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înseamnă contribuție concretă la 
soluționarea problemelor vieții!
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ae-
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Cuprinzătoarea expunere făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. a pus cu putere în evi
dență cerința imperioasă de a se 
întări spiritul revoluționari în pro
paganda de partid. Este o ce
rință cu totul firească pentru parti
dul clasei muncitoare, partid revolu
ționar, care a călăuzit poporul nos
tru la realizarea unor profunde trans
formări in viața societății. întruchi
pate în edificarea orinduirii socia
liste. iar astăzi ii conduce la înno
irile tot mai ample și mai grandioa
se solicitate de făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Ce înseamnă in mod concret, cum 
trebuie procedat practic pentru a 
întări spiritul revoluționar in propa
ganda de partid ? Punctul de ple
care in realizarea acestei cerințe il 
constituie — cum s-a subliniat la 
consfătuire — legarea strînsă a 
pagandei de viață, de sarcinile 
tuale ale construcției socialiste.

în centrul operei de făurire a 
orinduiri se află, cum se știe, ca
tor determinant al progresului multi
lateral al societății, dezvoltarea pu
ternică a bazei tehnico-materiale, 
prin indeplinirea planurilor de dez
voltare economico-socială. Este de 
înțeles că numai pornind de la aces
te sarcini, ajutîndu-i pe oameni să le 
înțeleagă în profunzime, propaganda 
de partid poate contribui in măsura 
necesară la mobilizarea oamenilor 
pentru indeplinirea lor. Este și ra
țiunea pentru care aportul Ia înfăp
tuirea obiectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale, mai precis rezultatele 
obținute in activitatea productivă, 
reprezintă însuși criteriul principal 
de apreciere a calității și eficientei 
activității propagandistice.

Este o realitate faptul că in pre
zent, substanța întregii munci poli
tico-educative o formează probleme
le actuale ale politicii partidului, ale 
dezvoltării țării pe calea socialismu
lui. Și, desigur, este foarte bine că la 
cursurile de partid, in conferințe sau 
expuneri, in munca politică de la om 
la om, in propaganda vizuală sint pre
zentate sarcinile actualului cincinal 
și obiectivele dezvoltării viitoare, 
concretizate in documentele Congre
sului al XII-lea. cerințele decurgmd 
din introducerea noului mecanism 
economico-financiar. din intărirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii in unitățile economice și 
alte asemenea probleme actuale. Din 
păcate însă, de multe ori despre toa
te acestea se vorbește doar la mo
dul general, abstract. Or. obiectivele 
și sarcinile dezvoltării economice se 
realizează într-o mare varietate de 
condiții, care diferă de la un ju
deț la altul, de la o localitate 
la alta, de la o întreprindere la alta, 
în contextul preocupării generale și 
de mare stringență pentru realizarea 
unei eficiente superioare in activita
tea economică. într-o anumită unita
te „urgența urgențelor" poate fi. la 
un moment dat. promovarea mai in
tensă a progresului tehnic, extinderea 
largă a mecanizării și automatizării, 
după cum .in alta, de maximă impor
tantă poate fi reducerea cheltuielilor 
materiale de producție. Pornind de 
la viată, propaganda de partid, mun
ca politico-educativă trebuie să 
aibă in vedere tocmai aceste cerințe 
specifice, să raporteze principiile ge
nerale Ia situațiile de fapt, să stăruie 
asupra modalităților concrete de în-

făptuire a politicii partidului la fie
care loc de muncă. Numai și numai 
în acest fel poate și trebuie să fie 
înțeleasă legătura cu viața a propa
gandei de partid, numai așa va fi în
tr-adevăr eficientă.

în această perspectivă, apare clar 
și modul in care trebuie privită pro
blema exemplificării in propaganda 
de partid. Nu rareori se mai 
întîlni mentalitatea că 
o lecție sau o conferință sâ fie 
legată de viață ar fi suficientă 
împănarea ei cu exemple. Dar exem
plele nu au valoare prin el insele, ci 
numai în măsura în care ilustrează 
anumite stări de fapt tipice, au sem
nificații fundamentale, relevă esența 
problemelor centrale, acute, vii, în 
măsura in care îndeamnă la conclu
zii. măsuri și acțiuni practice pentru 
îmbunătățirea situației în sectorul 
respectiv.

O caracteristică a societății noastre 
o constituie, cum se știe. înaltul di
namism ; în viața politică, economi
că, intervin mereu evenimente, fapte, 
aprecieri noi, care trebuie să-și gă
sească reflectarea prin dinamismul 
activității de propagandă. Or. întil- 
nim nu o dată situații in care organe 
sau organizații de partid, după ce 
și-au întocmit un plan de acțiune în 
domeniul ideologic sau politico-edu- 
cativ, merg cu el înainte1, fără să 
mai țină seama de situațiile noi, de ne
cesitățile noi care se ivesc. Se știe,- 
de pildă, cu cită acuitate s-a ridicat 
în ultimul timp problema economisi
rii combustibililor, a energiei electri
ce. Unele colective au inițiat opera
tiv și aplicat măsuri ce au dus .la im
portante economii, dar nu se poate 
spune că munca politico-educativă ,a 
fost pretutindeni prompt' si hotărit 
orientată spre mobilizarea tuturor 
forțelor în această direcție, spre ex
tinderea inițiativelor valoroase. Pla-

nuri de acțiuni politico-educative, 
programe de învățămiht, oricît de bine 
ar corespunde cerințelor unui anumit 
moment, unei anumite etape, pot de
veni caduce, depășite, dacă nu țin pa
sul cu viața, dacă nu sint adaptate pe 
parcurs noilor realități. Și ce În
seamnă oare manifestările de imo
bilism în desfășurarea activității de 
propagandă dacă nu expresii ale 
acelei mentalități, mereu combătute 
de partid, potrivit căreia propaganda 
este privită ca un scop în sine, pier- 
zindu-se din vedere tocmai funcția, 
acțiunea ei mobilizatoare ?

Se înțelege că legarea strînsă a 
propagandei de viață, de cerințele 
noi, de sarcinile concrete, presupune 
o muncă de documentare, din partea 
tuturor celor învestiți cu răspunderi 
în acest domeniu, cunoașterea temei
nică atit a documentelor celor mai 
noi aie partidului, a hotărîrilor or
ganelor locale și. în același timp, a 
realităților și problemelor cu care se 
confruntă colectivul respectiv. Un 
propagandist, ca să țină o lec
ție intr-o întreprindere, nu se poa
te mărgini numai la lectura unor 
texte teoretice, a 
partid : el trebuie să afle, să știe 
care _ sînt problemele locului de 
muncă, cum se realizează cerințele de 
bază in domeniul productivității 
muncii, consumurilor de materii pri
me și energie etc. Numai în măsura 
în care va cunoaște efectiv proble
mele de bază ale activității economi
ce și va ști să reliefeze legătura or
ganică dintre tema respectivă și aces
te probleme va fi asigurată eficiența 
activității propagandistice.

Desigur, este bine că se recurge 
frecvent in acest scop la ajutorul 
specialiștilor' — economiști, ingineri, 
tehnicieni etc. — a căror participare

documentelor de

(Continuare in pag. a V-a)
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întreprinderea de aparate electrice 
de măsurat Timișoara. Aspect din 

secția montai
Foto : E. Dichiseanu

Noi succese ale 
sideru^giștilor 

himedoreni
Siderurgiștii de la Hunedoara 

sînt hotărîți să intimpine Con
gresul al XII-lea al partidului cu 
rezultate tot mai bune in mun
că. Preocupările și eforturile de
puse în acest an se reflectă in 
depășirea producției fizice :u 
10 600 tone cocs metalurgic, pes
te 62 000 tone aglomerat feros. 
23 000 tone fontă, aproape 8 000 
tone oțel și peste 50 000 tone la
minate. finite pline. S-au livrat, 
totodată, beneficiarilor externi, 
suplimentar, produse în valoare 
de 12,5 milioane lei valută.

Azi, despre: PROIECTUL DE DIRECTIVE
în spiritul profundului democratism ce ca

racterizează viața partidului și a societății 
noastre, proiectele de documente ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R. au fost supuse dez
baterii organizațiilor de partid, comuniștilor, 
maselor largi de oameni ai muncii.

lArătind că dezbaterea documentelor și 
prezentarea de propuneri la' aceste docu
mente trebuie să transforme pregătirea Con
gresului într-o manifestare puternică a demo
crației noastre socialiste, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia recent că toate aceste 
documente „trebuie să fie rodul participării 
colective, al voinței și înțelepciunii colective a

comuniștilor, a întregului nostru popor, pen
tru că ele jalonează muncți și viitorul nostru, 
asigură destinul fiecăruia, al întregii națiuni, 
asigură victoria orinduirii fără clase, a comu
nismului, în România".

în cadrul acestei ample dezbateri, 
teia"

„Scîn- 
pune în continuare paginile sale la dis

poziția membrilor partidului, oamenilor mun
cii, tuturor cetățenilor spre a-și exprima opi
niile, propunerile și sugestiile în legătură 
cu modalitățile practice, concrete de înfăp
tuire a obiectivelor prevăzute de aceste docu
mente.

în pagina a

i Fintinile Botoșanilor
i

firește, nu numai aici — un 
către obște a unuia ori altuia 
peste veacuri : doreai să fii
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In nordul tării — și. 
criteriu de apreciere de 
dintre localnici dăinuie . 
considerat in rind cu lumea, adică cu gospodarii, atunci 
numaidecit trebuia să-fi faci fintină in curte. De multe 
ori, intii 'începea construcția fintinii și abia apoi a casei. 
Se înțelege, nu toate pe lingă casă, ci in diverse locuri 
publice sau încrucișări de drumuri, fie că acestea nu 
însemnau decit o simplă împrejmuire cu pietre a unui 
izvor căreia i se mai adăuga o cotă sau o ulcea din lut.

Obiceiul, in ultimii ani. nu s-a irosit. Dimpotrivă, a 
cunoscut o vădită îmbogățire, mai ales sub aspectul

i
i
I
I
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împodobirii și igienizării fintinilor. Cineva, poposind 
deunăzi la Ftăfnînzi, spunea că „fintinile satului împo
dobesc istoria acestui ținut precum o cunună de Hori 
așezată pe fruntea unei mirese". Tradiția s-a păstrat și 
s-a îmbogățit nu numai la sate. Ci și in orașe, chiar 
in municipiul reședință de județ. In ultimii ani, primă
ria Botoșanilor a construit, în cartierele mărginașe ale 
orașului, nu mai puțin de 215 fîntîni. acțiune ce pare 
a continua cu un lăudabil spirit gospodăresc.

— Nu numai că fintinile ne-au înfrumusețat urbea 
— ne spune tovarășul Dumitru Marin, primarul muni
cipiului — dar ele au și o mare eficientă economică.

— în ce sens ?
— lată doar un exemplu : una din fintinile recent 

construite a înlocuit pe puțin 300 metri liniari de con
ductă metalică, precum și munca necesară instalării 
acesteia. Nu credeți că-i mai eficient să folosești, in 
același scop, piatra spartă decit metalul 1 Ca să nu 
mai vorbesc că apa de fintină are alt gust, altă prospe
țime decit cea de la robinet...

La capătul acestei discuții m-am gindit la miile, zecile 
de mii de metri de conducte metalice ce se consumă 
anual in satele patriei pentru instalarea unor aducțiuni 
de apă O practici negospodărească, păgubitoare. Or fi 
uitat, oare, primarii unora dintre comunele tării că a 
fi gospodar însemna, pînă nu de mult, a avea si fintină 
în curte ?

I
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Silvestri A1LENE1 I

La întrebarea adresată 
cretarilor organizațiilor 
partid și directorilor din 
teva unităti economice 
județul Vaslui privind spri
jinul primit din partea de- 
legatilor din ministere si 
centrale pentru soluționarea 
unor probleme ale activității 
economice curente si de per
spectivă sau pentru înlătura
rea dificultăților cu care sint 
confruntați am primit apro
ximativ același răspuns : 
„Vin destul de des. ne ajută 
in rezolvarea problemelor. 
Mai sint insă și excepții..." 
Nu ne-am propus în cadrul 
documentării noastre să ur
mărim frecventa deplasării 
pe teren a delegatilor dife
ritelor ministere și centrale, 
ci stilul și metodele lor de 
muncă, modul în care i reu
șesc sâ acorde unităților .din 
subordine un sprijin concret, 
eficient.

Pentru început, citeva fap
te.

® După spusele directoru
lui întreprinderii de venti
latoare si reductoare. Marcel 
Popescu, delegații Ministeru
lui Industriei Construcțiilor 
de Mașini si ai Centralei de 
utilaj petrolier și minier din, 
Ploiești ar fi rezolvat cu o-

Interviul acordat de tovarășulNicolae Ceaușescu
ziarului elvețian „Der

Dupâ cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicoloe Ceaușescu, a primit la 20 septembrie a.c. 
pe dr. Paul Schaffroth, redactor-șef al cotidianului 
Bund" din Berna, căruia i-a acordat un interviu.

elvețian „Der

Bund“

ÎNTREBARE : Atitudinea in
dependentă a României se bucu
ră de mare apreciere in Elve
ția. Care sint, stimate domnule 
președinte, principalele obiective 
ale politicii externe a Româ
niei și cum apreciați rezultatele 
acesteia pe linia dezvoltării 
relațiilor politice, economice șt 
tehnico-științifice cu alte țări, t 
consolidării poziției sale interna
ționale și a sporirii prestigiului 
său in lume ?

RĂSPUNS : în activitatea sa in
ternațională. România pornește de la 
necesitatea dezvoltării relațiilor cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Desigpr. în acest cadru, 
acordăm o atenție deosebită relațiilor 
cu toate țările socialiste si amplifi
căm raporturile cu țările in curs de 
dezvoltare. în același timp, extindem 
colaborarea cu țările capitaliste dez
voltate. cu toate statele lumii, fărâ 
deosebire de orinduire socială. Por
nim de la necesitatea afirmării în 
relațiile cu toate statele a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, colaborării reciproc avan
tajoase, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța.

Noi considerăm că trebuie avut în 
vedere faptul că multă vreme vor 
exista țări cu orinduiri sociale dife
rite și. ca atare, este necesar să se 
realizeze relații de colaborare reciproc 
avantajoase in toate domeniile, care 
să excludă forța sau amenințarea cu 
forța in viata internațională.

Pe această linie, considerăm 
România a obtinut. într-adevăr. re
zultate însemnate, avînd astăzi relații 
diplomatice și economice cu peste 140 
de state. Punem un accent deosebit 
pe dezvoltarea schimburilor „econo
mice și a cooperării in producție, dez- 
voltind totodată colaborarea tehnico- 
știintifică si culturală. Trebuie să de.- 
clar că avem rezultate btme în aceas
tă privință. Cred că tocmai faptului 
că România promovează o politică de 
egalitate și independentă națională, 
de destindere și de pace se datoreste 
creșterea prestigiului său ne plan in
ternational. Aceasta a creat, totodată, 
condiții prielnice pentru extinderea 
continuă a colaborării cu toate statele.

ÎNTREBARE : în contextul 
orientărilor generale ale politi
cii externe a României, v-am 
ruga să prezentați cititorilor noș
tri și publicului elvețian poziția 
țării dumneavoastră privind 
problemele dezarmării. în gene
ral. limitarea și încetarea cursei 
înarmărilor, atit sub raport 
cantitativ, cit și sub raport ca
litativ, in special.

RĂSPUNS : România se pronunță 
pentru o politică de dezarmare ge
nerală. si în primul rind de dezar
mare nucleară. Noi considerăm că 
nivelul .cheltuielilor militare si al 
acumulării de armamente clasice si 
nucleare a atins asemenea proporții
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că

incit constituie un 
de grav atit pentru 
nomico-socială a fiecărei țări, cit si 
pentru pacea și securitatea interna
țională. De aceea considerăm că ar 
trebui făcut totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
reducerea cheltuielilor militare si 
alocarea economiilor realizate astfel 
pentru dezvoltarea fiecărei tari. în
deosebi pentru satisfacerea unor ce
rințe sociale si pentru ajutorarea 
într-o măsură mai mare a țărilor 
slab dezvoltate. Considerăm că este 
necesar să se treacă la retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, la desființarea bazelor militare 
străine și, pînă la urmă, la desfiin
țarea blocurilor militare, care 
constituie un anacronism in viața in
ternațională. în acest cadru — desi
gur, pe baza acordurilor corespunză
toare și a 
adecvat — 
reducerea 
existente, 
mamentele 
de distrugere în masă.

