune rezultate atelajele.

O atenție deosebită se acoudă livră
rii porumbului la fondul de stat. în
treprinderea de valorificare a cerea
lelor și plantelor tehnice Ialomița a 
organizat noi puncte de recepție, care 
acum însumează 52. Majoritatea în
treprinderilor pentru producerea nu
trețurilor combinate și-au creat baze 
volante, unde se depozitează porum
bul necesar producției pentru urmă
torul an, fără ca acesta să mai fie

transportat în bazele de recepție și 
apoi la aceste unități. Dintre cele 11 
baze volante ale I.V.C.P.T.. majori
tatea au condiții buhe de preluare. 
Nu același lucru se poate spune des
pre bazele volante ae la ■ Poiana, 
Orezu și Unirea, unde drumurile de 
acces, prin denivelările cp le pre
zintă, atrag după sine pierderi. în 
bazele de preluare, laboratoarele și 
basculele funcționează bine, iar per
sonalul muncitor lucrează în două 
schimburi, de la orele 6 la 22. De co-' 
mun acord cu, unitățile, s-au stabilit 
formațiile „de descărcători, în așa fel 
incit după'bascularea fiecărei mașini 
și remorci, formațiile de lucrători să 
treacă porumbul în pătule. Directo
rul I.V.C.P.T., ing. Constantin Bostan, 
ne spunea că, pentru o cît mai bună 
preluare a porumbului,' este necesar . 
ca și Regionala căilor ferate să 
respecte graficul de vagoane pentru 
expedierea cantităților de porumb ce 
trebuie livrate în alte județe ale țării.

în județul Ialomița, prin muncă 
bine organizată, recoltarea si trans
portul porumbului se intensifică 
de la o zi la alta în majoritatea uni
tăților. Fără a subaprecia rezultatele 
de pînă acum; este necesar însă să se 
acționeze mai stăruitor, cu toate for
țele, pe un front cît mai larg, pen
tru a atinge și depăși vitezele zilnice 
stabilite.

Noi capacități 
industriale 

în funcțiune
în aceste zile au intrat in 

funcțiune, în avans față de ter
menele stabilite, noi capacități 
de producție la întreprinderile 
de țevi sudate Zimnicea, de ca
zane mici și arzătoare din Cluj- 
Napoca, de șîrmă și produse din 
sirmă — Buzău, la unitățile de 
prefabricate din beton armat 
„Bragadiru" și „Militari" din 
Capitală.

Potrivit datelor centralizate la 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale, formațiile trusturilor și 
întreprinderilor specializate au 
predat anul acesta beneficiari
lor din industrie și agricultură 
248 de noi și importante capa
cități de producție, din care 37 
înainte de termen. Baza mate
rială a metalurgiei și construc
țiilor de mașini s-a îmbogățit 
cu 99 de capacități, cea a ■ chi
miei cu 45 de instalații com
plexe, a industriei ușoare cu 41, 
iar cea a agriculturii și indus
triei alimentare cu 43.

muncii de la între- 
mecanică de material 
Pașcani, unitate mo-

Mihal V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

Cu planul 
pe 4 ani îndeplinit 
Oamenii 

prinderea 
rulant din
dernizată, cu o importantă pon
dere în industria județului Iași, 
raportează că și-au onorat, cu un 
substanțial avans, sarcinile de 
producție înscrise pentru pe
rioada 1976—1979. în acest răs
timp au fost asimilate și intro
duse în fabricație curentă noi 
tipuri de vagoane — vagonul 
platformă pe patru osii, acoperit 
pe două osii, basculant, siderur
gic și altele, precum și o diver
sificată gamă de piese de schimb 
pentru locomotive și vagoane. 
Concomitent, s-au economisit 
peste 1 400 tone metal și 6 800 
mc material lemnos, însemnate 
cantități de energie și combus
tibil, la care se adaugă reali
zarea. peste prevederi, a 5 500 
tone piese prelucrate la cald.

(Agerpres)
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!divers;
1 Peștera din I 
i vîrful stîncii I
Iion Dobrescu din Cimpulung, ■ 

speblog pasionat, ne scrie: I 
„Membrii cercului nostru de •

I speologie, „Piatra Craiului", a- 
jutați de salvamontiști, au reu
șit să escaladeze, pentru prima | 
oară, după repetate încercări, un

I perete foarte abrupt de stincă I 
înalt de peste 300 de metri, pe- I 
rete care promitea, spre virful ■

Isău, enigma unei peșteri ademe- . 
nitoare. Eforturile au fost răs
plătite de frumusețea de basm | 
a descoperirii făcute și căreia

!i-au dat numele „Peștera Mire- I 
sii“. Intrarea pare un imens por
tal de catedrală, iar galeriile ofe- *

Iră privirii splendoarea de colo- ■ 
nade, stalactite și stalagmite de 
un pitoresc inedit, la care se •

I adaugă o sală ca de concert, de-a 
dreptul fascinantă".

Cine nu crede, să urce pe- I 
relele stincii...

‘ Lista rămîne I

Rezultatele economice- expresia concretă 
a capacității mobilizatoare a comuniștilor

I deschisă I
Itn fiecare an. Constantin A- ■ 

marandei, strungar la Întreprîn- I 
derea metalurgică din Iași, l 

Iți petrece concediile la părinții
I săi. cooperatori in județul Boto- II șanț. Adeseori, ii vizitează și la j 

sfîrșit de săptămină. De fiecare

Idată ii ajută la treburile gospo- I 
dăreșli, dar mal ales la îngrijirea 
legumelor din grădina proprie. ’

I Recunoscători, părinții i-au tri- , 
tnis zilele acestea niște roșii, in- I 
tre care unele cintăreau cile 1 
1,250 kg.

I Poate fi considerat un record 7 I 
Lista rămlne in continuare des
chisă... 1

I Pierdere cu... I
I I
I
I
I
I
I
I
I

Un cetățean de prin partea 
Timișului a auzit precum că la 
Tăuți (Alba) ar fi o persoană 
care ar face tot felul de descin- 
tece și de farmece, că te-ar le
cui de orice boală și ți-ar lua 
durerea cu mina (iar cu cealaltă, 
banii !). Ajuns la Tăuți a aflat 
că „vraciul" se află la miliție in 
cercetări pentru... escrocherie.

Plecat cu mocănița la Alba Iu- 
lla, bănățeanul a observat, la un 
moment dat, că-șl pierduse hai
na cu actele și banii în ea. Dar 
iată Că, deși nu l-a găsit, pe 
„Vraciul" căutat, a găsit ce-a... 
pierdut. Casierul haltei Tăuți. de 
unde se urcase in mocănită. Au
rel Bolea, anunțase telefonic 
prima stație să caute pe cel 
care-și uitase haina la el. Spe
răm că. odată cu haina, bănă
țeanul și-a regăsit ți mintea cea 
de pe urmă.

I
I
I
!
I
I
I

I Dintr-un I

Temeintca, aprofundata analiză la 
care a fost sțtpusă întreaga activi
tate a partidului de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, in ampla 
cuvîntare rostită la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
reliefează cu tărie faptul că „munca 
întregului nostru partid, a organiza
țiilor și organelor de partid se re
flectă nemijlocit în felul cum se rea
lizează planul de dezvoltare econo- 
mico-socială". Pornind de la acest 
adevăr fundamental, 
vedem modul cum 
șurată de organi
zația de partid 
din întreprinderea 
mecanică de uti
laj chimic Bucu
rești își găsește 
oglindirea în .re
zultatele econo
mise obținute 
colectiv.

Să începem 
felul cum s-a 
nomic pe primele opt luni ale aces
tui an. Dacă sarcina de plan la pro
ducția marfă a fost realizată integral, 
nu același lucru se poate afirma 
despre cheltuielile materiale — care 
au fost depășite cu opt lei la o mie 
lei producție marfă — și despre pro
ducția fizică : întreprinderea bucu- 
reșteană a rămas datoare cu nu pu
ține utilaje in special industriei chi
mice. Cum s-a ajuns la această si
tuație într-o întreprindere cu un co
lectiv care și-a cîștigat, de-a lungul 
timpului, o meritată reputație ?

Firește, se pot invoca — si ne-au 
fost invocate — un șir de cauze 
obiective. însă dincolo de aceste 
motive — a căror pondere, de
sigur, nu o negăm, dar care au 
existat (cel puțin unele dintre 
ele !) și in anii trecuți, cînd între
prinderea își Îndeplinea si depășea 
cu regularitate sarcinile de producție 
— se cuvine să scoatem la iveală 
acele cauze subiective cu rădăcina, 
de cele mai multe ori, în diferite 
neajunsuri ale muncii de partid, con
firmate și de secretarul comitetului 
de partid, tovarășul loan Bujor :

— Neîndoielnic, putem găsi destule 
scuze pent.ru nereallzările în activi
tatea productivă. Și, totodată, putem 
da — și dăm! — asigurări că vom 
recupera restanțele în cel mai scurt 
timp. Dar pentru noi, comuniștii, a- 
ceasta nu e de ajuns. Problemele se 
pun acum cu dftosebită ascuțime ’n 
lumina criticilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceausescu la recenta 
consfătuire de lucru : este obligato
riu să recuperăm restanțele, dar nu 
era oare mai bine să acționăm din 
timp pentru a evita aceste restante ? 
în fond, capacitatea unei organizații 
de partid de mobilizare, dc unire a 
tuturor energiilor pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor economice do 
aici. începe de la cunoașterea și recu
noașterea lucidă șl la timp a lipsuri
lor și dificultăților, de la instaurarea 
unui climat de combativitate si in
transigență care să ducă necontenit 
la înlăturarea lor, a unui climat de

Pornind de la
am căutat să 

activitatea desfă-

concentrare a tuturor forțelor spre 
obiectivele cele mai stringente.

Exjstă oare în prezent un asemenea 
climat în uzina de pe cîmpul Ber- 
cenilor? Acționează oare organizația 
de partid, în întregul ei. în acest 
sens? Din convorbirile purtate, cu 
numeroși comuniști rezultă că. la ni
velul comitetului de partid, aceste 
probleme s-au bucurat, in general, 
de atenția cuvenită. Spunem „în ge
neral" — și nu întimplător! Dacă in 
multe ședințe — fie plenare ale co
mitetului. fie ședințe ale biroului —

mergînd în. organizațiile de bază din 
atelierele mecanică grea și mecanis
me, adică în acele ateliere .ale căror 
deficiențe au influențat în mare mă
sură nerealizarea planului la pro- ' 
ducția fizică. Am pornit de la unele 
aspecte exterioare — numai aparent 
exterioare! Carențele de organizare 
a producției se reliefează, poate, cel 
mai grăitor, în proasta gospodărire 
a locurilor de muncă: pretutindeni 
maldăre de piese și repere neridi
cate, iar în mijlocul strungăriei o

de
cu...

| condei I
I
I
I
I
I
I
I

La capătul tramvaiului 14, în 
cartierul Ciurel, se află o to- 
netă cu răcoritoare.

— Cit costă sticla de Pepsi
Cola?

— Trei lei — răspundea, fără 
să clipească, vlnzătoarea Petruța 
Ionescu.

— De ce trei și nu doi lei 7
— De-aia, ca să te miri dum

neata — a pus punct discuției 
vlnzătoarea.

Punct și nu prea, întrucit un 
alt cumpărător a pus-o la... 
punct, după ce a cercetat scrip
tele și a constatat că prețul real 
al unei sticle era 2 lei și nu 3 lei. 
Pină atunci se vînduseră 2 100 
de sticle. Deci, un plus de 2 100 
de lei. Vă întrebați ce-a urmat? 
Vlnzătoarea l-a... urmat la mi
liție pentru cercetări. Și mai 
mează să vadă ce zice 
legea.

ur
și

I Prima

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

V V • “■ vcărămidă
Procurorul șef Constantin lani 

din Curtea de Argeș ne aduce la 
cunoștință cazul lui Nicolae Stă- 
tescu din localitate, om ajuns la 
virsta de 40 de ani, fără căpătii. 
In zadar a încercat familia să-l 
facă să muncească. Sesizată, pri
măria i-a oferit mal multe locuri 
de muncă, dar N.S. le-a refuzat.

Văzind că nu-i chip, oamenii 
din cartier l-au adus _ in fața 
unei adunări cetățenești.

— Șl ce dacă mă faceți trîn- 
tor 7 Dacă nu vă place, altul 
mama nu mai face...

Indignați, oamenii s-au adresat 
judecătoriei. După cum ne infor
mează procurorul șef, N.S. a fost 
obligat să muncească un an la 
fabrica de cărămidă.

Primul an, prima cărămidă la 
construcția (și reconstrucția) mo
rală, pe care i-o dorim cit mai 
trainică.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Nu era
13 de vină

Printre bucureștenii aflați în 
stație pentru a se urca in tram
vaiul de pe linia 13 se afla și 
Răzvan Țuțuianu de pe Aleea 
Pantelimon nr. 3. Nici n-a apu
cat bine tramvaiul să oprească 
în stație, că Răzvan a și inceput 
să-ți facă loc cu coatele și să-i 
îmbrincească în toate părțile pe 
ceilalți. O dată urcat in tramvai, 
a proferat tot felul de inju
rii la adresa celor din jur. 
Ba, la un moment dat, nitam- 
nisam, a lovit-o pe o tinără 
muncitoare de la F.R.B.. Imobi
lizat de călători, scandalagiul- 
bătăuș a fost luat de guler și dus 
la circa 6 miliție. Aici s-a aflat 
că Răzvan nu era la primul lui 
conflict cu legea. Măcar de-ar fi 
ultimul.

I
I
I
I
I
I
I
I

Rubrică realizata de 
Petre POPA 
șl corespondenții „ScînteiPj

I

• Ce aflăm parcurgînd un „drum invers": de Sa efect la cauze • A 
nu „supăra" pe vinovați înseamnă a stimula persistența neajunsu
rilor • Un semn de întrebare care solicită răspunsuri prin fapte

efectul. Adică cu 
îndeplinit planul eco-

s-a discutat cu destulă acuitate des
pre eficienta muncii politico-educati
ve. despre necesitatea sporirii ca
pacității ei de reacție promptă 
și combativă la carențele ivite în 
producție, nu putem, totuși, afirma 
că această preocupare s-a manifestat 
constant, cu perseverența și eficaci
tatea in mod necondiționat necesare !