Nu privim lucrurile simplist. înțe
legem că trecerea la măsuri de 
dezarmare trebuie să se realizeze în' 
condițiile asigurării securității și in
dependentei fiecărei țări, excluzin- 
du-se posibilitatea creării unui dez
echilibru în raporturile de forță — 
atita timp cit armatele, forța mili
tară continuă să se mențină. Realiza
rea tuturor acestor măsuri presupune 
încheierea unor acorduri internațio
nale corespunzătoare, stabilirea unor 
măsuri de control, dar și voința fer
mă a statelor, a guvernelor, a po
poarelor de a nune 
forță, de război, de 
reală de destindere

ÎNTREBARE 
noscută

pericol deosebit 
dezvoltarea eco-

unui control internațional 
este necesar să se asigure 
treptată a armamentelor 

începind. desigur, cu ar- 
nucleare și alte mijloace

capăt politicii de 
a duce o politică 
și de pace.

: Este bine 
poziția României 

vind situația din Orientul 
lociu. contribuția sa activă 
promovarea ideii.
unei rezolvări pe cale pașnică a 
conflictului din zonă. Cunoscînd 
acest rol. v-am ruga, domnule 
președinte, să ne împărtășiți 
opinia dumneavoastră privind 
șansele instaurării depline a pă
cii intre Egipt și Israel, a unei 
păci globale in Orientul Mij
lociu.

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță pentru o soluție 
politică globală, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967 și, totodată, la soluționarea pro
blemei poporului palestinian, pe 
baza dreptului la autodeterminare, 
inclusiv la formarea unui stat pales
tinian independent. Considerăm că 
principala condiție a unei păci trai
nice și juste in Orientul Mijlociu o 
constituie solutionarea problemei 
poporului palestinian ; fără aceasta 
nu se va asigura pace.

în actualele împrejurări, este ne
cesar. după părerea noastră, să se 
continuo acțiunea in direcția acestei 
păci globale și să se creeze condițiile

cu- 
pri- 
Mij- 

la 
necesității

ORIENTĂRILE DE 
PERSPECTIVĂ 
PÎNĂ ÎN 1990

lll-a : DEZBATERI PE MARGINEA PROIECTULUI DE DIRECTIVE

MINISTERELOR VIN Șl PLEACA,
PROBLEMELE RAMlN

perativitate toate dereglările 
apărute în activitatea acestei 
tinere unităti. Directorul în
treprinderii... uită că tocmai 
problema nr. 1 a acestei u- 
nități. producția de cuplaje, 
nu și-a găsit încă soluționa-

■ ■■

© La întreprinderea de 
încălțăminte din Huși ne-au 
fost prezentate citeva „note 
de constatare" foarte amă
nunțite ale delegatului Cen
tralei industriale de pielărie, 
cauciuc și încălțăminte. Note

CARE ESTE REZULTATUL CONCRET
Al DEPLASĂRILOR PE TEREN?
— iatâ o întrebare pe care organizațiile 
de partid din ministere și centrale ar 
trebui să și-o pună cu mai multă stăruință

rea ? Aici urma să fie cen
tralizată producția de cupla
je pe întreaga centrală. A si 
fost construită o capacitate 
de producție in acest scop. 
Dar centralizarea respectivă 
nu s-a efectuat, noua capa
citate a fost provizoriu re
profilată pentru o comandă 
care se încheie pînă la sfîr- 
situl anului. Ce se va întim- 
pla după aceea ? Ca răspuns, 
se ridică din umeri.

detaliate, cu răspunderi no
minalizate. care au presupus 
timp și o bună cunoaștere a 
realităților din 
re. Cum a reușit 
să se documenteze 
profund intr-o zi. 
ni s-a spus că stă.
lă. în întreprindere ? „Cum 
să nu reușească ? Doar unele 
din dificultățile și deficien
tele noastre i le-am spus 
chiar noi“. ne-a lămurit di-

intreprinde- 
delegatul 
atit de 

două, cit 
de regu-

rectorul întreprinderii. Si 
fiindcă tot urma să aibă Ioc 
adunarea generală a oame
nilor muncii ne-am expri
mat dorința de a consulta 
nota de probleme de la pre
cedenta adunare — proble
me pe care ar fi trebuit ul
terior să le rezolve forurile 
de resort și. potrivit regle
mentărilor. să informeze 
despre aceasta și colectivul 
întreprinderii. „Nu s-a în
tocmit o asemenea notă la 
ultițna adunare, putem să 
v-o arătăm pe cea de anul 
trecut", ni s-a răspuns.

9 Pe la întreprinderea de 
materiale izolatoare s-au pe
rindat și se perindă multi 
delegați sau chiar comisii. 
Nimeni însă n-a reușit, de. 
pildă, să găsească o rezolva- • 
re unei situații care dăinuie 
de ani. întreorinderea pro
duce. printre altele, și carton 
celulozic in componenta că
ruia intră 
cîrpe. Or. 
trei ani. i 
titate mai

pînă la 14 la sută 
de mai bine de 
se livrează o can- 
mult decit dublă

C. VARVARA
C. LAEUCI
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a Il-a)

participării la soluționarea deplină a 
problemelor, a tuturor tarilor inte
resate. inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. După părerea 
noastră, un hol important ar trebui 

.să joace in această privință Organi
zația Națiunilor Unite, ajungîndu-se 
la organizarea unei conferințe inter
naționale cu participarea celor inte
resați, așa cum am menționat, inclu
siv a celor doi copreședinți ai ăon- 
ferinței de la Geneva — Uniunea 
Sovietică și Statele Unite. în orice 
împrejurări trebuie să se .facă totul 
pentru realizarea dreptului la auto
determinare al palestinienilor. După 
părerea mea. condițiile actuale inter
naționale sînt favorabile intensifică
rii activității în acest sens și ar fi 
necesar ca toate statele interesate in
tr-o pace justă și trainică să-și 
unească eforturile in această direcție.

ÎNTREBARE : In cadrul unui 
dialog, Moscova di Beijing fac 
actualmente eforturi pentru 
ameliorarea relațiilor reciproce. 
Cum apreciați aceste preocupări, 
ce credeți că ar trebui să se în
treprindă pentru normalizarea 
relațiilor dintre aceste două 
mari țări socialista ? In context, 
ce rol ar avea normalizarea si
tuației din Asia de

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna penitru 
și dezvoltarea relațiilor

sud-est ?

normalizarea 
.. --------------- -----,----- de colabo
rare și prietenie între tJniunea So
vietică și Republica Populară Chi
neza. Desigur, apreciem acordul pen
tru începerea tratativelor in această 
direcție ca un factor important și 
sperăm că se va ajunge la ințelegeri 
corespunzătoare. Fără Îndoială că 
aceasta constituie in primul rind o 
problemă a celor două țări, dar, fi
nind seama de relațiile pe care le 
avem atit cu Uniunea Sovietică, cit 
și cu China, dorim ca tratativele să 
ducă la rezultate cit mai bune. îm
bunătățirea relațiilor dintre aceste 
două mari țări socialiste ar avea o 
influență pozitivă atit pentru rapor
turile dintre țările socialiste, cit și 
pentru politica de destindere și de 
pace in întreaga lume. Fără nici o 
îndoială că aceasta ar putea exercita 
o influentă pozitivă și asupra nor
malizării situației din Asia de sud- 
est.

ÎNTREBARE : Criza energeti
că confruntă majoritatea țărilor 
lumii cu o acuitate fără prece
dent in ultima perioadă de timp. 
Ce probleme ridică aceasta în 
fața României și ce măsuri, sub 
raportul reorientărilor politicii 
energetice, cit și sub raportul 
deciziilor concrete și imediate a 
impus ?

RĂSPUNS : într-adevăr. criza
energetică. îndeosebi a petrolului, 
creează probleme serioase pentru 
marea majoritate a statelor și con
tribuie la agravarea crizei economice 
existente. După părerea mea. criza 
petrolului e determinată în primul 
rind de consumuri excesive, inclusiv 
în scopuri militare, cit și de creșterea 
exagerată a preturilor la petrol. De
sigur. creșterea preturilor îsi găsește 
cauza în rata inflației și in criza
(Continuare în pag. a Vl-a)

Ca un fagure
de miere

Odată cu 
lăriei mele, 
ca o minză 
prin pădurile, grădini
le și cîmpurile 
deiului, s-au <’ 
nu știu unde, 
tare $i spre 1 
zestre veche i 
riei, pentru i 
toarce astăzi 
cețoasă aducere-amin- 
te. o seamă de cuvin
te bătrînești. provin- 
cialisme și arhaisme, 
inchizînd în ele o 
lume, un univers exis
tențial suficient lui 
insuși. cu formele lui 
proprii și distincte de 
relief spiritual. peste 
care se proiectau chi
purile de poveste și 
legendă ale unor oa
meni cninuiți. trudiți, 
mîncați de rele, ca 
iarba de boii bătrini 
din poezia lui Emines- 
cu. Cuvintele sint ca 
frunzele arborilor, ne 
spune, încă din anti
chitate, Horatius in 
epistola către Pisoni. 
Foșnesc un anotimp, 
ne umplu auzul, ne 
răscolesc sufletul și 
ne folosesc, pe urmă 
se scutură in uitare, 
se duc în mormînt, cu 
oamenii care le-au fo
losit. Bunica, de pildă, 
și generația ei. a dus 
cu ea, in uitare, cu
vinte de o tulburătoa
re vechime si plastici
tate, care reflectau a- 
numite realități istori
ce și sopiale. apuse și 
ele pentru totdeauna, 
sau intrate in alte 
ecuații și-n alte rela
ții. cu semnificații fun
damental deosebite. 
Cind o supăram ni se 
adresa intransigent și 
energic cu cuvinte pe 
care le-am regăsit mal 
tîrziu numai în textele 
vechi din secolele al 
XVI-lea și al XVII- 
lea : „Vai mîncu-ți 
cocarda ta. că de-ți 
dau o brincă (mină, 
palmă), nu te mai a- 
duni din țărînă". Dacă 
o înșelam cu ceva, ea 
zicea

De 
rulau 
erau 
veau 
jos. 
a plivi buruienile 
folosea o unealtă spe
cifică. oticul : tîmplarii 
foloseau mejdreala și 
tesla.

Dacă eram cuminți, 
in semn de prețuire și 
încredere, ne trimitea 
cu bănuți la boltă 
(prăvălie) să cumpă
răm gais (petrol), do-

anii copi- 
pierdută 

zvăpăiată

Vai- 
dus spre 
spre ui- 
lăzile cu 
ale isto- 
a se în- 

i într-o

că am celuit-o. 
sărbători se mu- 
odăile. căci nu 

pardosite, ci 
pămînt bătut, pe 
La cîmp pentru 

se

a-

(unsoare pentru 
osiile la car), ghiu- 

desi

hot 
uns 
fe sau lemnușe, 
pe cutii scria de vreo 
20 de ani chibrituri ; 
cumpăram box. cremă 
de ghete, ca să ne fa
cem papucii, luam H- 
zuiele ca să-i legăm, 
căci nimeni nu zicea, 
pe-atunci, șireturi. Pe 
lista de cumpărături de 
la boldășița (comer
cianta) se afla : zahă
rul cărigi, cotea, cum 
i se mai zicea, adică 
cel cubic, un detu sau 
chiar o fele (1/2 kilo
gram) de ghinars, 
boboanțe (bomboane), 
feștilă (fitil).

Adeseori vecinii ve
neau la noi. sau noi ne

Ion DODU BĂLAN

duceam la ei. după o 
potricală pentru făcut 
găurile la opinci, 
școala.
neam 
ișcoală, scriam 
ruza (creionul) 
bere (caiete), menținîn- 
du-ne intr-o atmosferă 
lingvistică de provin- 
cialisme și arhaisme 
care uneori ne incomo
dau puțin în comuni
carea rapidă cu colegi 
din alte regiuni. în re
giunea noastră limba 
era extrem de bogată 
și expresivă. Cu toate 
acestea, datorită unei 
anume izolări — oame
nii nu ieșeau din sat 
decit pentru a merge Ia 
armată, femeile cele 
mai multe nu părăseau 
vatra satului decit 
pentru a participa la 
tirgul de la - -
— caracterul 
al limbii era 
pronunțat pînă la Eli
berarea țării. Elibera
rea. orinduirea socia
listă cu imensele șan
tiere la care participă 
muncitori din toate 
regiunile. generaliza
rea învățămintului o- 
bligatoriu de iC ani, 
presa, radioul, televi
ziunea. mijloacele ra
pide de transport au 
accelerat 
și impunerea 
literare unică, 
riția unor 
ciri patriarhale, 
luția vieții 
și sociale, 
nivelului de 
cultură al
— azi omul 
face opinci și. ca ata
re. nimeni nu mai are 
nevoie de potricală.

căreia 
proteză

La 
ii pu- 
un i, 

cu ta
pe li-

Orâștie 
regional 

foarte

dezvoltarea 
limbii 

Djsna- 
îndeletni- 

evo- 
economice 

creșterea 
trai și de 
oamenilor 
nu-și mai

de pildă — au condus 
la ieșirea din uz a 
unor arhaisme 
barbarisme, a 
împrumuturi care au 
corespondente mai po
trivite în limba româ
nă comună și litera
ră. Cuvintele acestea 
„învechite" rămîn ca 
niște mărturii aie unei 
etape istorice. ale 
unui anumit mod de 
trai și de existență. 
Ele au soarta tuturor 
lucrurilor care sint su
puse unui proces dia
lectic de devenire, ele 
sînt, firesp, trecute in 
umbră de evoluția 
limbii literare, care a 
devenit un bun 
preț al intregii 
țiuni. Aceasta e 
din noile cuceriri 
socialismului, 
menul 
toate limbile. Grija 
pentru intărirea uni
tății limbii este o În
datorire patriotică și 
comunistă. Acum ghi
dul și cuvîntul ne rint 
fante, ca formă a îm
plinirii unor idealuri 
multiseculare. Unita
tea limbii este expre
sia unității spirituale 
a unui popor Iută de 
ce. păstrînd și fructi- 
ficind, in limba lite
rară unică, bogăția și 
frumusețea graiurilor 
locale, noi trebuie să 
cultivăm aspectele care 
ajută la tot mai pu
ternica unificare a 
limbii comune. Une
ori. însă, cultivînd un 
fals pitoresc lingvistic 
accentuăm excesiv for
me fonetice arhaice, 
de un provincialism 
anost și păgubitor, ac
ceptăm accente pro
fund greșite, erori gra
maticale și falsuri se
mantice care duc la 
denaturarea limbii și 
nu Ia unitatea ei. Une
ori. chiar presa, tele
viziunea și radioul 
sprijină asemenea e- 
rori, și ceea ce e și 
mai surprinzător, chiar 
școala, prin unele lec
ții in care profesorii 
și elevii vorbesc cu 
accentul, caracteristi
cile fonetice și vo
cabularul local și nu 
ale limbii literare uni
ce. O asemenea pro- , 
blemă. de importantă 
națională, merită as
tăzi o atentie deose
bită. fiindcă limba e 
un organism viu. dar 
îl fac tot oamenii, nu 
se naște de la sine, 
ci intr-un proces isto
ric care poate fi di
rijat.

sau 
unor

de 
na- 
una 
ale

Feno- 
se petrece in 

limbile.
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O ușă permanent deschisă:
BIROUL DE AUDIENȚE 

AL ÎNTREPRINDERII

i
I

I
I Plus dobînda
I
I
I
I
I
î

Ayj.ăm de la Maria Popa, in
spector lu Oficiul farmaceutic 
gr. 2 din București („Centro- 
f'arm"), o întimplare mai puțin 
obișnuită. Foști lucrători ai ofi
ciului, plecați cu ani in urmă in 
alte. lovuTi de muncă, au... uitat 
să-și ia au ei și libretele de eco
nomii. .Librete pe care aveau 
înscrise diferite sume, unele de 
peste o ifiie de lei. Intre timv, 
respeellvede sume s-au rotunjit, 
prin a.dăui/area, an de an, a do
bânzilor legale. Printre depună
tori : l^eontina Dumitrescu, 
Gheorghe „Nicolaescu, Veronica 
Toma, AnSt’lia Costache, Ștefan 
Dan. Lista auprinde nu mai puțin 
de 24 de n ume. Tot atitea li
brete care așteaptă ca posesorii 
acestora să^șă amintească de ele.

I
I
Macaraua

I
praștie

I
I
I
I
I
I
I

Pe un șantier de construcții 
din municipiul Xoman urma să 
fie montată o maopra. La punctul 
respectiv de lucrul s-au adus, pe 
rind, piesele componente ale 
macaralei, tntre aOfstea se aflau 
și firele instalației electrice de 
la o coloană de cortyandă. Zărin- 
du-le, ■ unui elev .de la liceul 
„Roman Vodă" din localitate i-a 
trecut prin minte o \dee năstruș
nică. A făcut rost șde un clește 
și a început să taițe firele res
pective. Pentru ce' credeți că 
le-a tăiat? Să-și meșterească 
din ele o... praștie !

Nu știm dacă a atpucat să 
„ochească" ceva cu praștia, dar 
colegii lui l-au luat la... ochi 
incă din primele zile .de școală. 
Rușinat, făptașul le-a spus : „E 
prima și ultima dată, cind fac 
așa ceva. De-acum înainte'

De-acum înainte să-i 
învățare de minte !

ceva.
fie

I
I

Pompierul 
textilist

I

I
I
I
I
I

„Camelia", „Zefir", „Fldrlnel"... 
Trei dintre denumirile produse
lor fabricate de întreprinderea 
textilă din Slatina. întreprindere 
la care lucra și Preda Mătrin ca. . 
pompier. Ce legătură ane pom
pierul cu țesăturile de mai sus ? 
Are, pentru că ele și alte multe 
surate, sub formă de cupoane, 
au fost găsite acasă la Marin, 
care le arunca noaptea peste 
gardul întreprinderii, iar dimi
neața și le ducea acasă.

— Ce făcuși, Mărine ? — 
întrebat oamenii.

— Făcui eu ce făcui, dar 
frică de ce urmează.

Și de ce i-a 
scăpat. Timp de 
încolo, Marin nu 
Timp suficient 
„stinge" pofta 
isprăvi.

l-au

mi-e

n-afost frică
un an de-acum 
mai e pompier, 
pentru a i se 
de astfel de

I
Părinți doar

9

cu numele
I
I

De trei luni de zile, 
Maria și Teodor Strîmbu 
comuna Tîrgușoru Vechi, județul 
Prahova, și-au abandonat copiii 

fără adresă. Sint 
in

soții 
din

I
i
I
I
I

și au plecat 
patru copii mici : Mariana, 
virstă de 7 ani, Aurica — 5 ani, 
Ionel — 4 ani și Teofilia — 
2 ani, care vor fi internați în 
case de copii școlari și preșco
lari din județul Prahova.

După cum ne informează 
Procuratura municipiului Plo
iești, la plecare, părinții 
celor patru copii n-au lăsat nici 
măcar certificatele de naștere 
ale acestora. Cu toate investiga
țiile întreprinse pină în prezent, 
nu li s-a putut da de urmă. Cei 
care știu unde se află acești 
părinți doar cu numele, sint 
rugați să anunțe organele locale 
de miliție sau de procuratură.

I
I
Ripostă 
cetățenească

I
I
I
I
I
I
I

La puțin timp după ce 
troleibuzul de pe linia 85 plecase 
din stație, s-a auzit un glas 
răstit :

— Ce cauți,' mă, cu mina în 
buzunarul omului ? Puneți mina 
pe el I Nu-l lăsați să coboare !

Călătorii au făcut un adevărat 
zid in fața unui individ care 
încerca să dispară. Glasul de la 
început a întrebat din nou :

— Ciți bani aveați in buzu
nar ?

Cel întrebat, Nicolae Ispas, de 
pe Șoseaua Mihai Bravu 45, a 
răspuns: „Două mii cinci sule".

— De ce-ai vrut să iei banii 
omului, bani munciți?

Individul imobilizat (Mihai 
Marinescu, strada Intrarea Pati
noarului 15) n-a scos un cuvint. 
Răspunde acum la întrebările 
anchetatorilor.

I
I
I

Un
păgubaș... 
anonim ?

l
I

I

O adresă primită din partea 
miliției orașului Baia de Aramă, 
județul Mehedinți, ne aduce la 
cunoștință că intr-o stație de au
tobuz din localitate a fost găsit 
un geamantan plin cu tot felul 
de obiecte. Lingă geamantan — 
o hairță. De la 24 august, cind au 
fost găsite și pină acum, cu toa
te investigațiile făcute, păguba
șul n-a putut fi depistat.

O fi avlnd vreun motiv să 
mină anonim?

ră-

I Rubricâ realizata de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteil'
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Combinatul de pielărie si Încălță
minte „Clujana" din Clui-Napoca 
numără mii de muncitori, ingineri si 
tehnicieni. într-o colectivitate atît de 
mare apar, de la o zi la alta, tot fe
lul de cerințe de ordin economic, so
cial, cultural sau de familie. Cind oa
menii muncii' au de soluționat ase
menea probleme, merg în audiență la 
factorii care au competenta să le re
zolve sau se adresează acestora prin 
scrisori. în acest an s-au prezentat 
în audientă la conducerea întreprin
derii și la comitetul de partid circa 
400 de oameni ai muncii.

— Pentru noi — ne spune tovară
șul Miș Candit. secretarul comitetu
lui de partid al combinatului — apli
carea Hotărîrii C.C. al P.C.R. si a 
Legii care reglementează activitatea 
de rezolvare a propunerilor, sesiză
rilor. reclamatiilor si cererilor oame
nilor muncii constituie o preocupare 
de prim ordin. Am acordat si acor
dăm cea mai mare atentie respectă
rii programului de audiente. în toate 
cele 35 organizații de bază si 5 co
mitete de partid din fabrici si secții. 
Hotărîrea Comitetului Central al 
partidului a fost dezbătută în adu
nări de partid, de sindicat și U.T.C. 
Periodic analizăm, la nivelul tuturor 
factorilor de decizie, modul in care 
sint soluționate propunerile si sesiză
rile oamenilor muncii. Folosim acest 
prilej pentru a cunoaște cit mai bine 
nevoile oamenilor, problemele pe 
care le ridică, pentru a fi rezolvate 
cu prioritate.

într-adevăr. pentru oamenii muncii 
de la ..Cluiana" ușile sint permanent 
deschise, atît la secretarul comitetu
lui de partid. la( adjunctii acestuia, 
cit și la directorul si directorii ad
junct!, la șefii de secții si servicii.

— Multe audiente — ne spune to
varășul Gheorghe Mărincean. direc
torul combinatului — au loc în mod 
spontan. în timpul cînd mă aflu în 
mijlocul oamenilor, prin secții si ate
liere. Oamenii mă cunosc, mă opresc 
si-mi sesizează atît probleme de via-

I
I
I

Delegații ministerelor vin și pleacă, 
problemele rămîn

I
I
I
I
I
I

I

I
I

(Urmare din pag. I)

față de necesar. Delegații vin, văd, 
promit, fac adrese și note de consta
tare. La Centrala materialelor de 
construcții există chiar un dosar pri
vitor la această situație. La centrală
— un dosar se îngroașă cu Adrese 
și constatări ; in întreprindere cresc 
munți de cirpe, pentru care nu mai 
ajung spațiile de depozitare.

Dar nu este acesta singurul exem
plu de'ineficientă a activității trimi
șilor centralei. Recent, tehnicianul 
Constantin Stoica a venit în între
prindere pentru a analiza necesarul 
scriptic al personalului muncitor, dar 
pină la urmă analiza s-a dove
dit greșită. („Se repară din mers"
— ne-a spus un delegat al cen
tralei). Tot aici, o comisie a exa
minat costurile de producție. Un 
membru al consiliului județean de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale a sugerat ca 
planul de măsuri să cuprindă și o 
rubrică în care să se menționeze răs
punderile centralei. Sugestia a fost 
trecută cu vederea. Iată ce spu
ne inginerul-șef al întreprinde
rii, Florin Simiuc : „Un lucru este 
clar : noi cunoaștem dificultățile,
greutățile pe care le întîmpinăm.
Pentru că nu le putem rezolva sin
guri cerem reprezentanților forurilor 
tutelare ajutor concret. Dar adese
ori în loc de soluții ei ne spun lo
zinci".

Unii ajută efectiv,
alții doar...
„pontează44

I
I

I
i
I
I
I
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I
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Constatările noastre nu i-au sur
prins pe tovarășii de la comitetul 'ju
dețean de partid. Dimpotrivă, ne-au 
fost relevate și alte exemple de pre
zentă formală a unor delegați ai mi
nisterelor și centralelor și de lipsă de 
conlucrare a acestora cu organele lo
cale de partid și de stat. Spre edifi
care ne-a fost arătat un tabel primit 
de la București cuprinzînd delegații 
repartizați in județ pentru „a spri
jini acțiunea de pregătire și de des
fășurare a adunărilor generale ale 
oamenilor muncii in perioada iunie-, 
august 1979". Despre ce ajutor mai 
putea fi vorba în pregătirea acestor 
adunări cînd la unele întreprinderi 
delegații au sosit chiar în ziua des
fășurării lor ? Dacă la întreprinderea 
de materiale izolatoare delegatul 
centralei se afla în secții pentru a 
examina împreună cu personalul 
muncitor diferite aspecte ale activi
tății — ceea ce este un lucru bun, ne
cesar — la întreprinderea de aparate 
de măsură și control cei doi delegați 
de la Ministerul Aprovizionării Teh- 
pico-Materiale și Controlul Gospodă
ririi Fondurilor Fixe și de la Cen
trala industrială de mașini-unelte, 
mecanică fină și scule — Aurel Cer- 
nat și, respectiv, Alexandru Sibianu 
— sosiți în aceeași zi, așteptau li
niștiți. intr-un birou, lingă ceștile 
cu cafea, ora începerii adunării 
generale a oamenilor muncii pen
tru a putea semna și ei... pontajul 
prezenței lor formale.

Un subiect
de analiză

I - ignorat
I
I
I
I
I

în aceste condiții, se pune tntre- 
barea : in ce măsură organizațiile de 
partid din ministere și centrale au 
în atentie felul in care delegații lor 
își îndeplinesc îndatoririle în unită
țile productive ?

La comitetul de partid al Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini am primit ample explicații des
pre legăturile statornicite cu unită
țile subordonate, despre modalitatea 
de îndrumare și control a întreprin
derilor prin intermediul delegatilor. 
Cînd am întrebat dacă .aspectele efi
cientei deplasărilor pe teren, ale re
zultatelor concrete pe care acestea 
trebuie să Ie determine au constituit 
în acest an obiectul unei dezbateri 

tă. cît, și de muncă. Pot să vă spun 
că nu sînt putini nici cei care dis
cută cu mine și probleme mai inti
me. de familie. „Mi-a terminat copi
lul opt clase, ce părere aveți, unde 
să-l dau mai departe?" — m-a între
bat unul. O muncitoare a venit intr-o 
zi la mine și s-a plîns că soțul nu 
prea dă pe acasă de la o vreme, 
că-șl neglijează familia. întrucît 
acesta lucra în altă întreprindere, am 
rugat conducerea de-acolo să vadă 
cum stau lucrurile și să intervină cu 
tact și omenie. Peste un timp, mun
citoarea a venit si mi-a mulțumit.

Din experiența 
întreprinderii „Clujana“

Personal, consider că tocmai la ase
menea audiente ..neplanificate" se 
pot rezolva sau lămuri pe loc multe 
lucruri.

— Am avut un mare necaz — na 
spune sudorul Takacs Andrei, un ve
teran al combinatului. Eu susțineam 
una. iar cei care trebuiau să-mi re
zolve problema spuneau alta. Am. 
mers la tovarășul secretar al comite
tului de partid, a discutat cu mine 
de la inimă la inimă și m-a convins 
că n-am dreptate, că trebuie să mă 
încadrez în lege. Cel mai mult m-a 
impresionat faptul că m-a întrebat 
de sănătatea mea și a soției si i-am 
spus că avem anumite necazuri. Ne-a 
dat pe mina unui doctor bun. care 
s-a ocupat special de noi.

Nu s-ar putea spune că la combi
natul de pielărie „Clujana" nu mai 
sînt probleme de rezolvat. Dimpotri
vă. Bunăoară, este deschisă me
reu problema locuințelor, si încă va 
mai fi o vreme, căci mereu se înte
meiază noi familii, altele se înmul
țesc. copiii cresc și. mai ales, cresc 
pretențiile de confort ale oamenilor.

în comitetul de partid sau tn orga
nizațiile de bază, tovarășul Aurel 
Ionașek. secretar adjunct al comite
tului de partid, ne-a spus : „O ase
menea temă n-a fost abordată. Dar 
aspectele ei au fost, intr-un fel sau 
altul, amintite cînd s-au dezbătut 
alte probleme". Aceleași argumen
te' neconvingătoare ne-au fost pre
zentate și la organizația de par
tid a Centralei materialelor de con
strucții. Aici am consultat documen
tele unor pdunări de partid referitoa
re la preocupările comuniștilor pen
tru reducerea consumului de com
bustibil și energie și la realizarea 
planului de investiții — despre care 
ni s-a spus că ar include și aspecte 
ale muncii în teritoriu a delegatilor. 
Din referate, dezbateri și planurile 
de măsuri nu se disting însă refe
riri concrete privind modul cum au 
acționat și vor trebui să acționeze 
trimișii centralei. Eficiența deplasă
rilor pe teren ar fi meritat o aten
tie sporită din partea organizațiilor 
de partid la care ne-am referit, cu 
atît mai mult cu cît toți interlocu
torii noștri au fost de acord că in 
acest domeniu se semnalează destule 
deficiente.

O indicație clară
și un înalt exemplu

Cît de utile șl necesare sint ase
menea dezbateri a demonstrat-o a- 
dunarea organizației de bază nr. 1 
din Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, care a anali
zat „contribuția comuniștilor la so
luționarea problemelor de aprovizio
nare ridicate de unitățile din terito
riu și sporirea eficienței deplasări
lor", dezbatere care ar putea consti
tui un exemplu pentru însuși comi
tetul de partid al ministerului. Ast
fel a fost reliefată necesitatea unei

I I I R I B I
O discuție la Galați despre pisci

cultura și creșterea producției pisci
cole este mai mult decît oportună. 
Pe de o parte, pentru că vizează tra
diția existentă în acest județ, pe de 
alta, pentru că răspunde necesității
— izvorîtă din proiectul Directivelor 
Congresului al XII-lea al partidului
— de a spori producția de pește în 
apele interioare. O simplă localizare 
pe hartă a așezării județului Galați
— cu ape mari ia limitele sale de la 
est, sud și vest, cu rîurl interioare, 
bălți naturale și importante amena
jări piscicole — se constituie intr-un 
argument în favoarea dezbaterii pe 
care a inițiat-o ziarul nostru.

Tovarășul Ion Mitea, inginerul șef 
al Întreprinderii piscicole Galați, ne 
oferă cîteva date privind ponderea 
și experiența acestei unități, care 
exploatează peste 2 500 ha amenajări 
și 620 ha bălți naturale. Cea mai 
puternică bază piscicolă a județului 
o reprezintă amenajarea de la lacul 
Brateș, în suprafață de 2 430 ha — 
una dintre cele mai mari din țară. 
Aici există și principala pepinieră, 
de 320 ha. Producțiile piscicole obți
nute aici înregistrează insă o mare 
fluctuație. In anul 1978 a fost obți
nută o cantitate de 1 042 tone, în 1917
— 1 600 tone. Este amintit cu nostalgie 
anul 1973 cînd s-au realizat 2 099 tone 
și se emit rezerve față de cifra de 
plan din acest an. care prevede ob
ținerea a 2 950 tone. Foarte încuraja
tor și mobilizator este însă viitorul, 
care in cazul întreprinderii amintite 
înseamnă o producție de 7 000 tone 
pește în anul 1985, îndeosebi prin 
intensificarea activității in actualele 
suprafețe, dar și prin noi amenajări 
pe 1 214 ha. Specialiștii unității ne 
vorbesc despre proiectele de moder
nizare a crescătoriei Brateș. de dez
voltare a pepinierelor, de amenajare 
de eleștee de parcare pentru păs
trarea peștelui pe timp de iarnă, ast
fel îneît perioada de furnizare pe 
piață să crească cel puțin pină la 
șapte luni pe an.

Alături de întreprinderea județea
nă de piscicultura, furnizoare de 
pește sînt și o seamă de cooperative 
agricole de producție. Ce-și propun 
ele pentru dezvoltarea tn viitor a 

Combinatul beneficiază de la un an 
la altul, de un număr tot mai mare 
de locuințe. în acest an i-au fost re
partizate circa 300 de apartamente. 
Cererile sînt discutate în ateliere, 
secții și fabrici, apoi la nivelul con
ducerii combinatului. Se fac liste de 
priorități și sint discutate în colecti
vele de muncă, pentru ca fiecare să 
înțeleagă bine criteriile juste, demo
cratice, după care se face repartizarea 
apartamentelor. Cîte unul nu înțe
lege. Maria T.. o muncitoare harnică, 
nu înțelegea bine de ce nu primește 
locuință imediat și cu confortul do
rit. La comitetul de partid s-a stat de 
vorbă cu ea. i s-a explicat totul, 
după care a așteptat cu răbdare să-l 
fie rezolvată si cererea ei. Acum lo
cuiește in casă nouă. In schimb. Vio
rica M. n-a fost de acord nici in rup
tul capului să fie trecută la poziția 
19 pe lista de priorități. Si-a luat 
copiii de mină, a plecat la munici
piu, de aici la județ, apoi In Capitală. 
S-a întors acasă cu același sfat : să 
primească locuința provizorie acor
dată. pînă cînd ii va veni — si ii va 
veni foarte curînd — rindul să pri
mească apartamentul dorit, la care 
are dreptul. Și așa a fost, de curind 
și poziția 19 a fost rezolvată așa 
cum s-a stabilit inițial. Oare nu-i 
păcat de banii cheltuiți pe drumuri 7

Se poate spune că instituția audi
entei funcționează la „Clujana" in 
bune condiții. Se fac eforturi stă
ruitoare — atunci cind e posibil si 
legal — pentru rezolvarea tuturor 
problemelor. Această condiție indis
pensabilă — de a fi posibil si legal — 
trebuie înțeleasă tot mai bine de am
bele părți aflate in dialog. Și la 
„Clujana" acest lucru este bine înțe
les. dovadă numărul din ce tn ce mal 
mic de cereri și sesizări cu care oa
menii muncii de aici se adresează al
tor foruri din afara combinatului.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteil*

• ••

strînse conlucrări cu organele locale 
de partid, a deplasării în întreprin
deri cu cei puțin 2—3 zile îna
intea desfășurării adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii pentru 
cunoașterea aprofundată a proble
melor in vederea rezolvării lor. In 
același timp, s-a cerut să se acțio
neze, de către fiecare membru de 
partid, cu toată perseverenta pentru 
rezolvarea temeinică, in timpul cel 
mai scurt a problemelor ce rezultă 
din deplasarea pe teren, eliminin- 
du-se situațiile cînd direcțiile de 
specialitate dau răspunsuri formale. 
Referindu-se la utilitatea contactului 
direct cu viața întreprinderilor, se
cretarul adjunct al comitetului de 
partid din minister, Teodorache Zim- 
nicaru, spunea : „Cea mai eficientă 
formă de cunoaștere a realităților 
este și râmîne contactul nemijlocit 
cu oamenii, deoarece oricît de folo
sitoare ar fi informările și rapoartele 
periodice, ele nu pot înlocui cunoaș
terea exactă, la sursă, a realităților". 