De pildă, în luna mai a avut loc 
o plenară comună a comitetului de 
partid, consiliului oamenilor mun
cii. comitetului U.T.C. și comitetu
lui sindicatului din întreprindere. 
Tema : desfășurarea învătămîntului 
politic, activitatea de propagandă in 
general. Ceea ce ne-a frapat la lec
tura informării prezentate cu acest 
prilej, ca și a procesului verbal al 
dezbaterilor, a fost lipsa aproape to
tală de legătură între problemele dis
cutate și situația existentă în pro
ducție. Și asta tocmai intr-un mo
ment cînd începuseră să se conture
ze un sir de neajunsuri în realizarea 
producției fizice, pe sortimente ! To
tul purta amprenta unei discuții „a- 
cademice" despre metodologia predă
rii, despre absentele nemotivate ale 
unor cursanți, despre calitatea activi
tății unor propagandiști. Dar despre ce 
fel de „calitate" a invatămintului po
litic putea fi vorba dacă în uzină 
existau strangulări evidente ale pro
ducției. cazuri de indisciplină, de 
ndrespectare a unor cerințe calitati
ve față de anumite repere si sub- 
ansamble? Nici măcar atupei cînd au 
fost menționate unele organizații de 
bază unde invățămîntul politic nu 
s-a desfășurat la nivelul cuvenit — 
organizații care, nu întimplător. sînt 
din secții șl ateliere ce'se află lâ 
originea multora dintre amintitele 
deficiențe productive — nu s-a ară
tat legătura dintre carențele ivite in 
disciplina muncii și a producției, pe 
de o parte, și, ne de altă parte, plu
tirea în 
în speță 
cercurile 
lipsit de 
dintă de 
luat cuvîntul doar...

O explicație mai limpede a persis
tenței acestor neajunsuri am găsit

abstract a muncii politice, 
a unor lecții și dezbateri din 
de învătămînt. Poate nu e 

interes și faptul că. la o șe- 
o asemenea însemnătate, au 

cinci tovarăși !

îngrămădire de țevi în dezordine 
împiedica, pur și simplu, trecerea.

Tp legătură cu munca politică, tre
buie să arătăm că propaganda vizuală 
vădea și ea un formalism izbitor. Pe 
panouri întîlneai cifre și date con
crete. dar ele se refereau doar In 
foarte mică măsură la situații și pro- 

• bleme din secțiile și atelierele res
pective (nume de fruntași care n-au 
absentat in zece ani nici o dată, dar 
nici un nume dintre „abonatii la 
absenteism", nici o critică la adresa 
lor !). Graficele cu rezultatele în în
trecerea socialistă nu mai fuseseră 
completate din luna iunie (ca să nu 
mai vorbim de faptul că unele din
tre ele erau afișate la o asemenea 
Înălțime, îneît îți trebuia un binoclu 
ca să vezi ce conțin!). Gazeta de pe
rete „Frezorul" cuprindea două 
articole relativ proaspete, dar abun- 
dînd în generalități despre îndato
rirea de a indenlini și depăși planul 
la producția fizică, fără nici o 
referire concretă la situația din 
atelier. La atelierul de mecanisme, 
gazeta de perete avea o înfățișare si 
mai dezolantă : un eșafodaj elegant 
din lemn, cu brizbrizuri și chenare, 
dar... fără nici un articol, nici o ca
ricatură (ba. intr-un chenar se afla 
o foaie de hîrtie pe care un mucalit 
desenase un mare... semn de între
bare !). Să te miri că. persistă lipsu
rile dacă ele nu sînt blamate public, 
dacă nu se mobilizează împotriva lor 
opinia muncitorească ?!

Din păcate, nici. în alte privințe 
organizațiile de bază din aceste 
secții nu se prezintă mai bine. în 
unele adunări generale, atît la orga
nizația mecanică grea (secretar tova
rășul Arsenie Furcoi), cît și -la cea 
de. la mecanisme (secretar, tovarășul 
Vasile Constantin), s-au discutat 
anumite probleme legate de nereali
zarea planului la producția fizică, dar 
fără a se sublinia răspunderile con
crete ale comuniștilor, fără a fi solici
tați vinovății de neajunsurile ivite 
în muncă Să-si analizeze temeinic, 
în adunare, lipsurile proprii. Expli
cațiile pe care ni le-au furni
zat cei. doi secretari ne-au frapat 
prin... similitudinea lor : n-au vrut

să-i supere pe X sau pe Y. „căci, 
știți, oamenii sînt sensibili si se de
moralizează ușor"! Ca și cum critica 
— fie ea și usturătoare — ar trebui să 
aibă un caracter jignitor! E vorba; 
in fond, de o menajare reciprocă a 
susceptibilităților. care a dus la o 
atmosferă de împăcare călduță cu 
neajunsurile și deficientele, ceea ce 
explică absența unor măsuri ferme 
pentru lichidarea lor.

Revirimentul așteptat In 
tea întreprinderii mecanice 
chimic București depinde 

decisiv 
tenea 
organizației de 
partid de a folosi 
cu pricepere și 
combativitate toa
te pîrghiile mun
cii organizatorice 
și politico-educa
tive spre a mo- 

colectivUlui în ve- 
grabnice a res- 

angajainente- 
în această pri- 
greu de 
de partid

Drumeții de toamnă

NOTE CETĂȚENEȘTI

La drum, cu mașina... 
neplâtită

în nota intitulată „Cu 
musca pe... parbriz", pu
blicată in ziarul nostru, 
arătam că unii cetățeni, 
după ce beneficiază de 
înlesnirile acordate de stat 
pentru a-si cumpăra au
toturisme cu plata in rate, 
„uită" să-și achite dato
riile. potrivit contractelor 
încheiate. Sîntem infor
mați că imediat după ce 
s-au văzut „dati la 
toti cei care s-au 
tit cu musca pe... 
briz și-au achitat, 
riile și au intrat în 
li ta te.

Dar numărul celor care 
și-au procurat cu plata in 
rate autoturisme „Dacia 
1 300“ și nu-și achită obli
gațiile contractuale față 
de stat este încă mare. 
Ieri, I.D.M.S. ne-a trimis 
o nouă listă a acestora, în 
fruntea cărora se află 
Budriș Trandafir din co
muna Obreja, județul Ca- 
raș-Severin. După repeta
te somații si căutări. în 
primăvara acestui an, el a 
dat o declarație scrisă, 
prin, care s-a angajat ca

zlar", 
sim- 
par- 

dato- 
lega-

în termen de trei luni 
să-și lichideze restantele. 
Dar una a spus si alta a 
făcut. La 11 august a.c., 
trebuia achitată ultima 
rată. Cu toate acestea. în 
prezent, el mai are de 
plătit 20 763 lei. la care se 
adaugă 3 825 lei dobinzi 
penalizatoare.

Tot în fruntea listei sînt 
și soții Elena și Aurelian 
Marinescu din Slatina, 
strada Primăverii nr. 2. 
După ce s-au văzut cu 
mașina la scară, cei doi 
și-au schimbat locurile de 
muncă, iar acolo unde 
s-au transferat n-au de
clarat că sînt datornici. 
Așa se face că au acum 
o datorie de 19 025 lei, 
plus cuvenitele dobinzi 
penalizatoare. Deși sesi
zată de I.D.M.S. asupra 
^cestui caz, prin adresele 
nr. 30 455 din 19 ianuarie 
și 39 767 din 22 iunie anul 
acesta. Judecătoria din 
Slatina nu a mișcat un 
deget pentru a ajuta la 
recuperarea acestor bani, 
care sint ai statului. 
(P. Petre).

actlvita- 
de utilai 
în ' mod 
de creș- 

capacitătii

biliza energiile 
derea recuperării 
stanțelor. realizării 
lor asumate. Iar 
vință un cuvînt greu dc spus 
are și comitetul de partid al 
sectorului, care, pornind de la faptul 
că mult timp această organizație de 
partid „n-a dat bătaie de cap", a 
cam neglijat-o. O cerință elementară 
a muncii de partid este de a nu aș
tepta situațiile dificile spre a... inven
taria abia după aceea deficientele 
care ar fi putut fi prevenite, ci de 
a manifesta o preocupare constantă 
pentru activitatea tuturor organiza
țiilor de partid de pe teritoriul sec
torului.

Victor BÎRLADEANU

Pitorescul nordului 
Moldovei și impresio
nantele sale monu
mente de artă sint ele
mentele unuia din 
programele alcătuite 
de I.T.H.R. — Bucu- 

- rești. în prima zi se 
călătorește cu trenul 
pină la Rădăuți. Aici 
sint asigurate servicii
le de cazare și mesă. 
Ziua a 2-a este rezer
vată vizitării monu
mentelor și obiective
lor turistice din loca
litățile Putna. Sucevi- 
ța, Vatra Moldoviței 
și Cimpulung Moldo
venesc. Traseul celei 
de-a 3-a zile este jalo
nat de așezările Pâ- 
trăuți, Mitocu Drago- 
mirnei, Ilișești, Ci- 
prian Porumbescu și 
municipiul Suceava. 
Ultima zi este dedica
tă cunoașterii Rădău- 
țiului și înapoierii spre 
București.

Tot patru zile du-

z

rează și excursiile ce 
străbat zonele Mara
mureșului și Transil
vaniei. în Maramureș 
se ajunge călătorind 
cu trenul pînă la Baia 
Mare. Programul celei 
de-a doua zile cuprin
de deplasarea de la 
Baia Mare la Satu 
Mare, apoi prin Liva
da, Orașu Nou. Vama, 
Negrești Oaș, Săpința, 
la Sighetu Marmațlei. 
în ziua a 3-a, excursia 
Vadu Izei, Rozavlea, 
Bogdan Vodă, Moisei, 
Borșa, Baia Mare, 
înapoierea se face de 
asemenea cu trenul.

Citeva amănunte din 
programul excursiilor 
în Transilvania : de
plasarea cu trenul 
București — Mediaș în 
prima zi. Traseul tu
ristic Mediaș — Si
ghișoara — Bălăușerl 
— Tîrgu Mureș — 
Iernut — Tîrnăveni în 
ziua a 2-a și Mediaș —

Copșa Mică — Blaj — 
Alba Iulia — Sebeș — 
Sibiu — Copșa Mică 
— Mediaș în ziua a 
3-a. In ultima zi se 
vizitează obiectivele 
turistice din Mediaș și 
se călătorește cu tre
nul spre Capitală.

Caracteristica aces
tor programe este 
combinarea mijloace
lor de transport : dis
tanțele mari se 
parcurg cu trenul, iar 
obiectivele turistice 
din preajma localități
lor de sejur se vizi
tează cu mijloace auto..

Informații și înscri
eri in excursiile men
ționate la filialele de 
turism 
din 
14.
68, 
N.

bucureștene 
Mendeleev nr. 
Republicii nr. 
1848 nr. 4, Bd.

Bălcescu nr. 35 V 
Calea Griviței nr. 138.

str. 
Bd. 
Bd.

în fotografie : Com
plexul turistic Borșa.

PE „ȘANTIERELE" TERMOFICĂRII DIN BRAȘOV

Temperatura pregătirilor..
în încălzire lentă

„Fluturașii“ zboară, 
rămînerisipa

„Lucrători din rețeaua 
comercială ! Evitati ri
sipa in iluminatul maga
zinelor. al vitrinelor, nu 
folosiți inutil reclama lu
minoasă !“.

Acest text, 
aidoma, a fost 
„fluturași" de 
poate fi citit în aceste zile 
în magazinele din tot ju
dețul Satu Mare. Cu toate 
acestea, nu puține sînt 
unitățile de servire publi
că în care situația se pe
trece... invers apelului fă
cut pentru raționalizarea 
consumului de energie e- 
lectrică. O primă cauză o 
constituie persistenta unor 
modalități sofisticate si 
costisitoare de iluminat. 
Există intr-o serie de uni
tăți ale întreprinderii 
comerciale de stat mărfuri 
industriale, corpuri de i- 
luminat mascate de sticle 
mate și groase sau vopsi
te in culori tari. care 
— oricît de „estetice" ar 
fi — au „darul" de a... 
retine si împiedica difu
zarea luminii. Tot o sur
să de risipă o reprezintă

reprodus 
tipărit ne 

hirtie și

și iluminatul vitrinelor său 
unor încăperi cu corpuri 
supradimensionate fată de 
necesar, inspectai in ma
gazine și ateliere ale 
cooperației meșteșugărești 
(„Textile-tricotaie". „Uni
rea" și altele). Nu puține 
sînt cazurile cînd ziua in 
amiaza mare, . chiar pe 
timp însorit, luminile ard, 
scuzele personalului, de 
servire fiind invariabil a- 
celeași : „Le-am aprins di
mineața, dar am uitat să 
le mai stingem". (Floră
ria C.A.P. Păulești. coafu
ra cooperativei „Igiena" 
de pe strada Horia. *Sn; 
gazinul „Artizanat" 
U.J.C.M.).

Risipa cea mai mare : 
înregistrează duminica, I 
multe unități, deși închi
se. becurile continuă să 
rărnînă aprinse de sîmbă- 
tă și pină luni, la des
chiderea unităților respec
tive.

Cine face... lumină pen
tru a estompa acest ilumi
nat nerational ? (Octav 
Grumeza).

ia- 
al

se 
în

Asigurarea unei încălziri raționale 
a clădirilor pe timp friguros, 'ca și 
a apei calde menajere la o tempe
ratură adecvată necesităților reale 
ale consumatorilor, este condiționată
— așa cum o demonstrează practica
— de funcționarea Ireproșabilă, la 
parametrii prevăzut!, a instalațiilor 
termice, ca și de eliminarea oricăror 
forme de risipă a combustibilului și 
apei calde. Ce întreprind In pre
zent. in acest scop, factorii responsa
bili din municipiul Brașov ?

-v Pentru gospodărirea cît mai ju
dicioasă a energiei termice — ne 
spune inginerul loan Suciu, director 
tehnic al Grupului de întreprinderi 
de industrie comunală și locativâ a 
județului Brașov — noi avem posi
bilitatea să acționăm pe mai multe 
căi : verificarea și refacerea izola
țiilor la instalațiile termice, asi
gurarea exploatării centralelor ter
mice pe baza diagramelor de reglaj 
în raport cu condițiile climatice, ex
tinderea rețelei de tcrmoflcare șl in 
alte zone care pot fi racordate, pre
cum și luarea unor măsuri gospodă
rești pentru conservarea căldurii in 
fiecare locuință. Ca unitate .speciali
zată a consiliului popular, am apelat 
la sprijinul I.C.P.E'.T. București. „Pro
iect" Brașov și al catedrei de termo- 
tehnică a universității din localitate, 
în vederea găsirii unor soluții de spo
rire a*randamentului centralelor ter
mice. printr-o mai bună gospodărire a 
combustibilului. Această colaborare 
s-a soldat cu măsuri încă din faza 
de proiectare, pentru ca viitoarele 
blocuri să conserve mai bine căl
dura. De asemenea, se lucrează la 
pregătirea documentației unei mari 
centrale termoelectrice, care ne va 
permite să extindem termoficarea 
Ia toate ansamblurile de locuințe 
ale Brașovului.