Urmărirea eficienței deplasărilor 
pe teren nu reprezintă o cerință de 
conjunctură, ci un imperativ decur- 
gînd din stilul și metodăie mun
cii — indiferent dacă este vor
ba de munca pe „linie de partid" 
sau in cadrul aparatului de stal — 
un Imperativ subliniat cu deosebită 
pregnantă in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
în care s-a arătat că locul „inspec
țiilor" și „rapoartelor" trebuie să-l 
ia ajutorul concret, sprijinul efectiv 
— un înalt exemplu oferindu-I vizi
tele de lucru ale secretarului general 
al partidului.

In acest spirit, este necesar, de 
asemenea, ca la rîndui lor. comi
tetul municipal, ca și comitetele de 
partid ale sectoarelor Capitalei să 
acorde mai multă atenție și acestei 
laturi a activității organizațiilor de 
partid din fninistere și centrale, in- 
sistînd pentru înlăturarea tendințelor 
de formalism, de simplă fotografiere 
a stărilor de lucruri.

B B ES ii B B
producției de pește ? Tovarășii Con
stantin Stancu, vicepreședinte, și ing. 
Ion Leiciu, din cadrul Uniunii jude
țene a C.A.P., ne vorbesc despre preo
cupările existente în această direc
ție. Aflăm astfel că unitățile coope
ratiste ale județului au in exploatare 
711 ha luciu de apă, din care 600 ha 
lacuri și iazuri naturale, iar 111 ha 
bazine de acumulare pentru irigații. 
Rapoartele de plan atestă că pro
ducția de pește în unitățile respective 

ÎN CCONTINUAREA ANCHETEI NOASTRE
Specialiștii susțin : „Producția de pește în apele interioare poale spori de 5-6 ori“

Galațiul, un județ bogat in ape și experiență, 
poate fi bogat și in pește

a fost în 1978 de 103 tone, In 1977 de 
110 tone, iar în 1976 de 170 tone. Cum 
bine se poate vedea — producții mo
deste, cum modest este și planul a- 
cestui an — 200 tone. Se observă că 
un mic număr de unități — in acest 
an numai 13 — au plan la producția 
de pește. între ele numărîndu-se cele 
din Rogojeni, Oancea, Vlădești, Co
red, Frumușița, Tudor Vladimirescu 
ș.a. Or, in județ, un număr de patru 
ori mai mare de cooperative au dife
rite suprafețe de apă. care pot fi 
exploatate sau amenajate pentru pis
cicultura și care nu sint încă neuli- 
Uzate.

Comparînd situația existentă tn 
cele două sectoare — de stat și coo
peratist — rezultă o deosebire preg
nantă, producția de pește la ha lu
ciu de apă este tn sectorul de stat’ 
de trei ori mai mare decît in cel 
al cooperativelor agricole, Sintem

Invitație
la Poiana Brașov

O.N.T. „Carpați" Brașov vă 
invită să petreceți un sejur plă
cut în Poiana Brașov. Vă stau 
la dispoziție hoteluri, vile, ca
bane, posibilități multiple dea- 
grement.

Rezervări și informații su
plimentare la r agențiile de tu
rism din localitatea dv. sau la 
dispeceratul stațiunii — tele
fon 921/19250.

Concurs de afișe
După cum s-a mai anunțat, 

Uniunea artiștilor plastici și 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni organizează cu prilejul 
„Săptămînii economiei" un con
curs de afișe cu tema „Avanta
jele economisirii la C.E.C.". 
Pentru cele mai bune lucrări se 
vor acorda un premiu de 5 000 
de lei. un premiu de 4 000 de 
lei. un premiu de 3 000 de lei 
si trei mențiuni de 2 000 de lei 
fiecare.

Selecționarea afișelor se va 
tace de către un juriu alcătuit 
din reprezentanți ăi Uniunii ar
tiștilor plastici și ai Casei de’ 
Economii și Consemnațluni. Par- 
ticipanții la concurs pot aborda 
in lucrările lor teme cum sînt : 
economisirea la C.E.C. — act de 
utilitate personală și generală ; 
avantajele de care beneficiază 
depunătorii la C.E.C. ; avanta
jele economisirii pe bază de 
consimtămînt scris ; contul cu
rent personal — instrument de 
economisire și de efectuare a 
unor plăti : educarea preșcola
rilor și elevilor în spiritul eco
nomiei ; „Săptămîna economiei" 
ș.a. Afișele se vor prezenta la 
concurs în formatul 7OXJO0 cm, 
numai caserate și vor fi astfel 
executate incit să permită tipă
rirea lor în maximum 6 culori. 
Se poate prezenta un număr ne
limitat de afișe care au fost ti
părite sau prezentate la con
cursuri anterioare. Afișele vor 
fi expediate pînă la data de 15 
octombrie 1979, pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni, 
București. Calea Victoriei nr. 13, 
sectorul 3. Ele se vor preda îm
preună cu un plic închis în care, 
pe o coală de hîrtie. se va men-' 
ționa același moto, înscris și pe 
spatele afișului, precum și nu
mele. prenumele și adresa au
torului. Pe plic se va scrie nu
mai motoul.

Cu prilejui „Săptămînii eco
nomiei", Casa de .Economii și 
Consemnațiuni va organiza o 
expoziție în care se vor pre
zenta afișele selecționate de ju
riul concursului. Informații su
plimentare privind concursul de 
afișe anunțat pot fi solicitate la 
Centrala C. E. C. (telefon : 
13 34 07), la sucursalele județene 
C.E.C. și la' cabinetele de relații 
cu populația existente tn cadrul 
acestora.

Ri ■ ■ n a n ■
informați că pînă in anul 1985 
producțiile vor crește vertiginos, insă 
diferența mare la ha luciu de apă 
între cele două sectoare va persista. 
Una dintre cauze ar consta tn faptul 
că unitățile cooperatiste exploatează 
peștele îndeosebi în locuri neamena
jate. unde nu se poate realiza o ex
ploatare intensivă. Din acest motiv, 
direcția agricolă județeană a luat 
în studiu, in vederea amenajării, 
mai multe suprafețe de luciu de 

apă — circa l 800 ha in total — din 
care o bună parte se află in proprie
tatea cooperativelor agricole și con
siliilor populare comunale Șendreni, 
Vlădești, Oancea, Rogojeni, Nămo
loasa ș.a.

Alte posibilități și soluții de dez
voltare a pisciculturii In județul Ga
lați și în țară ne-au fost împărtășite 
de specialiști ai Facultății de teh
nologia și chimia produselor alimen
tare și tehnica pescuitului din cadrul 
Universității Galați. Conf. dr. ing. 
Mircea Răuță, prodecanul facultății, 
și prof dr. Dumitru Bogatu, șe
ful catedrei de tehnică piscicolă, ne 
informează mai întîi în legătură cu 
unele preocupări pe linie de cerce
tare ale cadrelor didactice și studen
ților de aici. Astfel, in perioada de 
după 1974 au fost studiate unele boli 
ce se manifestau in ferma Brateș. tn 
vederea combaterii acestora ; acțiu-

ZILELE CALDE TREC

Cum să menținem căldura 

în apartamentele noastre?
Necesitatea economisirii combusti

bililor a determinat in țara noastră, 
ca de altfel în toate statele lumii, 
inițierea unor măsuri de gospodărire 
severă a resurselor energetice, in
clusiv in privința încălzirii locuințe
lor. După cum se știe, la noi s-a sta
bilit ca temperatura maximă din 
apartamente să fie în timpul sezo
nului răcoros de 18 grade Celsius. 
Este firească, în aceste condiții, pre
ocuparea fiecărui locatar, a întreprin
derilor de gospodărire a fondului lo
cativ, de a trece la aplicarea soluții
lor de conservare eficientă a căl
durii, prin reducerea pierderilor de 
căldură din locuințe. Ce măsuri se 
cer luate, care sînt soluțiile practice 
In această privință ? La întrebările 
noastre, adresate specialiștilor de la 
Institutul de cercetări în construcții 
și economia construcțiilor (ÎNCERC) 
au răspuns dr. 
Ing. Romulus Con- 
stantinescu, di
rectorul adjunct 
științific al insti
tutului. Ing. Ion 
Marcu, șef de la
borator, și cerce
tătorul Ing. Dan 
Costescu.

Interlocutorii ne-au precizat că 
Intr-o locuință căldura se pierde, de 
regulă. în următoarele feluri : 43 la 
sută — prin ferestre și ușile balcoa
nelor. 41 la sută prin pereți. 10 Ia 
sută — prin acoperiș, iar diferența 
de 6 la sută — prin plafonul de la 
subsol. în plus, pierderea de căldură 
pe 1 mp de fereastră este de 4—9 ori 
mai mare decît prin pereți. Aceste 
date se constituie. în fapt. în tot atî- 
tea direcții în care trebuie acționat 
cu prioritate.

Soluțiile de conservare a căldurii 
se pot împărți în trei mari categorii: 
a) soluții care stau la indemîna lo
catarilor, aceștia putîndu-Ie aplică 
în propria lor casă, fără nici o asis
tență tehnică deosebită ; b) soluții 
care pot fi aplicate de unități de 
specialitate la apartamentele exis
tente ; c) soluții care vizează îmbu
nătățirea concepției și tehnologiei de 
execuție a viitoarelor locuințe. Să ne 
referim la fiecare categorie în oarte.

SOLUȚII CARE STAU LA TNDE- 
MÎNA FIECĂRUI LOCATAR. în 
mod firesc, fiecare dintre noi este 
interesat să conserve cît mai bine 
căldura în locuință pe timpul sezo
nului rece, înlăturînd orice sursă de 
irosire a agentului termic. Pentru 
aceasta este necesar să se izo
leze cît mai bine ferestrele, prin: 
înlocuirea geamurilor sparte sau 
fisurate ; chituirea geamurilor și 
înlocuirea chitului învechit, cră
pat ; etanșarea la vînt a rosturilor 
dintre cerceveie și tocul ferestrei 
(cu benzi elastice compresibile de 
tip purfix) ; chituirea tîmplăriel și 
vopsirea ei (la fel și ușile de la bal
con) ; etanșarea la vînt a rosturilor 
dintre tocul ferestrei și zidărie, cu 
chit pe bază de aracet (ÎNCERC 
oferă tn acest scop rețeta de fabri
care a chitului ce ar trebui preparat 
în vederea comercializării sale de 
către unități specializate, eventual 
de cooperația meșteșugărească). La 
ușile de intrare în apartamente pot fi 
montate praguri din lemn și burleți 
textili.
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Recomandări 
ale specialiștilor 

pentru timpul iernii

nea a reușit pe deplin, producția 
crescînd aici cu circa 30 la sută. 
Incepînd din 1975 s-a pus accentul pe 
studierea tehnologiei de creștere a 
productivității pentru reducerea con
sumului de furaje, urmărindu-se uti
lizarea dejecțiilor de la crescătoriile 
de porci ca îngrășămînt organic al 
apei. Prin aplicarea acestei cercetări 
se apreciază că va fi redusă cu 50 
la sută cantitatea de furaje. O altă 
cercetare privește studiul ecologiei 

unor dăunători din pepiniere în ve
derea elaborării mijloacelor de com
batere.

Sintem informați că alte impor
tante studii vizează valorificarea pen
tru pișcicultură a lacurilor de acu
mulare, a căror producție este redusă 
sau aproape inexistentă in prezent. 
Se urmărește și rezolvarea problemei 
de a împiedica peștele să evadeze din 
respectivele acumulări de apă, după 
cum la fel de importantă este și ne
cesitatea migrării libere a sturionu
lui și scrumbiei de Dunăre prin ba
rajele de pe acest fluviu. Totodată, 
aici există preocupări foarte intere
sante legate de ameliorarea terenu
rilor sărăturate prin pișcicultură, fo- 
losindu-se un așa-zis asolament agro- 
piscicol. O primă aplicare a acestei 
din urmă cercetări se realizează la 
Lișciteanca-Călmățui.

Desigur, rezultatele acestor din

SOLUȚII CU SPRIJINUL UNITĂ
ȚILOR DE SPECIALITATE. Pen
tru a doua categorie de soluții de 
izolare termică a încăperilor oetă- 
țenii pot apela la sprijinul unităților 
de specialitate (întreprinderi de gos
podărie comunală, I.C.R.A.L.-uri, 
cooperative etc). Astfel, la ferestre 
se poate monta un al treilea rind 
de geamuri (la interior), în ramă se
parată între cele două geamuri exis
tente. Geamurile de la casa scărilor 
pot fi și ele dublate (dacă sint 
simple), iar rosturile trebuie chi- 
tuite. Pentru creșterea termoizolației 
pereților este indicată aplicarea l 
la exterior a unui strat supli
mentar de polistiren celular (cu 
adezivul necesar) sau aplicarea Ia 
interior a unei tencuieli supli
mentare, cu granule de polistiren 
celular și perlit (ÎNCERC a elabo

rat în acest scop 
instrucțiuni teh
nice de execuție). 
Pentru termoizo- 
larea planseelor 
de la subsolurile 
tehnice ale blocu
rilor se recoman
dă vata minerală 
sau plăcile Tefo 

(din deșeuri textile) — soluții pentru 
care ÎNCERC a elaborat, de aseme
nea. instrucțiuni tehnice de execuție. 
In vederea termohidroizolării terase
lor, unitățile de specialitate au la 
îndemină două materiale : BCA, tip 
GBN 25 (in straturi de 15—20 cm) și 
hidrobitul.

Se recomandă, totodată, izolarea 
rosturilor dintre panourile de fațadă 
de Ia blocuri cu „aluchit". De men
ționat că toate aceste soluții de 
izolare asigură și o mai bună pro
tecție a clădirilor împotriva feno
menului de condens.

Tot prin unități specializate este 
necesară revizia instalațiilor de ar
dere și încălzire (curățirea coșuri
lor, eliminarea scurgerilor și a aeru
lui din conductele de calorifer, re
vizuirea robineților de reglai etc).

SOLUȚII DE PERSPECTIVA. 
Avînd în vedere noile cerințe pri
vind încălzirea spațiilor construite, 
ÎNCERC, împreună cu departamen
tele de specialitate, a elaborat 
un „Studiu-program privind noile 
soluții de izolare termică la con
strucțiile de locuințe, social-cultural^ 
și industriale". Se are în vedere ca 
la toate apartamentele ce se vor 
construi începînd din 1981 să se mă
rească rezistenta termică a tu
turor elementelor de închidere a 
clădirilor (ferestre, pereți, plafoane 
etc) și îmbunătățirea instalațiilor 
de încălzire. Prin folosirea de noi 
materiale termoizolânte, sporirea 
grosimii exterioare a pereților. Intro
ducerea în fabricație a ferestrelor cu 
trei rînduri de geam, sporirea termo
izolației teraselor și planșeelor de la 
subsolurile tehnice ale clădirilor, 
dotarea instalațiilor de încălzire cu 
robinete de reglaj automat se pre
conizează dublarea coeficientului de 
rezistentă termică, ceea ce va asi
gura o mai bună încălzire a aparta
mentelor și un confort casnic sporit, 
cu un consum redus de combustibil.

Mihai IONESCU

® B B B H O
urmă cercetări sînt valabile și apli
cabile și la situația județului Galați. 
Referindu-se însă strict la problemele 
de aici, specialiștii facultății optează 
pentru realizarea unor compartimen
tări la amenajarea piscicolă de la 
Brateș, datorită cărora producția ar 
putea spori de patru ori, alături de 
intensificarea creșterii speciilor fito- 
plantonofage, care ar contribui la di
minuarea consumului de furaje. Evi
dent, cercetările trebuie să aibă ca 
bază de aplicare și sectorul piscicol 
al cooperativelor agricole de produc
ție, unde se simte nevoia unor in
tervenții mai hotărîte în scopul ri
dicării grabnice a nivelului pro
ducției.

Nu In ultimul rind, tn cazul jude
țului Galați, trebuie avută în vedere 
— după opinia specialiștilor facultă
ții amintite — intensificarea utiliză
rii pentru pescuit a Dunării. Șiretului 
și Prutului, cele trei ape ce mărgi
nesc județul și care au regimuri dife
rite de accesibilitate și poluare. Du
nărea este exploatabilă în zona Ga- 
lațiului, chiar în condiții de rentabi
litate, in pofida întinsei zone por
tuare și navale. Prutul, de asemenea, 
poate fi exploatat, dovadă si activi
tatea piscicolă desfășurată cu succes 
de unele cooperative agricole din 
zonă : Sivița, Frumușița Ș.a. Mult 
mai gravă este situația Șiretului, po
luat de industria chimică din Valea 
Trotușului. Cum există reglementări 
legale și posibilități de a reduce sau 
chiar elimina sursele de poluare, și 
această apă trebuie avută in vedere 
in viitor.

Se poate afirma că aportul Gala- 
țiului Ia sporirea producției de pește 
în viitorul cincinal va fi substanțial 
sporit. Programul de1 dezvoltare a 
pisciculturii în județ — elaborat de 
comitetul județean de partid cu cîțiva 
ani în urmă — precum și sarcinile 
preconizate pentru amplificarea șl 
traducerea lui în viață sînt în mă
sură să asigure creșterea rapida a 
producției piscicole și, astfel, o mai 
bună satisfacere a cerințelor de con
sum ale populației.

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteil*

/
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In dezba terea comuniștilor, a oamenilor muncii

„Oameni model 
pentru unități 
miniere model11

Cum se știe, recent, minerii din bazinul Olteniei 
au avut deosebita cinste să fie vizitați de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prilej de analiză concretă a 
căilor de sporire a producției de cărbune. Comple
xitatea sarcinilor ce le avem de rezolvat în prezent, 
cit și în perspectivă, în spiritul documentelor celui 
de-al XII-lea Congres al P.C.R. și a indicațiilor 
secretarului general al partidului, solicită organi
zațiilor de partid, cadrelor de conducere, tuturor 
oamenilor muncii de la Motru, Rovinari și Jilț, 
din șantierele miniere, acțiuni tot mai hotărite in 
vederea perfecționării muncii, corespunzător unei 
activități științifice bine organizate.

Pentru aceasta, practic, vom urma ferm două 
direcții de acțiune : mai întii, transformarea fie
cărei cariere și mine în unitate model, prin aplica
rea unor programe complexe de măsuri tehnico- 
organizatorice ; in al doilea rind, formarea unor 
colective model din punct de vedere profesional, 
politic și moral.

Am trecut deja, după modelul de la Gîrla și 
Urdari, la elaborarea și aplicarea unor programe 
concrete, la nivelul fiecărei mine și cariere, care 
vizează in principal creșterea indicilor de utilizare 
a liniilor tehnologice din cariere și a complexelor 
pe abataj. Iată citeva măsuri : organizarea și do
tarea corespunzătoare a echipelor specializate pen
tru intervenții, pentru vulcanizarea benzilor de 
transport, reparații ș.a, ; asigurarea asistenței teh
nice pe schimburi, cu cadre corespunzătoare, pe 
profil minier și electromecanic ; completarea do
tării cu utilaje auxiliare pentru operațiuni tehno
logice ; asigurarea personalului muncitor in struc- 
iura și numărul de care este nevoie.

Desigur, sint unele probleme a căror rezolvare 
depășește competențele noastre. Astfel, este necesar 
ca elaborarea documentației tehnice pentru noile 
lucrări miniere de către institutele de proiectare 
să se realizeze din timp și în strînsă colaborare cu 
specialiștii care lucrează efectiv în mine și cariere. 
Tot in acest sens, avind în vedere dimensiunile 
activității miniere în zonă, s-ar impune să fie orga
nizat, în structura combinatului minier, și un co
lectiv pentru activitatea de concepție și cercetare. 
De asemenea, este de dorit ca programele de stu
diu ale studenților de la Institutul minier din Petro
șani să fie adaptate corespunzător tehnologiilor de 
extracție a cărbunelui in cariere de mare capacitate.

Aș dori, în continuare, să sugerez anumite 
completări proiectului de Directive :

• să se stabilească realizarea și la noi in țară 
a unor tehnologii care să permită valorificarea 
superioară a lignitului, nu numai prin ardere în 
termocentrale ;
• să se analizeze modalitatea organizatorică 

de unire a tuturor forțelor — începînd cu Mi
nisterul Minelor, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Consiliul Național al Apelor și 
celelalte foruri centrale — în situațiile in care 
se lucrează la realizarea unui obiectiv comun in 
platformele miniere.

Gheorqhe TRIF
secretarul comitetului de partid 
de la platforma minieră Rovinari 
— Jilț

în proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea se prevede ca în 
viitorul cincinal indicele de valorifi
care a materiilor prime de bază și 
a energiei să sporească cu 32—34 la 
sută, iar cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă industrială 
să fie reduse cu 5,5—6 procente.

Oe s-ar intimpla dacă în anul 1985 
s-ar menține in industrie gradul 
de valorificare a materiilor pri
me din 1980 ? Pentru a realiza 
producția netă prevăzută pentru 
ultimul an al cincinalului ar fi 
necesar să se asigure un plus de 
resurse materiale în valoare de cel 
puțin 65—70 miliarde lei. Și aceasta, 
la preturile ac
tuale, căci tre
buie să ținem sea
ma de tendințele 
evidente de creș
tere a preturilor 
la materiile pri
me pe piața in
ternațională. Este 
clar că un ase
menea efort ar a- 
fecta . resursele 
materiale și bă
nești de care dis
pune economia,/ 
ar priva unele 
sectoare econo
mice de posibi
litatea de a se 
dezvolta mai puternic și, fără în
doială. ar influenta negativ dezvol
tarea în ansamblu a economiei na
ționale.

Industria României, alte ramuri 
ale economiei și-au dovedit capaci
tatea de a soluționa problemele 
complexe ale creșterii susținute a 
gradului de prelucrare și valorifi
care a resurselor materiale. Bunăoa
ră, măsurile întreprinse ip acest scop 
au determinat ca în ultimii 10 ani 
gradul de valorificare a principale
lor materii prime — metal, lemn, 
materii prime chimice și ale indus
triei ușoare, combustibili — să creas
că de 2—2,5 ori, ceea ce a consti
tuit de fapt unul din factorii prin
cipali ai dinamismului economiei 
noastre. în pofida acestor realizări, 
rezervele de sporire a indicilor de 
valorificare a materiilor prime, ma
terialelor, energiei și combustibililor 
nu sînt nici pe departe epuizate. Este 
suficient să reamintim că în țara 
noastră consumul specific de energie 
consumată pe unitatea de venit na
țional depășește sensibil realizările 
din alte țări dezvoltate • industrial, 
iar greutatea unor produse raportate 
la performanță este, de asemenea, 
uneori, cu mult peste ceea ce s-a ob

ținut în cadrul realizărilor de vîrf 
pe plan mondial.

Care sint căile de sporire a gradu
lui de valorificare a materiilor pri
me ?

Cea mai la îndemînă cale de a 
spori gradul de valorificare a 
materiilor prime o constituie re
ducerea consumului pe unitate de 
produs. Este modul direct prin 
care se poate acționa pe o arie foar
te largă — de la cercetare și proiec
tare pînă la aprovizionare, debitare, 
prelucrare, montaj etc.

Să ne referim, de exemplu, la 
consumul de metal în construcția de 
mașini. în cincinalul viitor se pre

sporirea producției nete în metalur
gie cu 12—14 miliarde lei.

Se poate afirma că cea mai im
portantă soluție pentru obținerea 
unei creșteri substanțiale și rapide 
a valorificării o constituie înnoirea 
și modernizarea produselor și a teh
nologiilor. Este foarte important ca 
asupra unui produs aflat în fabrica
ție să se acționeze pentru reducerea 
consumurilor specifice, dar, în con
textul revoluției tehnico-științifice 
contemporane, spre a ține pasul cu 
evoluția mondială, efortul maxim 
pentru creșterea valorificării se cu
vine concentrat spre realizarea de 
produse noi sau modernizate care,

io. Accentuarea gradului 
de valorificare 

a materiilor prime
conizează să se obțină o econo
mie de laminate, comparativ cu 
nivelul consumurilor specifice din 
anul 1980. de ordinul a peste 5 mi
lioane tone. Desigur, această econo
mie este corolarul tuturor măsurilor 
preconizate : reduceri de norme de 
consum, creșterea valorificării, extin
derea înlocuitorilor, utilizarea mate
rialelor refolosibile, dar se poate 
aprecia că circa o treime se va ob
ține pe seama reducerii consumu
rilor specifice. Această reducere de 
consumuri specifice va contribui la 
creșterea gradului de valorificare a 
metalului în cincinalul viitor cu 
aproximativ 10 milioane lei-1 000 
tone laminate, ceea ce, la consumul 
total al construcției de mașini de 
cîteva milioane tone de laminate, va 
determina o substanțială creștere a 
producției nete și, în ultimă instan
ță, a venitului național.

în același sens acționează și creș
terea indicelui de scoatere în side
rurgie — la 86 la sută, care înseam
nă, de fapt, reducerea consumului 
specific de oțel lingou pe tona de 
laminate finite. Faptul că in viitorul 
cincinal se vor economisi pe această 
cale peste 6 milioane tone metal 
reprezintă un aport integral la creș
terea gradului de valorificare, la

concomitent cu reducerea consumu
rilor specifice, sporesc performan
țele, parametrii funcționali. Se pot 
da. în acest sens, numeroase exem
ple din toate domeniile, dar foarte 
semnificative sînt cele din construc
ția de mașini. Comparind, de pildă, 
excavatorul pe pneuri de tip E 04, 
cu o masă de 11 000 kg, cu tipul nou 
P 401 avind o masă de numai 9 300 
kg, acesta din urmă are un randa
ment de 80 mc/oră, comparativ cu 
60 mc/oră, la primul tip. Gradul de 
valorificare a metalului, prin com
plexul de perfecționări aduse, crește 
în acest caz cu aproape 70 la sută.

O altă direcție hotărîtoare a spo
ririi valorificării resurselor materiale 
o constituie adincirea gradului de 
prelucrare a materiilor prime, obți
nerea din aceeași resursă primară 
a unor produse cu valoare de între
buințare și, implicit, cu valoare cit 
mai ridicată. Bunăoară, în industria 
chimică, prelucrarea mai avansată 
a hidrocarburilor este una din cele 
mai importante măsuri avute în ve
dere pentru viitorul cincinal. Este 
semnificativ, de pildă, că pe această 
cale, din fiecare un milion de tone 
de țiței se vor obține in anul 1985, 
comparativ cu 1980, produse cu o 
valoare cu circa 200 milioane lei 
mai mare ; iar la gaz metart, la fie

care un milion mc, valoarea pro
ducției va spori cu 250 miN lei. 
La cauciuc, pe fiecare tonă pre
lucrată se vor obține produse de 
valoare mai ridicată, reprezentînd 
un spor de circa 4 mii lei/tonă. Un 
lucru este clar : dacă s-ar menține 
gradul actual de valorificare a țițeiu
lui, ar trebui ca pentru aceeași pro
ducție să se importe suplimentar în 
anul 1985 3,5—4 milioane tone țiței.

Un exemplu deosebit de conclu
dent îl constituie, de asemenea, pre
lucrarea gudroanelor. Structura ac
tuală de valorificare, prin obținerea 
de naftalină, smoală și a unei game 
restrînse de coloranți, conduce la ob

ținerea unei va
lorificări de ordi
nul a 4 500—5 000 
lei/tonă. Studiile 
Institutului Cen
tral de Chimie 
au condus la sta
bilirea unor teh
nologii de prelu
crare care, apli
cate în cincinalul 
următor, vor de
termina o crește
re a gradului de 
valorificare pe 
tona de materie 
primă de 3,5—4 
ori, respectiv la 
15 000—17 500 lei/ 
tonă, prin obți

nerea unei game largi de coloranți, 
pigmenți și albitori optici.

Recuperarea și refolosirea materi
ilor prime și materialelor constituie, 
în aceeași măsură ca și celelalte căi 
arătate, o direcție deosebit de im
portantă in care trebuie concentrate 
preocupările pentru ridicarea gradului 
de valorificare a resurselor materiale. 
Este important să fie menționat, in 
acest sens, că în viitorul cincinal, 
cantitatea de materii prime si mate
riale recuperate și refolosite va 
echivala cu economisirea de materii 
prime noi în valoare de circa 120 
miliarde lei.

Pretutindeni, deci, este necesar să 
se acționeze ferm, cu inventivitate și 
spirit gospodăresc, pentru utilizarea 
cit mai rațională, mai eficientă a 
materiilor prime și materialelor, pen
tru valorificarea lor intensivă, supe
rioară, spre a se înfăptui riguros, cu 
cea mai mare răspundere, sarcinile 
ce derivă din proiectul de Directive 
în această privință.

Mircea PtRJOL 
director în Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

„Avem condiții 
pentru a realiza 

tractoare competitive 
pe plan mondial11

în proiectul de Directive se precizează că. pen
tru a fi cu adevărat competitivi pe piața interna
țională, întreaga industrie românească arc nevoie 
de o reînnoire a producției in decurs de 9—10 ani. 
Pentru industria constructoare de mașini, ramură 
din care face parte și întreprinderea de tractoare 
din Miercurea-Ciuc, ritmul de reînnoire a produc
ției nu trebuie să depășească 5—7 ani. Acest obiec
tiv pi imordial al realizării de produse de înaltă 
competitivitate are o importanță deosebită pentru 
colectivul întreprinderii noastre. Acționînd cu fer
mitate în spiritul prevederilor înscrise în proiectul 
de Directive ale Congresului al XII-lea al parti
dului. avem în vedere asimilarea și introducerea 
în fabricația de serie a noi tipuri de tractoare cu 
caracteristici tehnico-funcționale superioare, com
petitive pe plan mondial. Astfel. în perioada ime
diat următoare incepem producția tractorului SM- 
640 de 64 CP, care va beneficia de un motor mai 
puternic, de o linie modernă si va putea fi utilizat 
la lucrări in pomicultură. îndeosebi pe pante cu 
înclinație de 30 de grade. Ne preocupăm, de ase
menea. de modernizarea produselor pe oare le 
avem în fabricație. Aș menționa. în acest sens, 
tipul de tractor cu senile S-651. pentru lucrări agri
cole și industriale, care va prezenta îmbunătățiri 
substanțiale, iar SM 1 800 va fi primul tip de trac
tor pe senile din lume cu volan, fiind dotat și cu 
servomecanisme de direcție hidraulice și cu șenile 
elastice.

Desigur, din proiectul de Directive ne revin șl 
importante sarcini cantitative. Astfel, întreprinderea 
de tractoare din Miercurea-Ciuc trebuie să produ
că. încă în primul an al viitorului cincinal, de două 
ori mai multe tractoare decît toate cele existente 
în România antebelică. Practic, avem toate condi
țiile pentru înfăptuirea prevederilor proiectului de 
Directive și. de aceea. comuniștii, tofi oamenii 
muncii din întreprinderea noastră vor acționa ferm, 
aducind la îndeplinire sarcinile ce le va trasa Con
gresul al XII-lea al partidului, cu convingerea că 
tot ceea ce vor realiza va fi în beneficiul lor, al 
ridicării bunăstării întregului popor.

Aș dori să fac unele propuneri :
® în proiectul de Directive să se prevadă 

modalități și soluții de aplicare operativă în 
practică a invențiilor, inovațiilor și raționaliză
rilor și să se restudieze condițiile de stimulare 
a inovatorilor ;

® să se prevadă ca. de acum înainte, la în
tocmirea documentațiilor noilor investiții să se 
asigure cu prioritate realizarea capacităților de 
producție pentru executarea pieselor și suban- 
samblelor necesare fabricației de bază. în ideea 
integrării producției in cît mai mare măsură în 
unitățile respective.

Inq. GYORGY Andras
șef de secție la Întreprinderea de tractoare 
Miercurea-Ciuc

Consiliul unic agroindustrial
în campania de toamnă

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . )
O zi din activitatea consiliului Horezu Poenari — Dolj

Acum, în campania agricolă de toamnă, cînd într-un timp scurt trebuie realizat un mare 
volum de lucrări, iar multe din acestea se suprapun, se verifică din plin capacitatea orga
nizatorică a consiliilor unice agroindustriale. Prezenți în Consiliul agroindustrial Horezu Poe
nari, județul Dolj, am urmărit cum se implică acesta în activitatea de zi cu zi în această 
perioadă de vîrf a lucrărilor agricole, cum acționează și rezolvă problemele.