întrucit gospodărirea și conser
varea căldurii sint condiționate. în 
primul rind. de funcționarea centra
lelor. punctelor și rețelei termice, am 
întreprins o anchetă privind modul 
în care se acționează in prezent, în 
acest scop, în municipiul Brașov.

Subinginerul Marin Natu, adjunct 
al șefului de lot centrale termice și 
ascensoare
Brașov, ne-a 
pînă acum 
instalațiilor
oada timpului friguros, 
unui program judicios întocmit, incă

din cadrul I.C.R.A.L, 
înfățișat măsurile luate 
în vederea pregătirii 
termice pentru peri- 

Pe baza

din lunile martie-aprilie au fost în
cepute lucrările de reparații și re
vizii la centralele termice. Această 
activitate s-a intensificat după pu
blicarea, in luna august, a 
tulul Consiliului de Stat 
gospodărirea mai Judicioasă 
bustibilului și energiei.

Dar investigația, făcută 
după această ..punere în temă" a 
evidențiat și faptul că în desfășu
rarea lucrărilor dc revizii, mal ales 
sub aspect calitativ, persistă o serie 
de neajunsuri. Despre ce este vorba? 
Problema reviziilor instalațiilor ter
mice este lăsată exclusiv în seama 
celor care le execută.

— N-are cine să controleze lucră
rile executate, nici sub aspect can
titativ, nici calitativ, — ne declară 
adjunctul șefului de lot. Comisia 
căreia ii revine această sarcină este, 
practic, inexistentă. O oarecare re
cepție (rețineți expresia „oarecare") 
se face de către imputerniciții aso
ciațiilor dfe locatari, dar aceasta are 
de multe ori un caracter formal.

La cele declarate de interlocutorul 
nostru se adaugă faptul că datele 
furnizate de sectoarele de reparații 
nu prezintă întotdeauna garanție. In 
evidenta sectorului, care răspunde 
de executarea reviziilor in zona 
gării, de exemplu, apare negru pe 
alb că lucrările de revizii s-au în
cheiat și nu mai este nimic de făcut. 
Pe biroul 
sește însă 
locatari N 
cazane nu 
rate, că 4 
superior, aflate in centrală, 
fost nici măcar montate, că vanele, 
defecte încă din 1978, care fac ca 
odată cu livrarea apei calde mena
jere să se Încălzească și radiatoarele, 
se află în aceeași stare și acum, 
după „repararea" lor.

Lipsa aparatelor de măsură și con
trol face să se piardă încă multă 
căldură, să se risipească mult com
bustibil, întrucit urmărirea șl regla
rea procesului de ardere se mai fac 
„ochiometric". Și cum nu toți 
fochiștii au o pregătire corespunză
toare și simț de răspundere, aseme
nea operații nu sînt stăpinite și con
trolate, fapt pentru care se înregis
trează o importantă pierdere de 
combustibil, de căldură. Tot atit de 
adevărat este și faptul că nici apa-

Decre- 
privind 
a com

șefului de sector se gâ- 
o adresă a Asociației de 
36, din care rezultă că 4 
au fost revizuite și repa- 
arzătoare cu randament 

nu au

sint
In 

au-
ratele de măsură și control nu 
folosite și păstrate cu grijă, 
prezent, 36 de instalații de 
tomatizare a procesului de prepa
rare a apei calde menajere nu func
ționează din lipsa manometrelor și 
termometrelor. Procesul de preparare 
a apei calde menajere se asigură 
de către fochiști, adică manual., Si 
astfel, orice 
cu pierdere de 
dură.

Consumatorii 
contribuie și ei 
vare a căldurii, 
ta, inginerul Mircea Suman, direc
torul institutului „Proiect" Brașov, 
arată câ prin repararea și izolarea 
tîmplăriei geamurilor și ușilor, în 
așa fel incit acestea să se închidă 
cît mai etanș, prin aerisirea cu aju
torul instalatorului de bloc a insta
lației de încălzire și prin reglarea 
corespunzătoare a căldurii din ra
diatoare se pot elimina cel puțin 
10—15 la sută din pierderile de căl
dură.

Din discuțiile avute cu alți spe
cialiști brașoveni, rezultă necesitatea 
ca industria noastră să asigure și să 
pună la indemina constructorilor, a 
celor ce întrețin instalațiile termice, 
ca și a consumatorilor individuali, 
materiale termoizolatoare intr-un 
sortiment mai bogat și in cantități 
mai mari. Este vorba, în primul 
rind, de pisla minerală, pe care 
proiectanții o prevăd la izolarea 
construcțiilor. Ca și de fîșiile de 
burete necesare etanșeizării și Izo
lării tîmplăriei geamurilor și uși-, 
lor de lă apartamente. Măsuri se 
impun și pentru îmbunătățirea cali
tativă a tîmplăriei. pentru reconsi
derarea parametrilor tehnico-func- 
ționali ai unor cazane și, mai ales, 
a cazanului C.5.D care, in duda 
unor condiții excelente de exploa
tare, nu realizează parametrii pre- 
văzuți în

■ A mai 
la sosirea 
va trece
Această perioadă trebuie folosită cu 
maximă eficiență de către unitățile 
specializate in reparații și revizii, 
incit toate lucrările care au mai ră
mas să fie executate în întregime și 
dc bună calitate.

neatenție se soldează 
combustibil, de căl-

pot și trebuie să 
la mai buna conser- 
în legătură cu aceas-

fișa tehnică.
rămas puțină vreme pină 
zilelor friguroase, cînd se 
la încălzirea clădirilor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul ..Scînteii

Complexul Cerna
(Urmare din pag. I)

cea mai plastică pentru 
a sugera scopul principal 
al lucrărilor : „Jiului îi 
este sete !“ Iar setea aceas
ta industrială — ar mai 
trebui completat — trebuie 
astimpărată. mai ales că, 
după ce va străbate labi
rinturile industriale, după 
ce va fi purificat, rîul va 
deveni „grădinar" si va iri
ga citeva zeci de mii de 
hectare de terenuri agri
cole.

Urmărind acest tel. pro- 
iectahtii nu avut în ve
dere ca. în călătoria lor 
spre rnatca Jiului, pira- 
iele clin munții Cerne!, 
Mehedințiului și Gorjului 
să pună în mișcare și turbi
nele unei salbe de hidro
centrale. Un simplu exem
plu este concludent : apele 
ce vor pune în funcțiune 
centrala electrică subtera
nă de la Tismana, cu o ca
pacitate de 100 megawați, 
odată ajunse la lumina zilei 
prin galeria de evacuare, 
nu vor avea răgaz să se 
odihnească prea mult fiind
că un nou baraj le va aține 
calea, le va strînge intr-un 
lac cu o capacitate de un 
milion de metri cubi, pen
tru ca de acolo. într-o nouă 
izbucnire spre Jiu. să ne 
mal dea 3 megawați. Con

structorii evită să vorbeas
că despre acest „pui" din 
«alba de hidrocentrale a 
complexului fiindcă soco
tesc, probabil, că nu le spo
rește prestigiul. Dar ii con
semnez fiindcă el demon
strează grija cu care au 
fost îndrumați proiectanții 
să folosească în ansamblul 
acestei ample lucrări și cea 
mai mică sursă de forță 
pentru a o transforma în 
energie electrică.

Dar iată câ.. răsfoind 
carnetul de însemnări, par
că il văd pe bătrinul țapi
nar cum mă așteaptă pe 
culmea aceea de unde se 
vede jocul de oglinzi albas
tre în lacul de acumulare 
de la Cerna. De cînd e pen
sionar s-a obișnuit să-și ia 
traista pe umăr și să vină 
din Cerna Sat, așezare de 
vechi moșneni cocoțată la 
oblincul munților, să cum
pere ce-i trebuie de la ma
gazinele din colonia, mun
citorească. Mă întorc cu gîn- 
dui la el și parcă îl aud 
povestind : „Clnd erăm și 
eu copilandru, urcam po
tecile spre izvoare și cînd 
nu batea vîntul și nu se 
zbătea frunza mi se părea 
că pe plaiurile noastre a 
adormit liniștea pămintu- 
lui. Da’ au trezit-o oamenii 
ăștia de cînd au venit să 
scormonească munții".

-Motru-
Acum, feciorii și ginerii 

țapinarului se numără prin
tre cei ce trezesc liniștea 
din somn prin munții Cer
ne!. Fiindcă numeroși băr
bați din satele urcate in 
munți sînt acum mineri, 
artificieri, betoniști, , șo
feri pe autobasculante. 
S-au statornicit în colonii
le din munți oameni venițl 
din toată țara. Doi băieți 
Veniți să se califice la 
Cerna mă scutesc să-i în
treb „de unde sînt de fel" 
fiindcă au pe cap două 
dopuri ca cele purtate de 
frații Petreuș cind ne zîm- 
besc de pe micul ecran. 
Amploarea lucrărilor aici 
este asemuită cu cea de la 
Bicaz, iar complexitatea și 
dimensiunile lor cuprinzînd 
spatii din județele Gorj. 
Mehedinți' și Caraș-Severin 
le depășesc pe cele ale ame
najărilor de pe Argeș.

Din locul întîlnirii cu 
bătrinul țapinar se vede 
arcul din anrocamente ce-1 
descrie la talpa munților 
barajul Cema. Au fost de
puși in corpul lui în jur 
de 2 milioane de metri 
cubi de materiale dislo
cate cu explozii de dinami
tă. cu excavatoare de mare 
capacitate, transportate cu 
autobasculantele în toate 
anotimpurile anului. El va 
atinge cota finală, adică 113

Tismana
metri înălțime, în anul 1980, 
și atunci va ține în piept 
presiunea a 124 000 000 de 
metri cubi de apă.

Prin galeria de aducțiu- 
ne principală, tăiată prin 
munte 10 kilometri, șu
voiul coboară spre hidro
centrala Tismana. unde au 
intrat în funcțiune primele 
două turboagregate de cite 
25 de megawați. Dar îna
inte de a invîrti turbinele, 
el soarbe undele pîraielor 
Olanu, Balmezu, Iovanu și 
Stirminosu, pe care, luate 
la un loc, constructorii le 
numesc mai simplu : cap
tări secundare. Intrarea în 
funcțiune a celor două tur- 
boagregate, marcînd'și con
tribuția metalurgiștilor re- 
șițeni la realizarea acestui 
complex hidrotehnic și 
energetic, a inaugurat ra
cordarea parțială a impor
tantului obiectiv la siste
mul energetic național al 
țării.

In cinstea celui de-al 
Xil-lea Congres al partidu
lui. pe uriașul șantier se 
muncește cu bărbăție. Un 
singur exemplu : lucrările 
la „putui forțat" Înregis
trează un avans de un an. 
Vorbind despre succesele 
de pînă a-cum, construc
torii se gîndesc la cele ce 
urmează fiindcă — spun ei

Valea Mare. Stația unde se transformâ energia electricâ produsâ de apele Complexului Cerna — Motru — Tismana

— ele sînt posibile, chiar 
dacă, așa cum s-a întîmplat 
in vara aceasta, șantierele 
sint bătute de ploi cu pia
tră si cu trăznete. Dezlăn
țuirile naturii nu-i sperie 
pe cei învătati cu explo
ziile de dinamită.

în asemenea condiții, in 
zilele blînde, însorite, ba
rajul de pe Valea Mare, ce 
va’ acumula 4 milioane de 
metri cubi de apă. se con
turează. O, galerie lungă de 
6 kilometri va spori apele 
lacului, le va împreuna cu 
pîraiele Pocruia, Tismana 
și Tismănița și Ie va pră

buși în turbinele centralei 
subterane în zilele cind este 
programată să ne dea 100 
de megawați. Au inceput 
lucrările de ampriză pentru 
barajul de la Vija, ce se va 
ridica la 93 de metri dea
supra fundațiilor, la numai 
17 kilometri de Hobita lui 

’Brâncuși. Patru kilometri 
mai jos, pe pîrîul Bistriți, 
va fi înscris arcul barajului 
Clocotiș, singurul din sis,- 
tem ce va fi construit din 
beton. El va acumula 3 
milioane de metri cubi de 
apă.

In coloniile de la Valea

Mare, Balmezu, Lunca Lar
gă, întreb de constructorii 
pe cafe i-am cunoscut cu 
ani în urmă. Le-au luat lo
cul constructori de la Firi- 
za șl Lotru, de pe Olt, fiii, 
ginerii și nepoții bătrinalhi 
țapinar care poposește în 
colonia de la Valea Mare 
tocmai cind brutarii își fac 
datoria și mirosul de pîi.ne 
fierbinte e parcă mai ispi
titor decit cel de cetină.

...Spre viitoarele orășele 
montane, oglindite în lacu
rile săgetate de păstrăvi și 
de lostrițe, vom putea urca 
curind, curind, luînd-o

pieptiș, spre stațiunea bal
neoclimaterică Herculane, 
pe un drum ce șerpuiește 
pe lingă firul Cernei. um
brit pe lungi distante de 
pereții abrupți ai munților 
din această vale sălbatică 
prin care a fost croit in 
ultimii ani. Atunci, con
structorii de pe marele 
șantier unde am făcut a- 
desea popasuri vor fi în- 
tr-un alt colț de țară, tot 
atît de măreț, pe malurile 
altor ape sau în împărăția 
altor munți. •

Iar eu va trebui să îmi- 
caut un alt bătrîn țapinar.

pent.ru
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Japoniei
(Urmare din pag. I)

înminincl scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Japoniei. YUZUKU 
MURAKAMI, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere urări de 
sănătate, impreună cu dorința pro
movării de relații prietenești între 
România și Japonia, din partea 
Maiestății Sale împăratul Japoniei, 
Hirohito.

în cuvintapea prezentată de amba
sador cu acest prilej sint evocate 
bunele raporturi româno-japoneze, 
d»rinia de a dezvolta aceste relații, 
„îmi este bine cunoscut că România, 
sub distinsa conducere a Excelentei 
Voastre, depune . eforturi stăruitoare 
pentru a promova relații prietenești 
cu toate țările lumii. La baza poli
ticii externe a țării mele stă dorința. 
<ie a dezvolta relații prietenești cu 
fiecare tară, indiferent 'de sistemul 
politic, social și distanța geografică, 
nentru a contribui prin aceasta la 
instaurarea păcii și prosperității in 
lume. Sint, de aceea, convins că pro
movarea pe mai departe a relațiilor 
prietenești dintre Japonia și Româ
nia va contribui substanțial Ia atin
gerea țelului comun al politicii ex
terne a țărilor noastre. Relațiile Ja
poniei cu’ Republica Socialistă Româ
nia cunosc o dezvoltare permanentă, 
pe baza rezultatelor vizitei de stat a 
Excelenței Voastre în Japonia în 
1975“.