Programul
de muncă

- adaptat cerințelor
stringente

Este trecut de ora 20. La stațiu
nea de mecanizare din comuna Ho
rezu Poenari — sediul consiliului — 
are loc ședința de analiză a rezul
tatelor. Impropriu i-am spus șe
dință, deoarece, practic, este o con
tinuare a activității zilnice, insă 
pe alt plan, cel al analizei rezulta
telor și, pe această bază, al stabilirii 
programului de muncă pentru ziua 
următoare. Fiecare . membru din 

Prin organizarea recoltării porumbului în flux neîntrerupt, la C A P. Bîrza (fotografia din stingă) productivitatea combinelor a crescut cu 1—1,5 
hectare pe zi. Cu toate torțele la semănatul griului, dar și cu grijă pentru calitatea lucrărilor! Așa se acționează la C.A.P. Horezu Poenari, ca de 

altfel și în celelalte unități agricole din consiliu (fotografia din dreapta)

grupul operativ de lucru al consi
liului — președintele consiliului, 
vicepreședintele, inginerul șef, eco
nomistul șef și tehnicienii de sec
toare, care au fost repartizați pe 
unități si formații de muncă — in
formează pe scurt despre greutățile 
apărute peste zi și dacă au fost sau 
nu soluționate.

In centrul atenției este realizarea 
vitezelor de lucru stabilite pe fie
care lucrare în parte. Și nu întim- 
plător. „Modul în care se realizează 
ritmul de lucru prevăzut — ne 
spunea tovarășul Tudor Dumitres
cu, președintele consiliului agro
industrial — constituie pentru noi 
„barometrul" activității desfășurate 
în fiecare unitate. Căutăm să des- 

.couerim cauzele care au determinat 
nein'deplinirea programului și luăm 
măsurile ce se impun pentru recu
perarea răminerilor în urmă".

Principalele măsuri stabilite pen
tru ziua următoare s-au referit la 
intensificarea recoltării porumbului 
și insămînțării griului. Pentru în
cheierea recoltării porumbului pînă 
la 30 septembrie s-a hotărît ca 

. ritmul de lucru să crească de la 
133 hectare la 250 hectare pe zi. 
în acest scop, în cooperativele agri
cole vor fi mobilizați la cules încă 
200 de cooperatori. Totodată, înlă- 
turind unele deficiențe organizato
rice, productivitatea combinelor 
trebuie să crească cu 15 hectare 
pe zi.

A doua zi, pretutindeni, la punc
tele de lucru din cooperativele agri
cole Comoșteni, Gingiova. Gre
cești, Horezu Poenari, Valea Stan- 
cului și Bîrza, care fac parte din a- 
cest consiliu, s-a acționat ferm pen
tru ca măsurile stabilite să fie apli
cate punct cu punct. La cooperativele 

agricole Grecești, Horezu Poenari și 
Comoșteni, la culesul porumbului au 
fost mobilizați în plus numeroși coo
peratori.

Ca un lucru pozitiv remarcăm că 
pe ansamblul sectorului unic de me
canizare s-a generalizat, ca o formă 
superioară de folosire a bazei, teh
nice din dotare, organizarea tuturor 
mijloacelor mecanice in formalii 
specializate permanente. Aceasta asi
gură concentrarea utilajelor pe su
prafețe mari, supravegherea și con
ducerea unitară a formațiilor. Biroul 
executiv al, consiliului hotărăște unde 
este nevoie să lucreze cu prioritate 
formațiile mecanizate. Bunăoară, 
cele 16 combine cu echipamente 
pentru recoltarea porumbului m 
știuleți au fost împărțite in două 
formații. Pentru început, acestea au 
fost repartizate la cooperativele 
agricole Valea Stancului și Bîrza, 
care au suprafețe mari cu porumb. 
De fiecare din aceste formații răs
pund inginerii șefi din cooperative, 
ceea ce asigură buna desfășurare a 
recoltării. Tovarășul Ion Pirvu, di
rectorul stațiunii de mecanizare, a 
ținut să notăm că măsurile stabilite 
recent pentru stimularea mecaniza
torilor care lucrează la recoltarea 
porumbului au determinat grăbirea 
lucrărilor. Astfel, randamentul pe o

De la parcele mici 
și dispersate, care limitau 

randamentul muncii...

...La sole mari, organizate 
după cerințele 

agrotehnicii moderne

Înainte de organizarea teritoriului (schița din stînga), culturile de grîu și orz erau amplasate într-o puzde
rie de parcele mici și dispersate ; nu se putea aplica o agrotehnică înaintată, tractoarele și mașinile agricole 
erau folosite cu randamente scăzute. Asolamentele unitare organizate pe ansamblul consiliului agroin
dustrial elimină aceste neajunsuri. Terenurile destinate grîului și orzului (schița din dreapta) au fost 
comasate în numai două sole mari, ceea ce asigură creșterea productivității in exploatare a mașinilor și 

Utilajelor agricole, aplicarea unor tehnologii moderne.

combină a crescut de la 2,5—3 hec
tare la 4 și chiar 4,5 hectare pe zi. 
Mulți mecanizatori, printre care Ion 
Zamfirache, Marin Olteanu, Iosit 
Mixt, Ion Avram, Gh, Bulacu, Ion 
Cutieru, recoltează zilnic cite 35—-40 
tone de porumb.

Asolamentul unitar
prinde contur

Concomitent cu strîngerea recoltei 
se intensifică însămînțarea grîului. 
Noutatea o constituie faptul că, in- 
cepînd din această toamnă, cerealele 
păioase se însămînțează în asola
mentele unitare, organizate pe an
samblul consiliului agroindustrial. 
Astfel, față de 31 de asolamente, 
cite existau înainte în cele 6 coope
rative agricole, acum pe ansamblul 
consiliului au fost constituite numai 
două asolamente de cimp. Avanta
jele sint însemnate. Dacă înainte 
griul și orzul se cultivau în 27 de 
parcele mici, în această toamnă cul
turile au fost amplasate în numai 
două sole mari de 1 650 și 2 700 hec
tare.

— Organizarea asolamentelor pe 
ansamblul consiliului agroindustrial 
— ne spunea inginerul șef al consi
liului. tovarășul Tudor Raicea — a 
permis rezolvarea unitară a unor 
probleme legate de tehnologia fie
cărei culturi. în speță, este vorba de 
amplasarea soiurilor și folosirea în
grășămintelor chimice. înainte, fiecare 
cooperativă avea cite treil soiuri de 
grîu și le amplasa pe terenuri dife
rite. De data aceasta, biroul execu
tiv al consiliului agroindustrial a ho
tărît ca suprafața destinată fiecărui 
soi să fie concentrată și cultivată în 
trupuri distincte. in cadrul solelor 
cu grîu. întrucît unele cooperative 
agricole nu dispuneau de cantitățile 
necesare de îngrășăminte chimice 
pentru o fertilizare științifică, apli
carea lor este dirijată de către con
siliu. în felul acesta, am reușit să 
fertilizăm uniform întreaga suprafață 
cu grîu, indiferent cui aparține, cu 
doze de îngrășăminte științific de
terminate.

Formațiile de tractoare repartizate 
la arat, pregătit terenul si semănat 
au fost concentrate oe solele desti
nate grîului. Este demn de relevat 
că. datorită dimensiunilor mari ale 
solelor, randamentul la aceste lucrări 
a crescut cu 25—30 la sută.

Seara, la ora
bilanțului...

Faptele de muncă înregistrate peste 
zi dobindesc seara, la ora bilanțului, 
un contur concret. Datele centraliza
te la stațiunea de mecanizare arată 
că programul stabilit a fost Îndepli
nit la majoritatea lucrărilor. Au fost 
recoltate 278 ha cu porumb, 50 hec
tare cu soia. 36 tone de legume. 
27 tone de struguri și s-au semănat 
cu grîu 240 hectare. Au participat la 
lucru 2 800 de cooperatori. 965 de 
elevi și 236 de oameni ai muncii din 
instituțiile și unitățile economice de 
pe raza comunelor. Se semnalează și 
unele neajunsuri. Bunăoară. Fabrica 
de zahăr din Podari nu trimite su
ficiente mașini pentru preluarea 
sfeclei. Treptat, pe baza analizei re
zultatelor și a deficientelor ce au 
apărut peste zi, biroul executiv al 
consiliului întocmește programul 
pentru ziua următoare.

Aurel PAPADIUC
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auzi un 
aliment 

gîndi a- 
imagina 
a-ți a-

A vedea o culoare sau a 
sunet, a simți gustul unui 
sau parfumul unei flori, a 
supra unei probleme sau a 
proiectul unei construcții, 
minți sau a uita ojnformație, a iubi 
sau a fi indiferent față de cineva, 
a te hotărî să acționezi intr-un fel 
anume sau, dimpotrivă, a te abține 
de la acțiune — iată 
multiplele fațete ale 
nelor psihice. Sînt 
apar și se derulează 
mare frecvență, în stare de veghe, 
și uneori și în 
somn sub forma ------------------------
producției onirice, 
impi-egnînd pu
ternic conduita 
omului și comu- 
nicîndu-i sens. 
Dacă, fie și nu
mai .pentru o cli
pă, ni l-am ima
gina pe om 
fiind lipsit 
viață psihică și, 
mai ales, de for
ma ei cea mai 
înaltă •— con
știința — atunci 
din el n-ar mai 
rămîne decit o 
biologică sau nici 
cepției și motricității, 
limbajului, memoriei șl imaginației, 
afectivității și voinței, ne ținem la 
curent cu ceea ce se petrece în jurul 
nostru, rezolvăm probleme, inventăm 
noul, conservăm și evocăm trecutul, 
prefigurăm viitorul, ne mobilizăm 
energiile interne și devenim apți 
introducem modificări în lume și 
viața proprie.

Care sînt geneza și natura 
cestor forte, ale acestor puteri fine și 
subtile — procesele psihice — ce 
ne permit ca, pe calea cunoașterii, 
a atitudinii și a acțiunii să pătrun
dem adine în tainele realității ime
diate sau îndepărtate? Cunoașterea 
psihologică a omului, generată de 
necesități obiective — mai buna in
tegrare a Indivizilor in activitate și 
în grupul social — n-a avut nimic 
speculativ In ea. cel puțin la început, 
fiind o acțiune practică, de observare 
și modelare directă a oamenilor 
între ei. Speculațiile asupra noțiunii 
de „suflet*1 au apărut atunci cind 
anumite componente ale'conștiinței 
sociale — ideile filozofice, juridice, 
etice, estetice — s-au rupt de viață, 
transformindu-se în fortee spirituale 
și construcții teoretice „pure". Fi
lozoful spiritualist iși prepara „sub
stanța" 
menelor 
propriile 
imagini 
înregistra propriul intelect. Demersul 
psihologic lua forma unui intermi
nabil discurs mental al gînditorului, 
ajungînd adesea la elaborări bizare, 
la hipostazierea și „substantializa- 
rea" fenomenului psihic — fie acesta 
intelectual, afectiv sau volitional — 
și, in consecință, la scindarea lumii

doar cîteva din 
lumii fenome- 
fenomene care 
continuu, cu o

materiale unitare în spirit și ma
terie, cel dinții apărînd ca demiurg 
al celei din urmă. Psihicul era ase
muit, cum remarca eminentul nos
tru om de știință, psihologul Ștefan 
Odobleja, ca un fluid, o flamă, un 
suflu, o respirație, o umbră; el a- 
părea ca fiind ceva imponderabil, 
aspațial, fără dimensiuni, nerepre- 
zentabil, fără cantitate, o pură cali
tate. nemăsurabilâ în sine.

Metoda de analiză era introspecția 
— vedere internă, contemplarea 
eului în el însuși — Instrument de

mentare ale conduitei și la elemente 
disparate ale organizării psihice.

Reacția la acest model — evident 
simplist, reductionist — era firească 
și, începînd cu anii 1950, se produce 
întoarcerea, prin intermediul meto
dei fenomenologice și a filozofiei 
existenței (Husserl). spre viața 
psihică internă, spre lumea trăi
rilor și a conștiinței persoanei. Orice 
fenomen psihic este o formă su- 
biectuală de existență a lumii lucru
rilor, un mod de apariție a obiectu
lui in fața subiectului. Percepția, re-

ca 
de

y

amorfă realitate 
atît. Grație per- 

gindirii și

să 
în

a-

reflexiunilor asupra feno- 
psihice evocînd și invocind 
trăiri, fluxul de asociații, 
și reprezentări pe care le

izolare a conștiinței din lanțul de
terminismului cauzal și de situare a 
ei în sfera esențelor „pure", extra- 
corporale. Aceasta l-a și determinat 
pe inițiatorul filozofiei pozitiviste, 
Auguste Comte, să declare, pe bună 
dreptate, referindu-se la situația 
din vremea Iui, că studierea fenome
nelor psihice prin contemplarea în 
ele și pentru ele nu ne învață 
nimic. Și, totuși, senzațiile, ideile, 
sentimentele constituie o realitate 
de care nimeni nu se putea îndoi 
și pare trebuia transpusă și descrisă 
intr-un limbaj adecvat, limbajul 
cauzal al cunoașterii științifice. Sar
cină dificilă, deoarece se ridica în
trebarea ; cum . ar putea fi’ co
relate manifestările „acorporale", 
„aspatiale" ale lumii interne, desco
perite de individ în el însuși, prin 
introspecție, cu fenomenele externe, 
care pot fi observate, înregistrate și r. _«--- _» jn_

nu 
se

In

tern, SUUICLL.V,
se cerceteze numai concomitentele 
lui obiective vizibile, respectiv sub
stratul fiziologic și manifestăriie 
comportamentale. S-a născut, astfel, 
în jurul anilor 1930, Prientarea 
scientistă, o metodologie de~ esență 
neopOzitivistă, operaționalistă, care 
respinge filozofia, afirmînd 
cienta cunoașterii naturalist-știin- 
țifice pentru formarea unei concep
ții integrale despre om și lume. Ea 
incită la crearea unui model — am 
zice, de factură electrono-protonică 
— de explicare a fenomenelor psi
hice și a conduitei, model atomist, 
preluat din fizică și chimie, care li
mitează cercetarea la nivelurile ele-

măsurate obiectiv? Se părea că, 
trucît aceste serii de fenomene 
pot fi corelate. est£ necesar să 
renunțe la primul termen — cel 
tern, subiectiv, psihologic — și

prezentarea, gîndirea nu sînt altceva 
decît lucrurile așa cum îi apar ele 
subiectului, adică așa cum sint ele 
văzute, înțelese și încărcate cu sen
suri de subiect. Psihicul este un mod
al omului de a ieși dincolo de limi
tele sale în lume, de a se include și 
a ființa în ea (E. Strauss), orice în
cercare dualistă de separare a' mintii 
de corp, a eului de lume, a ființei 
de natură, a omului de alt om ne- 
avînd nici un fundament. Tocmai a- 
ceastă ieșire dincolo de limitele 
eului și dobîndirea altuia, ca altceva, 
constituie faptul cel mai expresiv al 
experienței senzoriale. Forma, lu
mina, culoarea sint tocmai fața pe 
care mi-o arată lumea, răspunsul 
lumii la privirea mea.

Analiza fenomenologică răspunde 
intr-o anumită măsură la întreba
rea „ce reprezintă în sine lumea fe
nomenelor subiective", dar nu ne 
explică de ce este ea așa și cum a 
devenit astfel.

Judecate prin prisma concepției 
materlalist-dialectice, fenomenele psi
hice nu sînt lucruri în sine și nici 
nu „plutesc" pe deasupra sau în 
afara lumii materiale. Ele se pla
sează în interiorul interdependenței 
proceselor acestei lumi, fac parte 
din ea prin geneză, conținut și 
substrat, dar dispun de un mod spe
cific de existență și funcționare, care 
le deosebește de alte fenomene, ne
psihologice. Astfel, asemenea orică
rui alt act al organismului, feno
menul psihic dispune de un meca
nism material, apare ca rezultat al 
activității unui anumit organ în 
speță, a creierului insă, sub ra
portul conținutului, 
„cu fata"
nu 
nii

zația, percepția, reprezentarea — ca 
imagini ale formei, mărimii, euforii 
obiectelor simțite sau reprezentate ; 
ideea, ca expresie abstractă a relații
lor dintre obiecte, starea emoționa
lă. ca „traductor" subiectiv al sem
nificației pe care o capătă, pentru 
persoană, obiectele, evenimentele și 
celelalte persoane cu care interac- 
ționează. Aceste dimensiuni contrare 
— mecanismul fiziologic și con
ținutul obiectual — se articulează. 

. foarte strips in structura fenomenu
lui psihic, în sensul că determinările 

de timp și de loc 
  ale obiectului ex- 

tern se proiectea
ză z», z-x z--~a-------- ză si se transpun
| ap H Rja r■ în modificarea de
I 0 fi, stare a organului
1 Bl M HJI_ intern. De aici
® ua '«S' wu j nota de obiectua- 

litate a corppo- 
■ s nenței fenomene-
! lor subiective.

Lumea fenome- 
Ig nelor interne psi-
I kJ! a hice, subiective,
1 ' 3 este „croită" după

modelul lumii ex- 
--------------------------- terne, cea dinții 

fiind tabloul, re
producerea panoramică a celei din 
urmă. Și, interesant, că deși această 
reproducere se face cu ajutorul muta
țiilor interne survenite în stările sub
stratului material (procesele interne 
ale ochiului, urechii, tegumentului, 
impulsurile nervoase din creier), teh
nica sau mecanismul acestor mutații 
rămîn discrete, ascunse controlului 
conștiinței subiectului. Marx avea 
perfectă dreptate spunînd că acțiunea 
luminii asupra nervului optic se 
percepe nu că excitație subiectivă a 
nervului, ci ca o formă obiectivă a 
lucrului aflat

fenomenele 
strîns, intim 
din afară și ,----------
miezul experiențelor șl al contactu
lui omului cu lumea. Iar aceasta 
este una din concluziile definitive la 
care au ajuns cercetătorii, situați 
ferm pe pozițiile materialismului- 
dialectic, în explorarea complexului 
univers al psihicului uman.

v

ochiului.in afara
psihice sînt. așadar, 
legate

profund
de lucrurile 
ancorate în

Conf. univ.
Pantelimon GOLU

Toamna muzicală
clujeană

CROlfejCA TEÂTRJUĂ
păstrarea 
ales re- 
omenes- 

alicnată stră- 
spirituală întrea-

Esența omenescului, 
sa nealterată și mai 
găsirea și reintegrarea 
eului în ființa 
bat ca o obsesie 
ga operă a lui Horia Lovinescu. 
Descoperim acest fir roșu în primul 
rind în ..Omul care si-a pierdut 
omenia" și in alegoriile 
existențiale ce i-au urmat 
care Lovinescu redeschide, 
mele dramelor conceptuale, 
de mituri, ale lui plaga, o direcție 
originală si interesantă în 
turgia românească contemporană.

Piesele etice si filozofice ale lui 
Horia Lovinescu exprimă crize ale 
civilizațiilor, crize de conștiință 
trăite de oamenii acestui veac. Re- 
dobîndirea calităților pierdute are 
loc în șituații-Iimită : împrejurări 
care, plinind existentele în grav 
pericol fizic, deschid si procesul di
mensiunilor va
lorii lor morale. 
Catastrofele nil 
sint consecințele 
vreunui păcat 
originar, ci ur
mările tragice ale 
jocului irespon
sabil cu puterea, 
cu utilizarea an
tiumană a unor 
descoperiri teh- 
nico-științifice. Și 
poate, mai ales, 
urmările trădării 
de către om a e- 
senței, a vocației 
sale spirituale.

Un sfirșit al lu
mii. un dezastru 
de acest fel s-a 
produs și în ale
goria filozofică prezentată la Tea
trul „C. Nottara", „Jocul vieții și al 
mortii în deșertul de 
sinteză a principalelor 
umane și profesionale ... __
maturgului. Ni se vorbește aici de 
un cataclism atomic, care semni- , 
fică in primul rind un dezastru spi
ritual : „Jocul..." reia, dintr-o sub
tilă si semnificativă perspectivă, 
polemica, personajele și „figurile" 
unei cunoscute legende biblice : a 
lui Cain, care l-a omorît. din invidie 
pe fratele său mai mic Abel. Eroii 
piesei lui, Lovinescu nu aparțin 
unui prim'început de ev. ci sint oa
menii unei lumi care s-a autodis
trus. Erorile >lor sint mult mai 
meroase. complicate și uneori 
obscure. Divinitatea a dispărut 
orizontul eroilor lui Lovinescu. 
tăi este un fost „pater familias" și 
„jJionier", devenit Drin catastrofa ce 
simbolizează „criza valorilor ela- ’ 
sice" nedemn de atributele cunos
cute. Este un bărbat care trăiește 
contradicția dintre vitalitatea pu
ternică (nealterată de' timp si îm
prejurări). nostalgia „Paradisului" 
și neputința- la care-rl condamnă si
tuația în care se află. Din trun
chiul său a răsărit un Abel. bun. 
dar care optează pentru castitate si 
un Cain urmărit de genocidul 
care a participat. Piesa 
un personaj, o 
pare a 
să-și găsească 
în misiunea de perpetuare a vieții. 
Sfîsiat de drami celor doi fii — 
tatăl așteaptă înfrigurat venirea lui 
Cain, <lispretuindu-l pe Abel. Pen
tru Abel, pentru el (și credem, și 
pentru dramaturg) exprimă credin
ța că, nimic nu se schimbă", că 

„nu 
răul cel mai 
refuzul vieții, 
este aceea că 
modele înfai- 

idei opune

viată. străbâtind o 
Căci iată

etice si 
— prin 
pe ur- 
hrânite

drama-

țudinea față de 
experiență edificatoare, 
că in această lume de eroi perfect 
■constituiți (pe dominanta unor in
stincte. temperamente și mai ales 
a unor atitudini opuse), în această 
lume de alternative morale în
cepe să se producă o subtilă in
fluentă și contagiune reciprocă, 
modificare de gindire și atitudine.

. Urmărim un „joc" al transferului 
continuu de la bine Ia rău (dar și 
Invers)" : al convertirii prin iubire a 
instinctului vital și afirmării rea
lismului Idealului morăl. Imacula
tul Abel capătă conștiința culpabi
lității și el are puterea de a con
verti falimentul opțiunii sale indi
vidualiste într-o șansă dată celor
lalți. Fecioara pură și neliniștită 
devine femeie, matcă a vieții, care, 
iși recapătă siguranța, liniștea si 
demnitatea în așteptarea copilului.

de Horia LOVINESCU
la Teatrul „C 1/ Nottara

cenușă", 
experiențe 
ale dra-

nu- 
mai 
din 
Ta-

la 
mai are 

Ană, întruchi- 
naturii vitale, aptă 

supremul echilibru

..peste tot este cenușă", că 
există viitor", rostind 
mare : sterilitatea si

O calitate a piesei 
nu oferă soluții sau 
libile. Conflictul ei de 
personaje care întruchipează fie
care o anum1' experiență sau aspi
rație ; dar, interesant și valoros : 
nici un personaj nu-si cor/sumă 
esența bogată, contradictorie. în 
sensul unicei idei pe cam o întru
chipează. In fond, toți eroii se de
finesc, pe diferite trepte, prin ati-

anumit 
însă, 
el eiste întors 

spre obiectele externe și 
poate fi analizat decît în tc.me- 
insușirilor acestor obiective ; sen-

desfășoa- 
ediție a 
muzicală 
inaugural 
orchestra

ia in stăpînire casa si capătă o mi
raculoasă autoritate asupra celor
lalți. Flacăra noii vieți va lumina 
și netpzi unele din trăsăturile chi
nuitului (de experiența cruzimii) 
Cain, îi va atenua cinismul și tru
fia, dinei rătăcirii lui sensul cău
tării tftiei posibile transformări 
moralei *

Tatăl însuși iși va regăsi — re- 
trăindu-și copilăria, amintirile, evo- 
cîndu-și părinții, dragostea, 
rinta — unitatea inițială 
muri .firesc, cum zice el. de 
tea lui personală". Moarte

sufe- 
si va 
..moar- 
a unui 

om care, tardiv, iși asțimă ca sens 
suprem protestul împotriva des
compunerii valorilor traditionale. a 
imaculării vieții.

Valorile umane nu sînt. înțele
gem. imuabile, fixe. Ca stelele pe 
cer, date în formă unică, o dată 
pentru totdeauna. Ele /nu mai în
seamnă nimic, sau înseamnă totul, 
în măsura în care purtătorii lor. 
oamenii, le întruchipează adecvat. 
Căci un personaj ca Abel, de 
exemplu, îndreaptă idealismul său 
împotriva firii, a spetei umane, cu 
alte cuvinte ipumanizind valorile, 
ciîndu-le o traiectorie . paradoxală, 
contrară naturii și funcției lor. In 
afara înțelegerii acestui adevăr, al 
strinsei legături, a dependentei va
lorilor de existenta reală, nu ima
ginară. a omului nici o reabilitare 
sau reînnoire a sensului vieții nu 
este cu putință.

Implicarea în viață, acțiunea se 
arată mai presus de pasivitate, 
păcatul maculează, dar dă șansă 
vieții care .nu tolerează ceea ce 
e simplu si invers". Dramatur
gul sugerează perpetuarea liniș
tii si neliniștii acestui ioc prin 
acea întrebare a Anei : „Cine se 
zbate în pîntecele meu ?“ Moșteni
toarea testamentului spiritual lăsat 
de Abel, dar de fapt apartinînd 
tuturor celorlalți eroi, pare să fie 
Ana sau, mai; exact, ceea ce se 
zbate în pintecele ei. simbolul unei 
noi generații ce va trebui să recîș- 
tige valorile sterilizate. chircite, 
deformate de existenta . celor 
dinaintea ei.

Viziunea ciclică, mai pronunțată 
în partea intîi a piesei, lasă loc

prefigurării imaginii de spirală a 
progresului.

„Jocul..." a văzut lumina rampei 
la Teatrul „Nottâra". intr-un spec
tacol clar, puternic, bogat dar nu 
stufos, rafinat dar plin de seva 
trăirii și căutării omenești auten
tice. Un spectacol de o simplitate 
clasică.

Din prima clipă îți solicită admi
rația decorul de o îndrăzneață poe
zie a speranței, creat de Mihai 
Mădescu. Spectacolul e un bun e- 
xemplu de conlucrare a regizorului 
cu experiența, cu talentul, cu con
știința artistică a interpreților.

Realismul simbolic al montării 
stă în principal pe umerii lor. pe 
capacitatea lor de a imagina si mo
dula mereu altfel, de la scenă la 
scenă, detalii de comportament și 
nuanțe psihologice și de a reliefa, 
totodată, tensiunea ideilor si iposta

zelor morale, su- 
-----------------------  punindu-le, per

fect inteligibil 
0 # (mai mult : pa- 

iTlAîîf'fi'0 sionant) reflec
ției. Jocul lor re
face dialectica 
bine-rău a fragi
lității și a monu
mentalității ; a 
trecătorului și 
eternului din om.
Spectacolul 

realizează un 
echilibru subtil 
între aeruț. tene- 
br6s, jocul precis, 
sec, de o mare 
naturalețe în co
municarea durită
ții și a convul
siilor conștiinței 

(Cain, interpretat de Ștefan Si- 
leanu) și aerul contemplativ, ex
tatic (uneori pe punctul de a 
deveni o poză) conversiunea 
și sinuciderea sacrificj'ală a lui 
Abel (Alexandru Repan) — cei 
doi frați care vor redeveni 
unul. între bogăția de nuanțe, forța 
și distincta personalitate cu care 
Dana Dogaru reface autenticitatea 
și gravitatea destinului Anei si su
culenta rostirii si plasticitatea 
gesticii lui George Constantin, 
maestru armonizate, contrapunctate 
și supravegheate aproape impe
cabil.

Ca și
George 
intuirea
personajului, care. se simte ca un 
sac din care au curs grăuntele, care 
nu mai are nici o certitudine cu 
privire la propria identitate, care 
— intr-o stare de continuă confu
zie — nu mai știe ce date îi vin 
din trăire și ce date din amintire. 
Un personaj de un cabotinism 
neintenționat, de bună credință, 
care, parodiind experiența tragică, 
și-o va asuma in cele din urmă. 
(Pusă în glumă, masca tragică i se 
va lipi de chip, iar moartea tragi
că îi va pecetlui viata). George 
Constantin, pecetluiește si acest rol 
cu forța imensei/ sale personalități, 
artistice, accentuîndu-i dimensiunile 
monumentale. Calitatea cea mai ifti- 
portantă a compoziției sale este în
treținerea echivocului (pendularea, 
mai mult inconștientă. între reali
tăți crunte si iluzii. între joviali
tate si dramă, vitalitate si dorința 
mortii, între grotesc. absurd și 
tragic) — cu o finețe indescriptibilă 
a tranzițiilor.

Cea mai bună piesă a dramatur
gului Horia Lovinescu, lucrare de 
mare densitate spirituală, 
naștere la „Nottara" nu 
unui 
sânt 
ci și 
vânt 
rează — odată 
priurzisa de 
românesc.
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în alte rînduri. creația lui 
Constantin se impune prin 
clară a naturii complexe a

a dat 
numai 

spectacol substantial, intere- 
— ceea ce era de așteptat — 
unuia perfect accesibil, capti- 
și tulburător. Fapt care ono- 

cu echipa pro- 
realizatori — teatrul

Natalia STANCU

La Cluj-Napoca, se 
ră cea de-a XlV-a 
festivalului „Toamna 
clujeană". Concertul 
a fost susținut de
simfonică a Radioteleviziunii 
din Fraga sub bagheta dirijo
rului Iosef Hrncer. Alte con
certe sînt susținute de orches
tra simfonică a Filarmonicii din 
Cluj-Napoca condusă de Ema- 
noil Elenescu. „Deutsche Kam- 
mer-Akademie“ din 
— R.F.G., „Atelierul 
contemporană" din 
„London Gabrieli 
semble" din Anglia, formația 
„Ars Nova", cvartetul „Pro Ca
mera" și altele: Concertul de 
închidere din 2 octombrie este 
rezervat’ orchestrei 
locale avîndu-1 ca 
Walter Hiigler din

Ștefanca solist pe 
(Al. Mureșan).

Dusseldorf 
de muzică 
Varșovia, 

Brass En-

simfonice 
dirijor pe 
R.F.G., iar 

Ruha.

TEATRU SCURT
In întreprinderile și instituțiile 

gălățene s-a declanșat etapa de 
masă a „Festivalului județean al 
teatrului scurt de amatori" — am
plă manifestare artistică organizată 
sub egida Consiliului județean al 
sindicatelor Galați.

Festivalul, care-și propune ca în
tre 15 septembrie a.c. — 25 mai 
1980 să mobilizeze și să stimuleze 
toate formațiile teatrale de amatori 
din unitățile economice gălățene. 
de ne lingă casele de cultură și clu
burile muncitorești, urmărește. în 
același timp, împrospătarea reper- 
toriilor cu noi și valoroase piese 
intr-un act.

t V
PROGRAMUL 1

16,05 Biblioteca elevului : Nlcolae Labiș
16.30 Republica Arabă Yemen. Reportaj
16.50 La fața locului — emisiune de in

formații, reportaje și actualități
17,05 Festivalul internațional „George 

Enescu"
17.30 Sport
18.30 Forum cetățenesc
18.50 1001 de seri >
19,00 Telejurnal
19,20 Priorități în agricultură
19.30 Noi, femeile !
20,05 Telecinemateca : „Aeroportul in

ternațional". Premieră pe țară. 
Producție americană

21,40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Căsuța poștală TV
16,25 Din țările socialiste
17,0*0 Teatru TV : „Curajul'* de T. Băr- 

buceanu
18,00 Conexiuni. Serial științific. Relua

rea episodului 2
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Muzică ușoară
19,35 Studio T ’79 '
20,00 Festivalul internațional „George 

Enescu"
21,40 Telejurnal

cinema
© întîlnire de gradul trei (2 serii, 
panoramic, color) : SALA PALA
TULUI - 17,15; 20.15.
© Jachetele galbene : CAPITOL — 
15,30: 17,45: 20, FLAMURA — 9;
11.15; 13.30; 15,45: 18: 20.15.
© în numele papei rege : PATRIA 
— 14,30; 17: 19.30. GLORIA — 9: 
11,15 : 13,30 : 15,45 18 ; 20,15, PARC
HOTEL — 20.
© Zburațî în înaltul cerului : FES
TIVAL — 15.30: 17.45; 20.
O O casă sub soarele fierbinte : 
VICTORIA -15: 17,30; 20.
© Daca vei pleca : CENTRAL — 
15; 17,15: 19.30.

< © Hoțul din Bagdad : SCALA —
15; 17,30; 20, FEROVIAR — 9; 11,15: 
13.30: 15.45; 18; 20.15, MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30, la 
grădină — 19,45.
© Moartea unui ghid : CINEMA 
STUDIO — 10: 12: 14: 16; 18; 20, 
GRADINA TITAN - 19.45.
© Program de desene animate —

FESTIVALUL

INTERNAȚIONAL 

„GEORGE ENESCU"
ROBERTO BENZI-

„O mare manifestare 
de artă adevărată"
De peste două decenii 

Roberto Benzi luptă cu 
acel „portret-ideal" pe 
care 1 l-au conturat fil
mele sale de glorie, cu ne
încrederea cu care a fost 
primită apoi evoluția sa. 
A muncit mult, a studiat 
enorm, s-a format intr-a
devăr ca un excelent 
muzician.