A apărut în limbile maghiară și germană broșura:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la Adunarea festivă din Capitală 

organizată cu prilejul împlinirii a 35 de ani 

de la revoluția de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă

— 22 august 1979 —
EDITURA POLITICA

Festivalul internațional „George Enescu"

MUZICA - LIMBAJUL UNIVERSAL 
AL CUNOAȘTERII UMANE

(Urmare din pag. I)
Ediția a VIII-a a 

Festivalului interna
țional „George Enes
cu'1 cuprinde citeva 
zeci de lucrăii ale ce
lor mai de seamă mu
zicieni aparținînd tu
turor generațiilor, lu
crări străbătute de un 
profund umanism și 
de acel echilibru spe
cific muzicii româ
nești din totdeauna : 
Cvartetul nr. 7 de 
Wilhelm Berger, Che
mări ’77 de Dumitru 
Capoianu, Simfonia a 
IlI-a de Pascal Ben- 
toiu. Melodie infinită 
de Theodor Grigoriu, 
Memoria Putnei de 
Mihai Moldovan,
Curcubee pentru cla
rinet, bandă magnetică 
și orchestră de coarde 
de Octavian Nemescu, 
Divertisment de Du
mitru .Bughici. Pasărea 
măîga/ră de Iancu Du
mitrescu. Cvartetul 
nr. 2, op. 27 do Con
stantin Silvestri, Poem 
bizantin, balet de 
Doru Popovici, opera 
Ion Vodă de Gheor- 
ghe Dumitrescu, ope
retele Lăsați-mă să 
cint do Gherase Den- 
drino și Eternele iu
biri de George Grigo
riu, lieduri, piese co
rale și muzică de ca
meră aparținînd lui 
Paul Constantinescu, 
Mihail Jora, Sigis
mund Toduță. Zeno 
Vancea, Tudor Jarda, 
Vasile Herman. Cornel 
Țăranu. Hans Peter 
Turk. Eduărd Tereny, 
Alexandru Pașcanu, 
Anatol Vieru, Tiberiu 
Olah, Dan Voiculescu, 
Nicolae Brlnduș, Sabin 
Păutza.

într-o reinterpreta- 
re de conținut și in- 
teles artistic se situ
ează prezenta corului 
Madrigal al Conserva
torului de muzică 
„Ciprian Porumbescu” 
din București, dirijat 
de Marin Constantin ; 
spațiul și problemati
ca interpretativ-mu- 

zicală vor fi întregite 
datorită prezenței in 
București și a corului 
Capella Transilvani- 
ca. a cvartetului Voces 
■Contcmporanae, a Or
chestrei simfonice
„Gh. Ilima” din Bra
șov dirijată de> I. Io- 
nescu-Galati. a Or
chestrei de cameră a 
Filarmonicii din Tîrgu 
Mureș, a cvartetului 
Philharmonia. a for
mației Musica Redl- 
viva condusă de Lu
dovic Baci, a orches
trei de cameră Quod 
Libet Musicum, avîn- 
du-1 ca dirijor și so
list pe A. Octav Popa, 
precum și a unora 
dintre cei mai presti
gioși soliști români, 
aflați pe treptele in- 
vâțămintului muzical 
superior ori consacrati 
în viața muzicală na
țională și internațio
nală ce s-au bucurat, 
ani de zile, de o atit 
de competentă îndru
mare în desăvirșirea 
pregătirii lor. Aici, 
enumerarea poate în
cepe cu Mihaela Mar
tin și sfirși cu Dan 
Iordăchescu, Nicolae 
Herlea sau Ion Voicu.

Actuala ediție a Fes
tivalului internațio
nal „George Enescu" 
se înscrie ferm in con
textul marilor eveni
mente muzicale uni
versale. Un rol preg
nant In acest sens il 
are prezența unor so
liști de primă mărime 
de peste hotare ca : 
'Viktor Tretiakov, Ni
kita Magaloff. Sheila 
Armstrong, Penka Di- 
lova, Reiner Goldberg, 
Peter Schwarz. Raina 
KabaiVanska. Elena 
Guskina, Iuri Vede
neev, Tamara Milaș- 
kina. Ludwig Htilscher, 
precum și a unor 
formații ca : Com
pania de balet Alvin 
Ailey, corul Collegium 
Musicum din R.S.F. 
Iugoslavia dirijat de 
Darinka Matlc-Maro- 
vjc, Deutsche Kam-

în încheierea cuvintării, ambasado
rul exprimă hotărirea de a face tot 
ceea ce depinde de el pentru Întă
rirea pe mai departe a relațiilor prie
tenești și de cooperare româno- 
japoneze.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit cordial pentru mesajul ce 
i-a fost transmis și a adresat, la rin- 
dul său, împăratului Japoniei cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres șl prospe
ritate pentru poporul japonez 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se exprimă satisfac
ția pentru cursul ascendent al reia-' 
ț iilor de prietenie și cooperare dintre 
România și Japonia, relații care se 
dezvoltă in spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite cu ocazia vi
zitei de stat efectuate în Japonia in 
1975. „Dorim să dezvoltăm și în viitor 
— se arată în cuvintare — cooperarea 
reciproc avantajoasă cu țara dumnea
voastră. atit pe planul raporturilor 
bilaterale, cit și pe arena interna
țională. Apreciez că există numeroa
se posibilități pentru intensificarea 
schimburilor comerciale și adîncirea 
cooperării economice dintre țările 
npastre. Așteptăm cu interes apro
piata vizită în România a prințului 
moștenitor al Japoniei și. ne expri
măm convingerea că aceasta va con
tribui la adîncirea prieteniei și coia-

merakademie din R.F. 
Germania, sextetul de 
suflători Gabrieli
Brass Ensemble din 
Anglia, Atelierul de 
muzică contemporană 
din R.P. Polonă, tru
pa de dansuri tradi
ționale Miyagi Mino
ru din Okinawa etc.

Nu poate fi trecut 
cu vederea reperto
riul atractiv al Operei 
Române atit în pri
vința baletului, cit și a 
operei 'propriu-zise : 
Aida, Madame Butter
fly, Bărbierul din Se
villa. Tosca, Lacul le
bedelor — cărora li se 
adaugă menționatele 
opera Oedip, Ion Vodă 
și un diversificat pro
gram de balet prezen
tat chiar in această 
seară. O notă aparte 
va face concertul sus
ținut în ziua de 23 
septembrie de studenți 
si cadre didactice ale 
Conservatorului de 
muzică ..Ciprian Po
rumbescu'’ ,și specta
colul intitulat Parada 
cintecului popular din 
25 septembrie.

în același timp, la 
Timișoara, Iași. Cluj- 
Napoca. Tg. Mureș, 
Satu Mare, Craiova, 
Sibiu vor avea loc 
spectacole și concerte 
în cadrul aceluiași 
festival internațional 
,.G. Enescu”. Așadar, 
incepînd cu seara a- 
ceasta, vor răsuna 
primele acorduri ale 
celei de a VIII-a ediții 
a Festivalului interna
țional „George Enes
cu” : să urâm tuturor 
participanților, oaspe
ților de peste hotare, 
artiștilor români suc
ces deplin în nobila 
lor misiune de a dă
rui oamenilor mesajul 
înălțător al muzicii, 
limbaj universal ai 
cunoașterii, înțelege
rii și comunicării din
tre oameni ce aspiră 
să-și înfrumusețeze 
viața, să se- împărtă
șească din marile în
vățăminte ale artei 
majore. 

borării dintre țările și popoarele 
noastre”.

în continuare. în cuvintare se 
arată : „România — angajată intr-un 
amplu proces de dezvoltare economi
că — acordă o atenție constantă pro
movării unor largi relații de priete
nie și colaborare cu toate statele lu
mii. participă activ la circuitul mon
dial de valori materiale și spirituale, 
își aduce contribuția la soluționarea . 
marilor probleme "cu care este con
fruntată omenirea. Poporul român 
este animat de dorința de a contri
bui ca in Europa și in întreaga lume 
să fie realizat un climat de înțele
gere. securitate și colaborare, să fie 
oprită cursa înarmărilor ■ și să se 
treacă la înfăptuirea dezarmării ge
nerale. și în primul rînd a celei I 
nucleare, să se acționeze mai ho- 
tărit pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, a unei 
lumi mai bune și mai drepte”.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae^ Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială cu ambasadorul 
Japoniei. Yuzuru Murakami.

La solemnitate și la convorbire au \ 
participat Ștefan , Andrei. ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Japoniei la București.

Cronica zilei
Primire. Tovarâ?u^ Paui nîcu- 

lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul finanțelor, a primit 
miercuri pe Guy de Boisson, pre
ședintele Eurobank, care se află 
într-o vizită in țara noastră. în 
cursul întrevederii au fost abordate 
aspecte referitoare la dezvoltarea re
lațiilor financiar-bancare între orga
nizațiile românești de resort și 
Eurobank.

La întrevedere a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior.

★
întreprinderea de tractoare și ma

șini agricole Craiova a expediat, 
miercuri, în R. D. Germană, tracto
rul cu Încărcător hidraulic „TIH-445” 
cu numărul 5 000.

Cu acest prilej a avut loc o festi
vitate la care au luat parte reprezen
tanți ai Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., membri ai consiliului oame
nilor muncii din centrala industria
lă de profil, reprezentanți ai unor 
întreprinderi românești de comerț 
exterior, proiectanți, muncitori și ca
dre tehnico-economice.

Au fost prezenți dr. Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și specialiști din R.D. Germană.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, ing. Mihai Dur. directorul în
treprinderii. și ambasadorul R.D.G. 
au subliniat bunele raporturi de 
conlucrare statornicite intre con
structorii craibveni de mașini agri
cole și specialiștii germani, hotărî- 
rea de a extinde colaborarea econo
mică in avantajul reciproc.

★ ‘
Miercuri, în aula mare a Univer

sității din Timișoara s-a deschis cel 
de-al VIII-lea Congres național de 
obstetrică si ginecologie, manifestare 
științifică la care participă persona
lități ale școlii medicale românești, 
cercetători, cadre didactice, specia
liști ai clinicilor din întreaga țară, 
precum și invitați din Bulgaria, Ce
hoslovacia. Franța, R. D. Germană, 
Italia. Israel. Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Lucrările congresului au fost des
chise de prof. dr. docent Panait Sîrbu. 
președintele Societății de obstetrică 
și ginecologie din România.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Atlas geografic
9,30 Șoimii patriei
9,40 Horă, mîndră românească

10,00 Film serial: Calvarul. Reluarea e- 
pisodului 13

10.50 Telex
11.00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Contribuții școlare la cercetarea 

tehnico-științifică românească.
16.30 Arii și duete din operete 
17,00 Din țările socialiste — Kiev
17.20 Viața culturală
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Din nou în rîndul oamenilor
19.45 Dosarul energiei
20.05 Ora tineretului
20.30 Rezonanțe pe portativ
20.45 Conexiuni — serial științific. E- 

nisodul 2
2f,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Noi, femeile
16.30 Umor și muzică
17.25 Teleenciclopedia
18,05 Muzică populară
18.25 Spectacolul lumii — episodul 7
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Buletin rutier al Capitalei
19.30 Muzică .ușoară
19,40 Dialog despre viitor.
20,00 Festivalul internațional ..George 

Enescu". Transmisiunea directă a 
concertului de deschidere • G. E- 
nescu — Simfonia I * P. I. Ceai- 
kovșki — Concertul In Si bemol 
major nentru pian și orchestră. 
Solist Nikita Magaloff — Elveția. 
Acompaniază orchestra Filarmoni
cii ..George Enescu". dirijor Mircea 
Basarab • în pauză: Emisiune de 
versuri

21,35 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Vizita în țara noastră a premierului Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, li Giong Ok

Miercuri dimineața a sosit în Capi
tală tovarășul Li Giong Ok, premie
rul Consiliului Administrativ al Re
publicai Populare Democrate Coreene, ■ 
care, iâ Invitația tovarășului Ilie Ver
de!.. prim-mimstru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, efectuea
ză o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

Oaspetele este însoțit de tovarășul. 
Hă Dam. vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Li Giong Ok a fost sa
lutat de primul-ministru. Ilie Verde’,, 
de tovarășii Paul Niculescu, vice-

î ncepere
La București au început miercuri 

după-amiază convorbirile dintre to
varășii Ilie Verdfeț și Li Giong Ok.

Abordind aspecte ale relațiilor bi
laterale, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene au subliniat impor
tanța deosebită a întâlnirilor și con
vorbirilor de la București și Phenian 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen pentru aprofundarea 
prieteniei și solidarității și dez
voltarea colaborării frățești dintre

Dineu oferit de primul ministru al guvernului român
Tovarășul Ilie Verdeț a oferit un 

dineu in onoarea tovarășului Li 
Giong Ok.

Au participat tovarășii Paul Nicu
lescu, Ștefan Andrei, Neculai Agachi. 
Ion Avram, alte persoane oficiale.

Au luat parte Hă Dam, vicepre-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipele românești in competițiile europene de fotbal
F.C. Argeș 3-0 (0-0) 

cu A.E.K. Atena
îneîntător meci a făcut ieri F.C. 

Argeș Pitești în prima manșă a tu
rului întâi din Cupa Campionilor 
Europeni. O repriza de fotbal spec
tacol și o alta de fotbal pe goluri !

Din capul locului să spunem — 
ceea ce mulți iubitori ai fotbalului 
știu, dar e bine să nu neglijăm — că 
A.E.K., deși a fost desemnată cam
pioană a Greciei prin neprezentarea 
unei contracandidate la o partidă de 
baraj, nu este o echipă oarecare. 
Este o echipă care numără cițiva 
fotbaliști cu mare experiență și cu 
valențe tehnice superioare : interna
ționalii greci Domazos , (foarte cu
noscut și apreciat), Mavros (poseso
rul „ghetei de argint” a Europei), 
Nicoloudis (cel care a înscris golul 
victoriei in recenta întâlnire cu 
U.R.S.S.). portarul Sterioudas, extre
ma Arclizoglu și stoperul Ravusis 
(aceștia trei — cei mai buni jucători 
oaspeți la Pitești). plus internațio
nalii iugoslavi Bajevici și Vlădici. 
Această formație solidă (A.E.K. a 
ciștigat de 7 ori campionatul și de 
7 ori Cupa Greciei, iar anul trecut 
a eliminat din Cupa campionilor pe 
F.C. Porto), a evoluat ieri la Pitești 
pe măsura valențelor ei deosebite. 
Si. țotuși. ai noștri au invins-o lâ un 
scor de forfait !

în primele 45 de minute, argeșenii 
au etalat, in cimp un fotbal de artă : 
simplu și exact in apărare, cu citeva 
pase de pregătire la mijlocul terenu
lui și cu lansări lungi (făcute deopo
trivă de Dobrin și lovănescu) spre 
extreme, unde Doru Nicolae și Radu 
II alergau cu viteză de „sutiști" si 
pătrundeau cu abilitate de spi- 
riduși. Nu mai puțin de 11 ori am 
sărit cu toții în sus, crezînd că min
gea intrase, in poartă. Dar, ori impre
cizia. ori neșanslț. ori intervențiile

In citeva rînduri
• Campionatul balcanic de bas

chet masculin s-a incheiat Ia Atena 
cu victoria surprinzătoare a selec
ționatei Greciei care. în meciul deci
siv. a întrecut cu scorul de 68—6'4 
echipa Iugoslaviei, principala favo
rită a competiției. într-un alt joc. 
reprezentativa Turciei a învins eu 
scorul de 79—66 (48—40) formația 
Bulgariei.

Clasamentul final : 1. Grecia — 8 
puncte : 2. Iugoslavia — 6 puncte ; 
3. Turcia — 4 puncte : 4. România — 
2 puncte ; 5. Bulgaria — zero puncte.

• în runda a 10-a a turneului in
terzonal de șah de la Riga s-au în
cheiat doar două partide : Griin- 
feld—Rodriguez 1—0 și Larsen—Teș- 
kovski remiză. Restul partidelor, in
tre care cea dintre Ribli și Gheor
ghiu, s-au întrerupt.

în clasament conduce Tal (U.R.S.S). 
cu 7,5 puncte (1), urmat de Larsen 
(Danemarca) — 7,5 puncte și Florin 
Gheorghiu (România) — 7 puncte (1).
• Disputată contracronometru in

dividual. etapa a 4-a a Turului ciclist 
al Bulgariei a revenit rutierului 
Meisch, din R. D. Germană, inregis-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 "septembrie. In țară: Vremea 
va fi în general caldă. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi izolate, îndeosebi 
in Crișana și Maramureș. Vîntul va 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice. Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

♦
Premierul Consiliului Administra

tiv al R.P.D. Coreene, tovarășul Li 
Giong Ok, impreună cu persoanele

a convorbirilor
partidele, țările și popoarele noastre.

Apreciindu-se cu satisfacție reali
zările înregistrate in sfera raportu
rilor bilaterale, potrivit înțelegerilor 
.'omăno-coreene convenite la nivelul 
cel mai înalt, în tâmpul convorbirilor 
s-a - evidențiat dorința comună de a 
sc identifica noi posibilități menite 
să conducă îa amplificarea conlucră
rii pe diverse planuri, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și socialis
mului. O atenție deosebită s-a acor
dat relațiilor economice, reliefîn- 
du-se rezultatele importante obținute 

mier al Copsiliuiui Administrativ, ce
lelalte persoane oficiale coreene, pre
cum și ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

în timpul dineului, tovarășii Ilie 
Verdeț și Li Giong Ok au toastat 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 

portarului gree s-au opus. în minu
tul 33, la o lovitură excelentă a lui 
Radu II s-a opus chiar bara ! De 
cealaltă parte, oaspețit au început și 
au incheiat repriza cu cîte un șut 
din acelea care îngheață... tribunele.

în următoarele 45 de minute, cam
pionii noștri au avut tot 11 ocazii de 
gol. De data aceasta însă au fructi
ficat trei, puțin lipsind să mai trans
forme in gol încă vreo trei. Doru 
Nicolae a inscris de două ori (min. 
49 din pasa lui lovănescu : min. 80 
din pasa lui Dobrin), iar Radu II o 
dată (min. 66, din pasa lui Iovănes- 
cu). A fost perioada de joc cind pi- 
teștenii au atacat tot in valuri, dar 
mai lucid și mai gîndit, iar fotbaliș
tii greci au fost nevoiți să cedeze 
presiunilor tot mai insistente ; aceș
tia au avut momente și mai grele 
după 2—0, cînd au rămas în zece ju
cători prin eliminarea justă a fun
dașului Damianidis de către arbitrul 
italian A. Barbaresco, care a condus 
foarte competent.

Artizanii acestei victorii — pe cit 
de frumoasă, pe atit de dătătoare de 
speranțe — se numesc, in primul 
rind.. Doru Nicolae, lovănescu și 
Dobrin. dar se numesc in același 
timp Radu II, Cristian, M. Zamfir, 
Stancu. Cirstea. Bârbulescu, Iatan, 
Chivescu și Turcu (intrat în repriza 
a 11-a). Și se mai numesc Florin 
Halagian . și Constantin Oțet, an
trenorii echipei F.C, Argeș.

Sigur că in retur (3 octombrie, la 
Atena) nu va fi simplu. Fotbaliștii 
greci vor încerca să forțeze, totuși, 
o calificare. Și nu trebuie neglijat 
că au capacitatea s-o facă. Tocmai 
de aceea campionii noștri trebuie să 
se pregătească pînă atunci cu serio
zitate și să joace acolo „la gol”. Căci, 
de vor marca la Atena, .vor avea ca
lificarea îrt turul al II-lea aproape 
asigurată.

Gheorqhe MITROI

trat pe distanța de 25 km cu timpul 
de 29’49'’, urmat de Barinov (U.R.S.S.) 
29'51” și Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
2.9’52”. în clasamentul general indi
vidual a trecut lider Gusiatnikov, ta- 
lonat de Barinov la 23”, Meisch la 
50” și Staikov (Bulgaria) la 54”. Pe 
echipe conduce U.R.S.S.. urmată de 
Bulgaria la 34”. Formația României 
ocupă locul 10, la 7’37”.

• Cu prilejul unui concurs inter
național de haltere desfășurat la 
Tallin, sportivul sovietic Leonid Ta- 
ranenko a stabilit un nou record 
mondial la categoria 110 kg, realizînd 
la stilul „smuls” performanța de 
186 kg. Vechiul record era de 185,500 
kg și aparținea compatriotului său 
Serghei Arakelov.

• în cadrul Jocurilor. naționale 
sportive ale R. P. Chineze, haltero
filul Wu Shude a stabilit două noi 
recorduri mondiale de tineret (spor
tivi pină la 20 de ani), categoria 
muscă, totalizind la cele două stiluri 
235 kg și realizînd la stilul „smuls” 
108 kg. La aceeași categorie, la stilul 
„aruncat”, Zhang Yaoxin a doborit 
recordul mondial pentru tineret, cu 
performanța de 130.500 kg.

sufla slab pină la moderat, predomi- 
nincl din sectorul sud-vestie. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
3 și 15 grade, iar cele maxime Intre 20 
și 2S de grade, izolat mal ridicate. Di
mineața, pe alocuri, se va produce 
ceață. In București: Vreme calda. Cerul 
va li variabil. Vuitul va sufla în ge
neral slab. Dimineața, condițiile devin 
favorabile producerii cetii. Temperatu
ra va continua să crească ușor. 

oficiale care il însoțesc, a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

Au asistat Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afecerilor ex
terne. Florian Ionescu. vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major.

A fost prezent ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculege
re. A fost vizitată aperi rotonda mo
numentului.

oficia le
pină in prezent în creșterea schimbu
rilor comerciale, in cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică. in do
meniile industriei chimice, construc
țiilor de mașini, electronicii și in. 
alte sectoare de activitate. în acest 
context, au fost examinate măsuri si 
acțiuni in vederea extinderii și di
versificării colaborării și cooperării 
djntre cele două țări. «

Convorbirile Be desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

Ceaușescu și Kim Ir Sen, pentru dez
voltarea pe mai departe a prieteniei 
frățești, a colaborării și solidarității 
militante româno-coreene.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră tovărășească, de caldă prietenie.

(Agerpres)

Dinamo București 
3-0 (2-0) 

cu Alki Larnaca
Disputat pe stadionul .,Dinamo” 

din Capitală, în prezența a peste 
15 000 de spectatori, meciul dintre 
echipele Dinamo și Alki Larnaca (Ci
pru) din cadrul primului tur al „Cu
pei U.E.F.A.” s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 (2—0) în favoarea fotbaliști
lor români. Superiori din punct de 
vedere tehnic și al pregătirii fizice, 
fotbaliștii de la Dinamo au dominat 
majoritatea timpului, obțlnînd o vic
torie clară.

Scorul a fost deschis in minutul 33 
de Mulțescu, care a înscris cu capul la 
o pasă primită de la Cheran. L-a 
majorat șase minute mai târziu Dudu 
Georgescu, iar in minutul 57 Vrîn- 
ceanu a fructificat o minge pasată 
de Custov.

învingătorii — care au luat, astfel, 
o așteptată opțiune pentru calificarea 
in turul II — au evoluat in urmă
toarea formație : Eftimescu. Cheran. 
Lucuță, Ion Marin (Augustin), Săt- 
măreanu. Dinu. Custov, Vrînceanu, 
Mulțescu, Dudu Georgescu, Apostol 
(Tălnar).

înalta menire a
(Urmare din pag. I)

în pregătirea temeinică pentru via
ță. pentru activitatea practică, in 
instruirea prin muncă pentru muncă 
rezidă, de fapt; înaltul umanism ce 
caracterizează școala noastră. înyătă- 
mîntul românesc de toate gradele. 
Planurile și programele, după cum 
este bine știut, fixează cadrul exact, 
locul fiecărui obiect, al fiecărei dis
cipline în compartimentul numit an 
de studiu sau clasă. Rămîne însă în 
sarcina profesorului, a fiecărui cadru 
didactic să însuflețească aceste pla
nuri și programe, să facă din dis
cipline cum sint. matematica, geogra
fia, fizica, chimia, limba si litera
tura. materii vii. expunînd astfel no
țiunile incit să trezească elevilor și 
studenților dragoste și pasiune pentru 
studiu, rîvna de a cunoaște cit mai 
mult si cit mal lemeinic. Continua 
perfecționare a măiestriei pedagogice, 
a științei predării disciplinelor consti
tuie, după cum arată experiența ma
rilor pedagogi, cheia succesului în 
procesul instructiv-educativ. Aceas
ta. in paralel cu strădania profeso
rului do a fi mereu la curent cu 
ceea ce este nou în domeniul său 
de activitate, cu preocuparea de a 
încorpora in procesul predării atit 
pasiune și năruire, cit și cunoștințe 
noi, renunțînd fără reticențe la tot 
ceea ce este depășit și nu-și mai 
află justificare, la metodele rutinie
re de predare. Planurile, lecțiile din 
manuale, oricît de bine întocmite ar 
fi ele, pot rămîne literă moartă în 
absenta ' activității creatoare a das
călului.

Odată cu ’efortul pentru realizarea 
la un înalt nivel a pregătirii profe
sionale și științifice a elevilpr și 
studenților, școlii îi revine menirea, 
la aceeași înaltă cotă de responsabili
tate, de a sădi și forja în conștiința 
tineretului ideile nobile ale socialis
mului, sentimentul de participant ac-

cinema
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: CAPITOL -- 15: 17.45; 20
O în numele Papei Rege: SALA 
PALATULUI — 17,15; 20, •PATRIA
— 14,30; 17«: 19.30. FAVORIT •— 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15
• Omul păianjen: LUCEAFĂRUL
— 14.15: 16.15; 18.30; 20.30, la gră
dină — 19.45. BUCUREȘTI — 13.30; 
15.45; 18; 20,15. GRADINA CA
PITOL — 19.15
• Capcană pentru rață: VICTO
RIA — 15: 17.30; 20, GRI VITA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Ultima frontieră a morții: CEN
TRAL — 15; 17,15: 19,341. ARTA — 
9: 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20
• Hoțul din Bagdad: SCALA — 
18.30; 15,45: 18; 20,15. FESTIVAL —
— 13.45; 16; 18.15; 20,30. MELODIA

I — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
• Lebedele sălbatice — 9.15: 10.45; 
12.15, Alarmă in deltă — 14; 16. 
Sonata pe malul jacului — 18; 20: 
D’OINA
e Accident: TIMPURI NOI — 15; 

I 17.Io: 19.30
• Lumea Atlantidei; CINEMA 
STUDIO — 10; 12: 14; 16: 18: 20, 
FEROVIAR — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 
18; 20.15. MODERN — 9; 11.15; 13.39: 
16; 13,15; 20.30. la grădină — 19,45
• Nea Mărin miliardar: BUZEȘTl
— 15.30: 17,30; 19,15. la grădină — 
20, FLACARA — 15.30; 17.45; 20, 
la grădină — 20,30
• Moartea unui ghid: EXCELSIOR
— 9: 11.15; 13,30: 15,45: 18; 29.15,
VOLGA — 9: 11.15: 13,30: 15,45 ;
18; 20.15, PARC HOTEL — 20
• Ghinioniștii: DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15
• Alibi pentru un prieten: BU- 
CEGI -r 15; 17,30; 20, la grădină
— 19.30
• Mihail, cline de circ: GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15. 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 
18; 20, la grădină — 19.45, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10.15; 20,30, 
la grădină — 19,45
• Ulzana. căpetenia apașilor: 
LIRA — 16; 18; 20, la grădină — 
20,15
• Lovitura pe la spate: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20
• Frați de cruce: FERENTARI •— 
15.30; 17,30; 19.30
• La cinci zile de casă: CIU
LEȘTI — 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20 
Matineu pentru elevi și studenți
— 9, FLAMURA — fi: 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20.15, GRADINA TITAN
— 20
• Mama: COTROCENI — 13.30; 
17.45: 20
• Iphygenia: FLOREASCA — 9: 
11,30: 14; 16,45: 19.30
• Columna: PACEA — 15: 18.30
• Olga și poetul: VTTTORUL — 
16,30; 17.45; 20
• Aventurile lui Mark Twain:
MIORIȚA — 9; 11,30; 14; 16.45;
19,30
• Satul cu arțari: POPULAR — 
15.30; 17.45: 20
• Elefantul alb: MUNCA — 15.30: 
17.45; 20
• Nick Carter. superdetectiv: 
COSMOS — 14.30: 17; 19.30

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): O scrisoare pierdută (pre
mieră) — 19,30
• Opera Română în colaborare cu 
Teatrul ,,Fantasio" — Constanța* 
Seară de balet — 19
• Teatrul „Lâcia Stitrdza • Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
frață în față cu lumea — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei): Anecdote 
provinciale — 19,30
• Teatrul de operetă: Lăsați-mă 
să cint — 19,30
• Teatrul Mic: Nu sint Turnul 
Eiffel — 19.30
O Teatrul ,.Nottara" (sala Maghe- 
ru): Jocul vieții și al morții —
19.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat: Iubiri 
(premieră) — 19,30
• Teatru] satiric-muzica! ,,C. Tft- 
nase" (sala Savoy): Revista în luna 
de miere —- 19,30
• Ansamblul artistic ..Raosodia 
Română": Pe un picior de plai —
19.30
• Teatrul ..Țăndărică": Anotimpu
rile mînzului — 17

școlii românești
tiv la marea operă pe care o înfăptu
iește, sub conducerea partidului, po
porul nostru. în regulamentele șco
lare. în Legea educației și învățămîn- 
tului este în mod expres înscrisă obli
gativitatea elevilor și studenților de 
a învăța cu temeinicie, de a depune 
eforturi neobosite pentru însușirea 
cunoștințelor predate, răspunzind ast
fel grijii deosebite a partidului si 
statului, condițiilor pe care societa
tea le creează cu generozitate, dar si 
cu eforturi materiale, pentru ca școa
la să-și poată îndeplini înalta ei mi
siune socială. Tinerii, elevi sau stu
denți, trebuie să fie însă permanent 
ajutați să înțeleagă că efortul făcut de 
ei pe tărimul învățăturii reprezintă o 
valoare socială, că ei, tinerii de as
tăzi, sint cei care vor inălța mai de
parte mărețul edificiu al socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
României, că lor le va reveni, miine. 
ca cetățeni maturi, responsabilitatea 
pentru progresul economiei națio
nale. al științei, al culturii, că de 
felul in care se pregătesc pentru 
muncă și viațp depinde răspunsul pe 
care-1 vor da comandamentelor so
ciale ale viitorului. îndeplinirea sar
cinilor încredințate lor de societate.

Adîncirea continuă a laturii edu
cative este o cerință pe care parti
dul, statul nostru o pun ca o pernla- 
nență in fața școlii, a comuniștilor de 
la catedră. Societatea are nevoie nu 
de simpli specialiști într-un dome
niu sau altul de activitate, ci de mun
citori și «intelectuali cu o înaltă ținută 
civică, cu o concepție înaintată des
pre lume și societate, cu o viziune 
științifică asupra fenomenelor vieții 
și. in primul rind. cu o conștiință re
voluționară fermă, pătrunsă de min- 
dria patriotică pentru marile înfăp
tuiri ale zilelor noastre, de dorința 
vibrantă de a duce mai departe; de 
a ridica pe noi culmi aceste înfăptuiri 
ale poporultfl.

• „SATELIȚI S.O.S.". 
între S.U.A., Canada si Franța 
a fost incheiat un acord prevă- 
zind examinfi'ea posibilităților 
de realizare a unui sistem de 
sateliți pentru reperarea si sal- 
vareș avioanelor și a navelor 
maritime aflate în dificultate. 
Echipamentul S.O.S. va fi furni
zat de Canada și Franța, el ur- 
mind a fi instalat pe sateli
ții americani de pe orbite pola
re, Localizarea propriu-zisă va fi 
posibilă în numai citeva minute 
de la o distanță de satelit pină la 
20 de kilometri. Dacă acest expe
riment, prevăzut pentru 1982, va 
da bune rezultate, se anticipează 
crearea unui sistem internațio
nal de asemenea sateliți S.O.S.

• PATINELE CU RO
TILE, NOU MIJLOC DE 
DEPLASARE ? în condițiile 
crizei energetice, patinele cu ro
tile. sport deosebit de popular în 
rîndul copiilor dintr-un număr 
de țări occidentale, sint pe 
punctul de a fi ridicate la ran
gul de nou mijloc de deplasare. 
Fapt cert este că, in prezent, pe 
străzile unor orașe. în special 
din S.U.A., au șl început să a- 
pară, alături de copii, numeroși 
adulți care „alunecă” pe rotile 
in drum spre serviciu, spre ma
gazine sau pur și simplu la 
plimbare. Medicii americani re
comanda mersul pe patine cu 
rotile, afirmînd că are o influ
ență binefăcătoare asupra or
ganismului, mulți experți con- 

stderind că rotilele se vor sta
tornici ca mijloc de deplasare și 
in alte țări ale lumii.

• CIRCO MASSIMO. 
Considerat de multă vreme dis
părut. uriașul amfiteatru in aer 
liber Circo massimo a fast de
pistat chiar in actualul centru 
al Romei. Autorul descoperirii 
este arheologul italian P. Ros- 
setto. După ce a examinat mi
nuțios probe de sol prelevate 
din zona centrală a capitalei ita
liene. el ă afirmat că stadionul 
se află sub un strat de pămint 
de 7—8 metri și că este bine 
conservat. Construit în timpul 
domniei împăratului Dioelețiap 
(sec. al 3-lea e.n.). acest stadion, 
fără să aibă faima Colosseum- 
ulul (anul 80 e.n.), se remarcă 
prin dimensiunile sale neobiș

nuite. Circo massimo putea găz
dui 300 de mii de. oameni și este 
considerat cel mai mare sta
dion din Roma veche.

«PERFORMANȚĂ 
ALPINISTĂ. Patru alpiniști 
francezi au efectuat, timp de 
două săptămîni, un neobișnuit 
„marș alpin”, parcurgînd în lun
gime porțiunea dinspre Franța 
a masivului Mont Blanc. Tra
seul. care a însumat 40 de kilo
metri. a însemnat un adevărat 
„tur de forță” : alpiniștii au fost 
obligați la ascensiuni în serie, el 
escaladînd pe parcurs nu mai 

puțin de 25 de virfuri, intre care 
și Mont Blanc.

• STRĂVECHI TEM
PLU HINDUS. în statul in
dian Gujarat, arheologii au des
coperit un vechi templu hindus 
subteran, foarte bine conservat. 
Se estimează că templul datea
ză din secolul al VIII-lea al erei 
noastre. Un deosebit interes il 
prezintă statuile din piatră și 
bronz, cu inâltimea de doi me
tri, ale unor zeități, printre care 
Vișnu și Siva, precum și figu
rine reprezentând' animale. Pe 
coloanele din piatră ce susțin 
bolțile templului sint reproduse 

scene pe teme frecvente ale le
gendelor populare indiene. în 
templu s-au găsit numeroase 
monede arabe, precum si obiec
te din ceramică.

• „RACHETA" LUI 
STEPHENSON ÎN AC
TUALITATE. în cunoscutul 
Ijyde Park, din Londra, vizita
torii au putut admira de curînd 
o copie aproape fidelă a uneia 
din cele mai vechi locomotive 
din lume, ..Rocket” (în imagine), 
realizată in 1830 de George 
Stephenson, celebru pentru ope
ra sa de pionierat în domeniul 
circulației feroviare. Pe un drum 
de fier special amenajat, ea s-a 
afiat în circulație timp de cite

va zile. Modelul s-a diferențiat 
doar puțin de original — în ce 
privește unele piese mai moder
ne, pentru a se preveni even
tualele defecțiuni. Acțiunea a 
fost menită să incurăjeze. In 
contextul actualei crize a petro
lului. transporturile pe căile fe
rate.

• BETON FONOAB- 
SORBANT. Specialiștii din 
R.F.G. recomandă folosirea be- 
toanelor macroporoase, de dife
rite forme și structuri, pentru 
construirea de imobile ai căror 
pereți să acționeze ca o barieră 
împotriva zgomotului.. Rezistența 
11 umezeală, ușurința cu care pot 
fi intrellnute. prin spălare, con
feră pereților construiți din acest 
material avantaje suplimentare.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE

Discursurile rostite la ședința inaugurală
NAȚIUNILE UNITE 19. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, trans

mite : Ședința inagurală a celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a evidențiat preocuparea majoră a participanților la dezbateri 
pentru sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite in elaborarea de 
soluții in problemele cardinale ale vieții internaționale.

Conferința Uniunii Interparlamentare
Delegația parlamentară română, primită de președintele 

Congresului Național al Republicii Venezuela

ORIENTUL MIJLOCIU „ZILELE CULTURII

Lucrările au fost deschise de pre
ședintele sesiunii precedente, repre
zentantul Columbiei, Indalecio Lie- 
vano Aguirre, care a subliniat că, 
prin natura lor globală și prin im
portanța pe care o prezintă, pentru 
toate națiunile, problemele lumii 
de astăzi se cer aduse si re
zolvate în cadrul O.N.U., cu partici
parea în condiții de egalitate a tutu
ror statelor membre, mari sau mici, 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare. 
El a arătat că O.N.U., prin atribuțiile 
largi pe care i le conferă Carta, prin 
vocația de universalitate și în virtu
tea principiului egalității care stă la 
baza activității sale, trebuie să re
prezinte în mod necesar locul de exa
minare și soluționare pe calc pașnică 
a diferendelor și a oricăror problema 
ce apar intre state, un for de desfă
șurare a unui dialog constructiv în 
vederea identificării căilor de dez
voltare a conlucrării între națiuni și 
de întărire a păcii și securității gene
rale.

Referindu-se la criza energetică, 
la dificultățile cu care este confrun
tat comerțul internațional și la ne
voile acute ale țărilor în curs de dez
voltare, vorbitorul a evidențiat res
ponsabilitatea deosebită a O.N.U. în 
accelerarea eforturilor pentru edifi
carea noii ordini economice mondiale.

în continuarea lucrărilor, ambasa
dorul Tanzaniei la O.N.U., Salim 
Ahmed Salim, a fost ales președinte 
al actualei sesiuni.

„Situația internațională actuală — 
a declarat în discursul său Salim 
Ahmed Salim — impune O.N.U. o 
mare responsabilitate. Aceasta tre
buie să întreprindă de urgență mă
suri pentru risipirea norilor care în
tunecă în prezent cerul lumii, astfel 
ineît omenirea să redobândească în
crederea în capacitatea organizației 
mondiale de a contribui la rezol
varea chestiunilor urgente, la înfăp
tuirea păcii și justiției întregii uma
nități".,

între responsabilitățile 
ale O.N.U., 
Generale a 
cesulul de 
mondiale, 
conflictelor
Cipru și alte regiuni

prioritare 
președintele Adunării 

menționat întărirea pro- 
destindere și a păcii 

reglementarea pașnică a 
din Orientul Mijlociu, 

ale planetei.

eradicarea definitivă a colonialismu
lui, consolidarea securității mondiale 
pe calea unor măsuri practice de 
oprire a cursei înarmărilor și de 
dezarmare, în primul rind in dome
niul nuclear, edificarea noii ordini 
economice mondiale, atragerea tutu
ror statelor și luarea in considerare 
a intereselor legitime ale tuturor na
țiunilor in rezolvarea viabilă și de
mocratică a problemelor lumii con
temporane. Cooperarea trebuie să în
locuiască confruntarea — a spus el 
— dar este important ca această coo
perare să fie universală și să nu se 
limiteze la un grup de state. Trebuie 
să se vegheze ca în cadrul acestei 
cooperări toate statele să participe 
la elaborarea componentelor păcii, 
respectîndu-se suveranitatea si inde
pendenta tuturor țărilor, mari și 
mici.

Arătînd că instaurarea noii ordini 
trebuie inclusă în strategia O.N.U. 
pentru viitorul deceniu, vorbitorul a 
precizat că noua strategie trebuie să 
fie concepută intr-adevăr pentru a 
promova progresul, țărilor în curs de 
dezvoltare.

Președintele 
tuat în încheiere 
tivului de a se acționa în continuare 
pentru îmbunătățirea funcționării 
Organizației Națiunilor Unite, pentru 
democratizarea tuturor instituțiilor 
din sistemul O.N.U., in vederea spo
ririi eficientei în toate sectoarele.

în continuarea ședinței, Adunarea 
Generală a hotărît în unanimitate 
admiterea statului Santa Lucia în 
rîndul membrilor O.N.U., numărul 
membrilor organizației ajungînd ast
fel la 152.

Luînd cuvîntul la acest punct, ală
turi de reprezentanții altor state, re
prezentantul permanent al țării noas
tre la O.N.U., ambasadorul Teodor 
Marinescu, a subliniat că intrarea tî- 
nărului stat în rîndurile 
reprezintă nu numai un 
direcția materializării 
universalității O.N.U., ci
sie a mutațiilor profunde ce au loc 
în lumea de astăzi în direcția afir
mării viguroase a voinței popoare
lor de a trăi libere și independente, 
de a se dezvolta de sine stătător, 
potrivit aspirațiilor lor legitime.

CARACAS 19 (Agerpres). — De
legația parlamentară română care 
participă la lucrările celei de-a 66-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare a fost primită i' ~ 
Gonzalez, președintele ----„-------
Național al Republicii Venezuela. în 
cadrul întrevederii a fost exprimată 
satisfacția față de intensificarea, în 
ultimii ani. .a relațiilor de colaborare 
dintre parlamentele român și vene- 
zuelean, in contextul general al ra: 
.porturilor de prietenie și conlucrare 
dintre cele două țări, pe plan bila
teral și internațional. Președintele 
Godofredo Gonzalez a relevat impor
tanta întîlnirilor româno-venezuele- 
ne Ia .cel mai înalt nivel, a documen
telor și înțelegerilor convenite cu 
acest prilej, care au dat un- puternic 
impuls lărgirii și promovării relații
lor dintre România și Venezuela.

în cadrul lucrărilor plenare ale 
conferinței s-au încheiat dezbaterile 
generale asupra punctului intitulat 
„Căi și modalități de promovare a 
înțelegerii, cooperării și păcii inter
naționale în domeniile educației, in
formațiilor și comunicațiilor". în in
tervenția sa, deputatul Decebal Ur-

de Godofredo
■ Congresului

dea, referindu-se la măsurile între
prinse in țara noastrti pe linia parti
cipării active la viața culturală in
ternațională, la circulația valorilor 
autentice și la sprijinul acordat de 
România pregătirii cadrelor din ță
rile în curs de dezvoltare, a arătat că 
soluționarea problemelor complexe 
ale educației, informațiilor și comu
nicațiilor, cu care este confruntată o 
mare parte a omenirii, reclamă, și in 
aceste domenii, instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale.

în continuarea lucrărilor conferin
ței, au început dezbaterile generale 
asupra aspectelor legislative ale 
dreptului spațial.

Relevînd importanta subordonării 
activităților în spațiul cosmic inte
reselor menținerii păcii și securității 
internaționale, deputatul Constantin 
Teodorescu a evidențiat pericolul po
tențial al extinderii cursei înarmări
lor in spațiul cosmic și s-a pronun
țat pentru participarea activă a par
lamentelor și parlamentarilor la 
adoptarea unor măsuri hotărîte in 
vederea prevenirii militarizării spa
țiului cosmic.

• Contacte diplomatice la Damasc • Deschiderea unui Bi
rou al O.E.P. la Madrid • Critici la adresa politicii Israelului 

arabe ocupateîn teritoriile

ROMÂNEȘTI" 
IN IUGOSLAVIA

sesiunii a accen- 
asupra impera-

organizației 
nou pas în 
princiDiului 
și o expre-

Reprezentantul României
al Comitetului pentru problemele economice 

și financiare

ales președinte ‘

Sesiunea Consiliului Executiv al UNESCO

DAMASC 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
primit pe președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
care face o vizită In această țară. 
Potrivit agenției siriene de presă — 
S.A.N.A. — în cursul convorbirii au 
fost discutate chestiuni referitoare la 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu și, în 
lestiniană.

special, la problema pa-

MADRID 
cuvin tul in . .
externe a parlamentului, 
de externe spaniol, Marcelino Oreja, 
s-a referit la poziția țării sale fată 
de uneie probleme de politică inter
națională. în legătură . cu Orientul 
Mijlociu, ministrul a declarat că pa
cea în această zonă nu va fi posibilă 

4 fără recunoașterea drepturilor po
porului palestinian. El a anunțat că 
„Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a fost autorizată să deschidă 
la Madrid un birou oficial".

19 (Agerpres). — Luind
Comisia pentru afaceri 

ministrul

S. U. A.

al O.N.U., Kurt 
decizia guver- 
abroga interdic-

Secretarul general 
Waldheim, a criticat 
nului israel ian de a 
ția ca cetățețiii israelieni să ■ achizi
ționeze terenuri în teritoriile arabe 
ocupate, informează agenția France 
Presse. Purtătorul de cuvînt al 
secretarului general al O.N.U. a sub
liniat că decizia este contrară mai 
multor rezoluții ale O.N.U. privind 
achizițiile de terenuri in teritoriile 
arabe ocupate și prevederilor celei 
de a patra Convenții de la Geneva.

Departamentul de Stat al S.U.A. a 
dezaprobat abrogarea de către gu
vernul israelian a legii care inter
zice achiziționarea de .terenuri de 
către cetățeni israelieni în teritoriile 
arabe ocupate, informează agențiile 
U.P.I. și France Presse. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat, Hodding Carter, a declarat că 
această măsură „este contrară spiri
tului și obiectivelor procesului de. 
pace", arătînd că S.U.A. „regretă ac-' 
țiunile care fac negocierile mai di
ficile".

BELGRAD 19 — Trimisul Ager
pres, S. Morcovescu, transmite : Ma
nifestările cultural-artistice prilejui
te de „Zilele culturii românești" in 
Iugoslavia au continuat cu o expo
ziție de carte, organizată la Academia 
pedagogică „Jiva lovanovici" din 
Virșeț, la care au luat parte oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic, precum și o delegație de scri
itori din Sibiu.

Ansamblul de muzică de cameră 
„Voces contemporanae" din Iași a 
susținut un concert pentru publicul 
din Zagreb. In localitatea Celle au 
fost prezentate două spectacole ale 
Teatrului de păpuși din Sibiu cu pie
sa „Dulce ca sarea", iar ansamblul 
de muzică ușoară „Semnal" din Cluj- 
Napoca a susținut un concert in 
orașul Mostar.

Expoziție 
românească

PARIS 19 (Agerpres). — La 19 sep
tembrie au început la Paris lucrările 
celei de-a 108-a sesiuni a Consiliului 
Executiv al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cul
tură (UNESCO). Organ de eoni 
ducere al organizației între sesiunile 
Conferinței generale, Consiliul Exe
cutiv este format din reprezentanți 
a 45 de state membre, printre care și 
România. Țâra1 noastră este repre
zentată de ambasadorul Valentin Li- 
patti, care deține și funcția de vice
președinte al Consiliului Executiv.

în prima ședință plenară. Consiliul 
Executiv a adus un omagiu memoriei 
fostului președinte al Republicii 
Populare Angola, Agostinho Neto.

Vorbitorii au subliniat rolul Însem
nat pe care acesta l-a jucat în lupta 
pentru eliberare a poporului său, 
precum și în viața internațională.

Consiliul a hotărît constituirea unei 
comisii, compusă din 12 membri, în
sărcinată să elaboreze directivele 
consiliului privind programul de ac
tivitate al UNESCO în perioada 
1981—1983. In unanimitate, Consiliul 
Executiv l-a ales pe reprezentantul 
român președinte al comisiei.

Consiliul Executiv a constituit tot
odată un grup de lucru care să pre
gătească recomandările consiliului cu 
privire la contribuția UNESCO la 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

agențiile de presă

Dezbateri în Senat asupra bugetului
pe anul 1980

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a cerut, cu 90 de 
voturi pentru și 6 contra, comisiilor 
sale să reducă cheltuielile 
mentale, în 
3,6 miliarde 
tor reduceri 
programelor 
prevăzute pentru agricultură si ocro
tirea sănătății, menționează agenția 
U.P.I.

Totodată, Senatul a aprobat epori-

guverna- 
bugetui pe anul 1980, cu 
dolari. Majoritatea aces- 
vor fi operate în cadrul 
sociale și alocațiilor

transmit

rea bugetului militar al S.U.A. cu 
3,2 miliarde dolari, respectiv cu 3 la 
șută,

în cadrul dezbaterilor. senatorul 
democrat Edmund Mușkle s-a opus 
sporirii cheltuielilor militare, subli
niind că „cea mai mare amenințare 
pentru securitatea națională a S.U.A. 
o constituie inflația". El a menționat 
că inflația poate fi ținută sub control 
numai prin reducerea cheltuielilor 
guvernamentale, atît la programele 
sociale, cit și la cele militare.

în Ecuador
QUITO 19 (Agerpres). — La Casa 

de cultură din orașul Ldtacunga. ca
pitala provinciei ecuadoriene Coto
paxi, a fost inaugurată expoziția 
„Imagini din România". Au parti
cipat guvernatorul provinciei, mem
bri ai consiliului provincial, alte o- 
ficialități locale, personalități cultu
rale, ziariști, un numeros public. Cu 
acest prilej au fost subliniate reali
zările României după 23 August 1944, 
politica sa externă de pace și coope
rare, aspecte ale relațiilor bilaterale.

Măsuri de raționalizare

Adunarea Generală a trecut apoi 
la alegerea președinților celor șapte 
comitete principale ale Adunării 
Generale.

Ca o recunoaștere și o consacrare 
a eforturilor perseverente, a poziției 
principiale, constructive și a contri
buțiilor valoroase ale României, per
sonal ale președintelui Nicolae 
Ccaușescu, la lansarea conceptului de 
nouă ordine economică internaționa
lă și ia promovarea activă a acestui 
obiectiv de o importanță cardinală 
pentru omenire, reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Costin Mur- 
gescu, a fost ales în unanimitate 
președinte al unuia dintre cele mai 
importante organe de lucru ale Adu
nării Generale — Comitetul pentru 
problemele economice și financiare.

Președinția celorlalte comitete 
principale ale Adunării Generale va

fi asigurată după cum urmează : Co
mitetul pentru probleme politice și 
de securitate — Davidson Hepburn 
(Bahamas) ; Comitetul politic spe
cial — Hammud El-Shafi (Siria) ; 
Comitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale — Șamir 
Sotiby (Egipt) ; Comitetul pentru de
colonizare — Thomas Boya (Benin); 
Comitetul pentru probleme adminis
trative și bugetare — Andre Pirson 
(Belgia) ; Comitetul pentru probleme 
juridice — Pracha Guna-Kasem 
(Thailanda).

Au fost aleși, de asemenea, cei 21 
de vicepreședinți ai Adunării Gene
rale, după criteriul repartiției geo
grafice proporționale. Aceștia, îm
preună cu președintele Adunării Ge
nerale și. cu președinții celor șapte 
comitete principale, vor compune 
Biroul Adunării.

Colaborare în domeniul 
radioteleviziunii. San Josâ 
a fost Încheiată ințelegerea de co
laborare între Radioteleviziunea româ
nă și Sistemul național de radio și 
televiziune culturală din Costa Rica 
(SINART).

Vizită în Tanzania. An- 
drew Young, aflat într-un turneu în 
Africa îiț cadrul ultimei sale misiuni 
întreprinse în calitate de reprezen
tant al Statelor Unite la O.N.U., a 
conferit, la Dar Es Salaam, cu pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere. 
După cum s-a anunțat oficial in ca
pitala tanzaniană, principalele pro
bleme abordate în cursul convorbi
rilor se referă la evoluția relațiilor 
dintre Tanzania și S.U.A., îndeosebi 
a celor economice. Au fost abordate, 
totodată, aspecte ale situației din A- 
frica australă.

Excludere.Cel deal xvm-iea 
Congres al Uniunii Poștale Univer
sale (U.P.I.), desfășurat la Rio de 
Janeiro, a hotărît excluderea din 
rîndurile sale a Republicii Sud-Afri- 
cane, a anunțat un purtător 
vînt al uniunii. Congresul, la 
participat 2 000 de specialiști 
de state, a aprobat, pe bază 
letine de vot secrete, propunerea' de 
excludere prezentată de grupul țări
lor africane.

Primire Ia Beijing.Premie-
rul Consiliului de Stat al R. 
neze, Hua Guofeng, l-a 
miercuri la Beijing pe 
Nixon, fostul președinte al 
Unite, cu care a avut o convorbire.

P. Chi- 
primit 

Richard 
Statelor

P.C. din Uruguay se pronunță pentru 
adoptarea unui program economic 
guvernamental care să ducă la ame
liorarea situației maselor largi popu
lare și pentru organizarea „unei con
sultări populare democratice" privind 
viitorul țării.

de cu- 
căre au 
din 142 
de bu-

Grupul depuîaților comu
niști din Adunarea Națională Fran
ceză a cerut convocarea înainte de 
termen a sesiunii parlamentare, care 
să ia în discuție situația econoțnică 
și socială a țârii, menționindu-se că 
șomajul și inflația iau amploare, iar 
preturile cresc _vertiginos. Secretarul 
general al ~
a declarat 
hotărîți să 
intereselor 
lației.

Pentru consolidarea uni
tății forțelor progresiste.tn- 
tr-o declarație dată publicității cu 
prilejul aniversării, la 21 septembrie, 
a 59 de ani de la crearea Partidului 
Comunist din Uruguay se evidențiază 
necesitatea consolidării unității tutu
ror forțelor democratice, progresiste 
din țară. Documentul exprimă hotă- 
rîrea comuniștilor uruguayeni de a 
nu precupeți nici un efort in lupta 
pentru eliberarea tuturor deținuților 
politici din țară( și clarificarea situa
ției celor dați ' dispăruți. Totodată,

P.C.F., Georges Marchais. 
că comuniștii sînt ferm 
continue lupta în sprijinul 
maselor largi ale popu-

Conferința consacrată 
protejării mediului înconju
rător» Președintele Confederației 
Elvețiene, Hans Huerlimann, a inau
gurat, miercuri, la Berna, cea de-a 
treia conferință ministerială a Consi
liului Europei occidentale consacrată 
protecției mediului înconjurător. Par
ticipă reprezentanți din cele 21 de 
țări membre, precum și observatori 
din partea unor organizații interna
ționale.

Frontul Amplu Popular 
din Panama 1’3 ales !n £urfct‘a 
de secretar general pe Renato Perei
ra, fondatorul F.A.P. în declarația 
politică adoptată cu prilejul congre
sului de constituire, Frontul Amplu 
Popular tși exprimă adeziunea la 
procesul de decolonizare inițiat în 
1968. Pronunțîndu-se pentru apărarea 
tuturor cuceririlor și realizărilor ac
tualului proces de democratizare a 
vieții interne, F.A.P. relevă că si
tuația complexă actuală impune o

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ MONDIALĂ
ACCENTUAREA SPECULAȚIILOR MONETARE

simptom al agravării proceselor inflaționiste

Program al guvernului 
austriac in domeniul

strîngere a unității forțelor politice 
democratice și populare din Panama;

Apel, federația internațională 
a muncitorilor din metalurgie a ce
rut, într-un document publicat la 
sediul său din Geneva, autorităților 
britanice și americane să ia măsuri în 
vederea garantării locurilor de 
muncă pentru salariații de la socie
tățile constructoare de automobile 
„British Leyland" și „Chrysler" (fi
liala din Marea Britanie).

Șomaj parțial.In ultima Par-
a acestui an, aproximativ 12 000 
salariați ai companiei „Ford" din 

Germania vor fi obligați să 
lucreze timp de aproape o lună după 
un orar redus, cu diminuarea cores
punzătoare a veniturilor. Direcția 
concernului a anunțat, la Koln, că 
această decizie a fost determinată^ de 
scăderea accentuată a vinzării 
automobilelor de mare capacitate 
cilindrică de tipul „Capri" și „Gra
nada".

te 
de 
R.F.

Creșterea prețurilor. Fața 
de luna august a anului trecut, pre
țurile cu amănuntul au crescut in 
Italia cu 15,5 la sută, potrivit cifrelor 
date publicității 
nai de statistică

de Institutul națio- 
din Roma.

Accident de aviație. Un 
avion sport de tipul „Cessna-310" 
prăbușit deasdpra unei școli 
Duisburg (R.F.G.) provocînd un 
cendiu care a ajuns la etajele supe
rioare ale clădirii deteriorate. Pilo
tul aparatului și-a pierdut viața.

s-a 
din 
in-

Un nou atentat terorist8 
fost comis miercuri în plin centrul 
orașului spaniol Bilbao, soldat cu 
doi morți și un rănit. După cum re
levă agențiile de presă, atentatorii, 
încă neidentificați, au deschis foc 
de arme automate asupra unui au
tomobil militar în care se aflau doi 
ofițeri superiori, dintre care unul a 
murit pe loc. iar celălalt cîteva ore 
mai tîrziu ca urmare a rănilor grave.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P. a 
examinat și aprobat Programul com
plex de raționalizare a folosirii com
bustibililor lichizi pentru motoare si 
lubrifianți pe anii 1980—1985 și pro
gramul de perspectivă în acest dome
niu pînă în 1995, transmite agenția 
P.A.P.

în ședința Biroului Politic s-a re
levat că, din cauza creșterii, preturi
lor la petrol și produse petroliere, 
precum și a dificultăților legate de 
achiziționarea acestora, se impune 
introducerea principiului obligatoriu 
al folosirii chibzuite a acestor mate
riale. Măsurile prevăzute în acest 
sens în programul guvernamental vi
zează. în special, accelerarea procesu
lui trecerii la motoarele Diesel, extin
derea tracțiunii electrice în domeniul 
transporturilor, mărirea gradului de 
regenerare a lubrifianților.

Atacuri ale trupelor
rasiștilor de la Pretoria»

împotriva Angolei
LUANDA 19 (Agerpres). — Un co

municat dat publicității de Ministe
rul angolez al apărării informează că 
forțele armate ale Republicii Popu
lare Angola au reușit să restabileas
că controlul total asupra zonei de 
frontieră Kuando-Kubango, ocupată 
în ultimele trei luni de trupe ale re
gimului minoritar rasist sud-african.

într-un alt comunicat șe'anunță că 
forțe terestre ale armatei sud-afri- 
cane, sprijinite de aviație, au bom
bardat și atacat mai multe localități 
din provincia angoleză Cunene. în 
urma atacului au fost înregistrate 
pagube materiale considerabile, iar 
populația din zonele respective a fost 
evacuată. Totodată, se precizează că 
forțele armate ale R.P. Angola au 
luat măsurile necesare pentru respin
gerea trupelor agresoare si restabi
lirea securității in provincie. ;

„Zile de adevărată nebunie", „corida 
speculatorilor" — în acești termeni 
califică agențiile internaționale de 
presă atmosfera atît de încinsă ce 
domnește în prezent la bursele va
lutare occidentale. Pentru că un 
șir de evenimente considerate drept 
„istorice" s-au precipitat pe scena 
monetară a lumii capitaliste. Astfel, 
„febra aurului" a atins proporții fără 
precedent, metalul galben depășind 
toate „recordurile" din istoria mo
netară : uncia de aur (care este egală 
cu 31,1 grame) s-a vindut la prețul 
de 382,5 dolari, iar experții apre
ciază că, în următoarele zile, se va 
depăși și „barie
ra" incredibilă de 
400 dolari. în în
cercarea disperată 
de a stăvili valul 
dezlănțuit al spe
culațiilor, curtierii 
au închis marți la 
prinz, timp de 
două ore, bursa de 
la Londra, cea 
mai importantă piață din lume de 
comercializare a aurului, fapt, de 
asemenea, nemaiîntilnit în funcțio
narea bursei. în fine, concomitent se 
desfășoară — chiar într-un ritm și 
mai senzațional — o „febră a argin
tului".

Ca un corolar al acestei tensiuni 
monetare, s-au succedat, in aceste 
zile, reuniuni de urgență ale facto
rilor responsabili. După „întrunirea 
secretă" — un secret devenit foarte 
repede ...public — de duminică după- 
amiază de la Paris a miniștrilor de 
finanțe și guvernatorilor băncilor 
centrale din S.U.A., R.F.G., Japonia, 
Marea Britanie și Franța, luni au 
avut loc la Bruxelles consultări în
tre miniștrii de finanțe din țările 
membre ale Comunității economice 
vest-europene consacrate acelorași 
acute probleme monetare actuale, 
relațiilor dintre deprecierea monede
lor, febra aurului și inflație.

Cum se explică aceste noi salturi 
ale cotațiilor metalului galben ?

Potrivit opiniilor specialiștilor, 
aceste diagrame de la bursele auru
lui sînt simptomatice pentru starea 
economiei occidentale, dintotdeauna 
bursa oferind, după cum se știe, cele 
mai exacte „electrocardiograme eco
nomice". Ca atare, noile puseuri 
bursiere oglindesc incertitudinile și 
îngrijorarea generate de situația și

perspectivele economiei țărilor ca
pitaliste, in directă legătură cu per
sistența fenomenelor de criză, îndeo
sebi, și în principal cu criza ener
getică. Astfel, raportul anual al 
Fondului ’ Monetar Internațional 
(F.M.I.) — dat publicității chiar
luni dimineață, printr-o coincidență 
nu mai puțin simptomatică - 
bește despre „o perioadă de 
dificultăți pentru economia 
dială". referindu-se in mod expres la 
„virulența inflației, încetinirea creș
terii economice și slabul coeficient 
de utilizare a resurselor in țările 
occidentale". într-adevăr, datele sta-

vor- 
grave 
mon-

• „Prăbușirea" unor monede • Bursa londoneză la 
punctul critic — închiderea temporară a porților • Criza 
energetică „toarnă gaz peste focul"... contradicțiilor 

intercapitaliste

tistice confirmă aceste aprecieri. 
Ritmul mediu anual de creștere a 
economiei statelor membre ale 
O.C.D.E. (organizație care grupează 
principalele țări capitaliste) se situ
ează sub 2 la sută, adică aproape la 
jumătate față de cadența anului 
trecut. Iar numărul șomerilor în ță
rile respective se apropie, în pre
zent, de 18 milioane. în majori
tatea țărilor capitaliste se înregis
trează cea mai înaltă rată a inflației 
din ultimii 5 ani : 16 la sută in Ma
rea Britanie, 13—14 la sută în Italia, 
peste 11 Ia sută în S.U.A., peste 10 
la sută în Franța etc.

„Cauza esențială a goanei după aur 
— scrie agenția France Presse — 
trebuie căutată în neîncrederea gene
rală și crescindă față de monede". 
Semnificativă în acest sens este de
gringolada tot mai accentuată a unor 
monede occidentale, cum ar fi, în 
primul.rind, dolarul american și lira 
sterlină. în rîndul experților se an
ticipează că persistența acestor evo
luții va favoriza declanșarea unui 
șoc monetar de o anvergură si inten
sitate extreme. Diagramele de la 
bursele aurului reflectă, așadar, gra
dul de accentuare a deprecierii bani
lor, sub acțiunea corozivă a inflației. 
Metalul galben a devenit astăzi va
loarea de refugiu in fața furtunilor 
instabilității valutare. Este clar că, în

fața virusului tot mai puternic al 
inflației, deținătorii de capitaluri în
cearcă „să imunizeze" o parte tot 
mai mare din sumele păstrate în de
vize prin convertirea lor în metale 
prețioase.

în același timp, observatorii re
marcă riscurile agravării tensiunii 
monetare pe terenul „exploziv" al 
crizei energetice. Se știe că prețul 
petrolului a sporit cu 60 la sută nu
mai în cursul acestui an, ceea ce se 
traduce printr-o „umflare" cu circa 
75 miliarde dolari a „facturii" petro
liere plătite de ansamblul țărilor
importatoare. „Vilvătaia prețurilor 

petroliere nu a 
---------------------- făcut decit să a- 

graveze o situație 
deva preocupan- 
tă“ — subliniază 
noul raport al 
F.M.I. Cu alte cu
vinte, împletirea 
efectelor crizei e- 
nergetice cu cele 
ale crizei mone

tare este de* natură — ca să folosim 
o expresie adecvată — „să toarne gaz 
peste focul"... contradicțiilor inter- 
capitaliste, să dea naștere la noi 
perturbați! în economia mondială.

Iată de ce concluzia raportului 
amintit cu privire la modalitățile de 
reglementare a acestor stări de lu
cruri este cît se poate de clară : 
„Multitudinea dificultăților de care 
se lovesc țările capitaliste industria
lizate exclude terapeutici simple, 
care să permită o restabilire promp
tă". Pe drept cuvînt, se poate spune 
că asemenea probleme de dimensiuni 
internaționale, cum sînt problemele 
monetare și cele energetice, nu își 
pot găsi soluționarea pe calea palea
tivelor, ci prin adoptarea unor mă- 

numai cu con- 
tuturor state- 
restructurarea 
internațional, 

componentă a

suri de perspectivă, i 
cursul și colaborarea 
lor. Este evident că 
sistemului monetar 
care nu este decîț o 
vechii ordini economice mondiale, 
combaterea în general a fenomene
lor de criză, dezvoltarea conlucrării 
internaționale, 
efectivi spre o nouă1 ordine 
ciar-economică se înscriu ca 
rință urgentă a actualității, 
punzător intereselor tuturor 
nilor.

realizarea de pași 
finan- 
o ce- 
cores- 
națiu-

Viorel POPESCU
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energiei DEMERS LIBERIEI LA CONSILIUL DE SECURITATE
Inaugurarea sezonului politic, după 

obișnuita vacanță de vară, a fost mar
cată în Austria de lansarea unui nou 
program guvernamental, cuprinzind 
un sir de acțiuni în domeniul econo
misirii energiei, măsuri pentru sti
mularea creșterii economice și asana
rea treptată a deficitului bugetar.

Deși rapoartele experților semna
lează anumite tendințe de înviorare 
a conjuncturii economice în aproape 
toate ramurile industriale, guvernul 
federal consideră că trebuie urmată 
o orientare precaută. „Este adevărat, 
preciza zilele trecute cancelarul Btu- 
no Kreisky, că datele privind situația 
economică sînt bune, dar nu ne este 
permis să rămînem orbi fată de evo
luția generală în lume, deoarece exis
tă o rată relativ serioasă a inflației 
in Europa, in Statele Unite și in Ca
nada".

în elaborarea măsurilor privind eco- 
nomisirea energiei se pornește de la 
faptul că rezervele de energie conven
țională ale Austriei sînt destul de li
mitate. Resursele de petrol sint eva
luate la 22 milioane de. tone, cele de 
gaz natural — la 14 miliarde de me
tri cubi, zăcămintele de lignit — la 
58 milioane de tone, iar potențialul 
hidraulic exploatabil — la 21 miliarde 
kWh. în aceste condiții, Austria este 
nevoită să importe 87 la sută din 
necesarul actual de petrol și 57 la sută 
din cel de gaz. Potrivit evaluărilor ofi
ciale, cheltuielile pentru importurile de 
energie vor spori de la 24,6 miliarde 
șilingi in 1978, la 36 miliarde in 1980.

Acest program, făcut cunoscut opi
niei publice săptămîna trecută, după 
o ședință a guvernului, preconizează 
măsuri imediate și de perspectivă. 
Cele incluse in prima categorie pre
văd sporirea tarifelor la consumul de 
energie electrică. după principiul 
„cine consumă mai multă energie 
electrică va achita o notă de plată 
mai ridicată" ; acordarea de înlesniri 
fiscale pentru instalațiile cu consum 
mai mic de energie introduse în uzi-' 
ne ; reducerea temperaturii la încăl
zitul clădirilor publice ; trecerea de la 
petrol la cărbune în centralele

electrice ; calcularea pe persoană 
costurilor pentru încălzirea locuințe
lor ; introducerea numai cu autoriza
ție a aparațelor de condiționare a ae
rului ; prospectarea de noi resurse de 
petrol și gaz. în programul de per
spectivă sînt schițate deocamdată 
unele opțiuni ce urmează să fie con
cretizate după o consultare mai exac
tă a cercurilor și organizațiilor inte
resate, cum ar fi, de pildă, fixarea im
pozitului pe vehicule nu după capaci
tatea cilindrică, ci după consumul de 
carburanți, contingentarea combusti
bilului, rediscutarea problemei folo
sirii energiei nucleare.

Evident, o atenție deosebită se va 
acorda resurselor hidroenergetice ale 
țării, prin intensificarea construcției 
de noi centrale și revitalizarea mici
lor uzine electrice. Chiar în această 
primăvară a fost pusă piatra de te
melie la hidrocentrala de la Melk — 
ceea ce a marcat începutul lucrărilor 
la cea de-a șaptea amenajare de acest 
fel din lanțul de 11 centrale proiecta
te a se construi pe cursul austriac al 
Dunării. Centrala Melk va avea o pu
tere instalată de 187 MW și o pro
ducție anuală de 1,2 miliarde kWh. 
Darea în funcțiune a primelor trei 
grupuri electrogene este prevăzută 
pentru luna martie 1982.

Programul guvernului include, de 
asemenea, exploatarea biomasei, a 
biogazului, producția de alcool utili
zabil ca amestec în benzină la mo
toarele cu carburator ; folosirea alter
nativă a surselor neclasice de energie 
— soarele, vîntul, geotermia. Din 1981 
se va introduce și orarul de vară.

Reacțiile în rîndul presei austriece 
la programul guvernului au fost în 
ansamblu diferite, unele ziare expri- 
mînd temerea ca noile măsuri privind 
reducerea deficitului bugetar să nu 
afecteze veniturile oamenilor muncii. 
O mai mare audiență au avut proiec
tele din domeniul energetic, conside- 
rindu-se însă că declarațiile oficiale 
de intenții necesită timp și eforturi 
susținute pentru a fi realizate.

a

Petre STĂNCESCU

în legătură cu manevrele diversioniste 
ale Africii de Sud în problema bantustanelor

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Liberia a cerut președintelui Con
siliului de Securitate. în numele 
grupului țărilor africane la O.N.U., 
angajarea de consultări între mem
brii consiliului, ca urmare a procla
mării de către Africa de Sud a ban
tustanului Venda ca „stat indepen
dent".

Cererea, adresată de către grupul 
african președintelui în exercițiu

consiliului, Paul Lusaka (Zambia), 
ar putea avea ca efect o reuniune a 
Consiliului de Securitate, dacă în 
cursul consultărilor se decide astfel. 
O.N.U. nu a recunoscut niciodată ca
litatea de stat teritoriilor proclamate 
„independente" de către regimul de 
la Pretoria în cadrul politicii sale 
de apartheid și a adoptat rezoluții în 
acest sens.

în centrul Londrei, unde se desfășoară, de la 10 septembrie, Conferința în 
problema rhodesiană, a fost organizată o demonstrație în spri|inul luptei 

drepte a poporului Zimbabwe pentru libertate și independență

Amplă mișcare grevistă în Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). — în Ma

rea Britanie continuă să se, desfă
șoare o amplă acțiune revendicativă, 
declanșată în urmă cu șapte săptă- 
mini, la care participă aproape 
două milioane de salariați din diferite 
mari Întreprinderi din sectorul me
talurgic și al construcțiilor de mașini.

Marți seara, conducerea sindicatu
lui salariaților din acest sector a 
anunțat că patronatul refuză să sa
tisfacă revendicările salariaților și

purtate sub egida 
guvernamental

eă negocierile 
unui organism 
fost întrerupte.

Observatorii 
delungat conflict de muncă nu 
perspective imediate de rezolvare, 
iar climatul social rămîne încordat, 
cu atît mai mult cu cit. miercuri, 
30 000 de muncitori de la uzinele 
producătoare de motoare de avion 
ale societății „Rolls Royce", aflați in 
grevă, au fost concediați.

relevă că acest
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