— Membrii orchestrei 
simfonice a Radiotelevi
ziunii ne-au spus că 
lucrați in amănunt (ne 
referim la Simfonia a 
IV-a de Brahms), pe 
compartimente, de la a- 
cordaj la sonoritățile de 
ansamblu urmărite din 
toate punctele sălii...

— Sînt la prima colabo
rare cu acest. ansamblu, 
și am găsit un exce
lent teren de fertiliza
re a ideilor, a intențiilor 
mele. Am căutat, poate nu 
am reușit Intru totul, să 
realizez în Brahms acea 
disciplină spirituală, disci
plină care are drum des
chis către o interpretare 
de adîncime intelectuală.

— Știu că admirați arta 
marilor dirijori Karajan, 
Bernstein, Giulini, a cele
brilor pianiști Claudio 
Arrau, Kempf, a violonis
tului Viktor Tretiakov, că 
sinteți receptiv la valorile 
creației contemporane.

— Este minunat să poți 
învăța, să descoperi cu 
mintea, cu sufletul, cu 
inima acel indescriptibil 
fenomen care naște Arta 
— creație, interpretare. Și 
acest festival în care sînt 
invitat pentru prima oară, 
mi-a dat satisfacții spiri
tuale. Este o mare mani
festare de artă adevărată. 
Am reascultat în concertul

de deschidere acea pagină 
de forță care este „Simfo
nia I" de Enescu, am re
cepționat acea încărcătură 
emoțională, Ideatică pe 
care o transmite Tretiakov 
atunci cind cîntă Brahms, 
Schubert, Prokofiev... Eu 
însumi am dorit ca la a- 
ceastă manifestare închi
nată lui Enescu. să dăru
iesc publicului o pagină 
enesciană de popularitate
— Rapsodia a Il-a în Re 
major, iar alături de Ion 
Voicu — un arcuș de pri
mă mărime, un excelent 
virtuoz, am dorit crearea 
unui moment de excepție
— Concertul nr. 1 pentru 
vioară și orchestră de 
Max Bruch.

— Ați dirijat de curînd 
în S.U.A. Ați fost aplau
dat la Dresda. Sinteti la 
cea de-a Vil-a stagiune a 
orchestrei din Bordeaux...

— Nu este o agendă 
deosebită. Ca să obții sin
cere aplauze, drumul ,se 
arată foarte anevoios. 
Muncă, studiu, studiu se
ver. atenție ca fiecare a- 
pariție în public să însem
ne o treaptă ascendentă 
și nu un prilej de comen
tarii amabile. Sînt muzi
cian și profesiunea' de mu
zician este după părerea 
mea una dintre cele mai 
dificile.

— Enescu spunea că 
pentru el nu contau a- 
plauzele: era fericit a- 
tunci cind simțea orches
tra pătrunsă de ideea pe 
care el o urmărea.

— Este o profesiune de 
credință pe care și-o însu
șește oricare artist ade
vărat.

Smaranda OȚEANU

Recitalul pianistei
Xie Dagiun

Concertul Filarmonicii 
„Gheorghe Dima" din Bra
șov a prezentat un dublu 
interes : mai intîi prin so
lista Concertului nr. 4 de 
Beethoven, pianista Xie 
Dagiun din Republica 
Populară Chineză, apoi 
prin calitatea recunoscută 
a orchestrei șl dirijorului 
ei. Ilarion Ionescu-Galați.

Xie Dagiun și-a făcut 
educația instrumentală la 
Beijing, în prezent ea 
fiind solistă a Filarmo
nicii centrale de acolo. 
Tehnica sa este suplă și 
solidă, tușeul clar, crista
lin în acut, amplu în 
mediu și grav. Cultura 
stilului beethovenian a 
reieșit cu pregnantă, re- 
levind gîndirea judicioa
să, capacitatea de intros
pecție și dominarea ma
teriei sonore. Toccata de 
Paul Constantinescu. ofe
rită ca bis. a fost cînta- 
tă parcă dintr-o suflare, 
cu intuire exactă a spiri
tului acestei bijuterii a 
muzicii instrumentale ro
mânești. Xie Dagiun a 
mai cîntat, la cererea 
publicului, adaptări pen
tru pian (făcute — și, 
evident, executate — cu

virtuozitate) ale unor 
piese de Tsu Wuan 
Hua (Ziua eliberării) 
și Wuan Cien Țsun 
(O sută de păsări).

Orchestra brașoveană 
este in permanent pro
gres. vădit nu numai în 
acompaniamentul bine 
articulat la punctele de 
confluentă dintre solistă 
și colectivul instrumen
tal. ci și în simțul echi
librului și contrastelor de 
culori și intensități. în 
flexibilitatea ritmică din 
piesa Chemări ’77 de Du
mitru Capoianu (lucrare 
de un dramatism sobru, 
desfășurată eficient ca 
expresivitate). Punctul 
culminant s-a aflat, neîn
doielnic. ca demonstrație 
a potențialului de ansam
blu, în tălmăcirea de-a 
dreptul entuziasmantă a 
Simfoniei fantastice de 
Berlioz. Se poate vorbi 
despre o dramaturgie 
atent urmărită de Ilarion 
Ionescu-Galați, de o con
strucție pregătită cu mi
nuțiozitate și finețe, rea
lizată ca atare in congest , 
prin atmosfera into 
poetică a scenei cîmx 
nești, prin gradarea ii.ee- 
resului dramatic din mar
șul spre supliciu, prin 
fluenta elegantă a valsu
lui etc. Rezultatele excep
ționale obținute de muzi
cienii brașoveni se explică 
prin munca nedrămuită, 
condusă cu înflăcărare de 
Ilarion Ionescu-Galați, 
care a arătat, si de astă- 
dată. că se situează în 
fruntea generației sale. 
Concertul a fost încă o 
demonstrație a faptului 
că muzica românească se 
bizuie în toate centrele 
artistice pe valori inter
pretative de mare forță.

Petre CODREANU

Cvartetul „Voces confemporanae" din lași 
și corul „Capella Transilvanica" 

din Cluj-Napoca
Să fie oare excesiv de 

binevoitoare aprecierea 
potrivit căreia cvartetul 
ieșean „Voces contem- 
poranae" este una dintre 
cele mai minunate for
mații de'acest gen care au 
concertat în ultimul de
ceniu. sub cupola Ateneu
lui Român ? Nicidecum 1 
Cei patru muzicieni din 
Iași. Bujor Prelipcean, 
Anton Diaconu. Gheor
ghe Haag și Dan Prelip
cean, practică o artă au
tentică, mai mult decît 
atît. pe deasupra seriozi
tății muncii depuse, pe 
deasupra omogenității an
samblului, a frumuseții 
sonore și a clarității evo

luțiilor, membrii cvartetu
lui „Voces" demonstrează 
o rară cuviință în exerci
tarea actului interpretativ. 
Căci autenticitatea reali
zărilor acestora apare, in 
mod direct, determihată 
de atașamentul necondi
ționat pe care membrii 
formației il demonstrează 
față de ideea de profe
sionalism al artei sune
telor.

Ascultînd în interpreta
rea cvartetului „Voces" 
fie Cvartetul opus 95 de 
Beethoven, fie Cvartetul 
nr. 7 de Wilhelm Berger, 
realizezi fermitatea și 
claritatea gîndirii muzi
cale care iși găsesc o fi

rească contrapondere în 
frumusețea sculpturală a 
materiei sonore.

„Capella Transilvanica" 
— acest minunat cor de 
cameră ce ființează pe 
lingă conservatorul clu
jean. este rodul unei 
pasiuni, al unei dă
ruiri în timp pe care ma
estrul Dorin Pop, condu
cătorul formației, precum 
și componenții acesteia, o 
manifestă față de nobila 
idee a cîntului coral. Spe
cificitatea discursului mu
zical susținut de acești ti
neri muzicieni constă toc
mai în cultivarea senti
mentului firesc al expre
siei. scrupulos otientat

pe coordonatele stilistice 
ale pieselor interpretate. 
„Capella Transilvanica" 
dezvoltă maniera pro
prie a unei așa-numî- 
te „-ziceri" corale de totală 
cuprindere a sensului mu- 
zical-poetic : textul lite
rar, exemplar rostit, se 
situează pe coordonate de 
rafinată vocalitate lipsită 
de artificii, de manieris- 
me. Atît miniaturile cora
le ale Renașterii italiene, 
cit și paginile datorate 
compozitorilor clujeni 
contemporani au cunoscut 
șlefuirea proprie unor ve
ritabile nestemate sonore.

Dumitru AVAKIAN

Poem cu păsări 
de dor

— lui George Enescu —

...Șl zi de zi vin păsările lumii 
aici, ca într-o oază de mister : 
cerul coboară lin în ochiul humii 
și stele ard în iarbă ca-n eter —
Ciripituri — ca lacrimi aurinde — 
ivesc în aer un imens iris 
și vuietul albastru ce cuprinde 
un necuprins de muzici: paradis !
Vin păsări cu-aurore boreale,^ 
mari albatroși, superbii zburători, 
oriental, vin păsări cu chimvale 
iar din Carpați sosesc privighetori.
Vin păsări din pădurile adînce 
și din pustiul soarelui ilămînd, 
păsări de imn cu flacără în singe, 
de taină păsări, taina așteptînd.
O, ce rumoare ! amețit cuvîntul : 
tot păsări de iubiri, păsări de dor 
ce se uimesc: jur împrejur pământul 
se leagănă iradiind sonor !

Radu CARNECI

CONCERTUL DE ASEARĂ
Spectacolul de la Palatul sporturilor și culturii, 

desfășurat sub genericul „Parada cîntecului popular", 
a prezentat opere din folclorul muzical vechi și con- 
temporan românesc. La Ateneul Român a concertat 
corul, „Madrigal", dirijat de Marin Constantin, și au 
susținut un recital instrumental’ tinere speranțe cum 
sint violonista Mihaela Martin, pianista Ilinca Dumi
trescu, harpistul Ion Ivan Roncea și violoncelistul Du
mitru Rîpeanu.

Formația „Musica rediviva", dirijată de Ludovic . 
Baci, a concertat in Studioul de concerte al Radio
televiziunii.

Iubitorii operei au urmărit pe prima scenă lirică a 
țării „Madame Butterfly" de Puccini (conducerea mu
zicală Constantin Petrovici).

Agenda festivalului
Miercuri, 26

0 Evenimentul zilei:
Spectacolul trupei de dansuri tradiționale din 
Okinawa — Japonia

(ora 17, ora 20 la Opera Romând)

© Concert cameral susținut* de orchestra de camerd 
„Ouod Libet Musicum" condusâ de A. O. Popa 

și „Trio Iliescu"
(Studioul de concerte al Radioteleviziunii)

© Concertul orchestrei simfonice a Radioteleviziunii 
din Praga (Ateneul Român-, ora 20)

© Recitalul sopranei Sheila Armstrong (Anglia) l— 
studioul de concerte al Radioteleviziunii, ora 20)

9.15; 10.39. Umbra lui Casey — 
11,45; 13,45; 15,45, Olga și poetul — 
18*20 : DOINA.
© Mihail, cîine de circ : DACIA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15, GIU- 
LEȘTI — 9; 11: 13,15: 15.30: 17.45; 
20. MIORIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Omul păianjen : LUCEAFĂRUL 
— 14,15: 16.15; 18.30: 20,30, la gră
dină - 19,30. BUCUREȘTI — 13,30; 
15.45; 18; 20,15, FAVORIT — 9: 11.15; 
13,30: 15,45: 18: 20,15 GRADINA 
CAPITOL — 19,30.
,9 Severino : TIMPURI NOI — 
14,30 ; 16,15 ; 18 ; 19,45.
• La cinci zile de casă : EXCEL
SIOR — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18:
20.15, FLOREASCA — 9: 11: 13; 
15.30: 17,45; 20. TOMIS — 9: 11.15: 
13.30; 15,45; 18; 20.15, la grădină — 
19,30.
O Frați de cruce : BUCEGI — 16; 
18; 20, La grădină — 19.30.
o Vimea Atlantidei : GRIVIȚA — 
9; 11.15; 13 30; 15.45: 18: 20. ME
LODIA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15. AURORA — 9: 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 19,45.
• Ultima frontieră a morții : LIRA

— 15.30; 17,45; 20, la grădină —
19,30, COTROCENI — 15,30; 17,45;
20.
• Iphigenia : BUZEȘTI — 16; 18,45; 
la grădină — 19.45.
• VIad Țepeș : DRUMUL SĂRII —
15,30: 19. ,
© Elefantul alb : FERENTARI — 
15.30; 17.45: 20. '
• Apașii : PACEA — 16; 18: 20.
© Capcană pentru rață : VOLGA
— 9: 11.15; 13.30; 15,45: 18: 20,15,
COSMOS — 15.30: 17.30: 19.30.
© Acolo unde nu zboară pescăru
șii : VIITORUL — 15.30: 17.45; 20.
• Nick Carter superdetcctiv : 
POPULAR — 16; 18: 20.
© Ulzana — căpetenia apașilor : 
MUNCA — 16; 18; 20.
© Ghinioniștii : FLACARA —
15.30: 17.45: 20.
© Aventurile Iui Mark Twain.: 
ARTA — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 19.30.
© Satul cu arțari : PROGRESUL
— 15.30; 18: 20.
© Viața merge înainte : GRĂDINA 
FESTIVAL — 19.30.
• Poliția este învinsă : GRĂDINA 
FLACARA — 20.

teatre
© Teatru] Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19.30. (sala Atelier) : Fata din An
dros — 19.
© Teatrul de operetă : Poveste din 
Cartierul de West — 19,30.
© Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
— 19,30.
© Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
© Teatrul ..Nottara’* (sala Studio): 
Conversație... — 19.
• Teatru] Ciulești (sala Majestic): 
Goana — 19.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30.
© Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română'* : Pe un picior de plai —
18.30.
© Teatrul ,,Ton Vasilesdu** (la sala 
din bd. Schitu Măgureanu a Tea
trului .,Lucia Sturdza Bulandra"): 
Paradis de ocazie — 19.30.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ARABE YEMEN

Excelenței Sale Domnului 
locotenent-colonel ALI ABDALLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen 
SANAA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite cordiale felicitări, precum și urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și pace poporului prieten al țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Arabe Yemen 
sărbătorește astăzi împlinirea a 
17 ani de la răsturnarea regimului 
monarhic si proclamarea republicii.

Cele aproape două decenii cîte au 
trecut de la acest' important eveni
ment reprezintă pentru această 
tară, situată în sud-vestul Peninsu
lei Arabice, acolo unde apele Mării. 
Roșii iși dau întilnire cu cele ale 
Golfului Aden, o perioadă de am
ple eforturi pentru lichidarea-ur
mărilor dominației coloniale. înfăp
tuirea unor prefaceri înnoitoare si 
înaintarea pe calea progresului. Ast
fel, avînd in vedere faptul că 
aproape 90 la sută din populația de 
circa 7 milioane a tării lucrează în 
agricultură. în R. A. Yemen se 
acordă o atentie deosebită extinderii 
suprafețelor irigate și introducerii 
metodelor moderne de cultivare a 
pămintului. Planul de cinci ani 
1978—1982 prevede irigarea a 60 000 
de hectare în regiunea Tihama si 
a 30 000 hectare in zona Wadi Sar- 
dud. ambele urmînd a fi cultivate 
cu bumbac. Prin intrarea în func
țiune a unor fabrici de ciment, de

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R. S. Cehoslovace

La Ambasada Republicii Socialiste 
Cehoslovace a avut loc, marți dimi
neața, prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Ludvik Svoboda, fost 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și președinte al Repu
blicii" Socialiste Cehoslovace.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, al 
conducerii de partid și de stat, 
au prezentat condoleanțe tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al

Plecarea președintelui
Marți dimineața a părăsit Capitala 

tovarășul Ilias Iliou, președintele 
Uniunii Democratice de Stingă din 
Grecia — E.D.A.. care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită în 
țara noastră.

• SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT © SPORT 0 SPORT 0 SPORT

în ambianța păpușilor, o fată ne vorbește 
despre sacrificiul necesar marii performanțe

— Nu-mi închipuiam că ești o sen
timentală, Carmen Bunaciu.

— Sint, dar după ce se vede 7
— După camera în care locuiești, 

unde dacă arunci un ac în sus cade 
apoi pe o păpușă, după muzica pe 
care constat că o asculți, după la
crimile care-ți uniezeau ochii cînd 
mi-ai explicat ce mult te-au emoțio
nat paginile din cartea „Secretele lui 
Patzaichin", la care te-am găsit ci
tind, în sfirșit, după sufletul pe care-1 
puneai în vorbele ce le spuneai des
pre colegele tale Mariana Paraschiv' 
jti Irinel Pănulescu.

— Păpușile și muzica sînt însem
nele firii mele, dar și ale vîrstei. Nu 
uitați că am 18 ani !

— Știu, i-ai împlinit exact în... 
avionul cu care vă întorceați de la 
Universiada din Mexic. Dar parcă nu 
ești bucureșteancă...

— Decît prin adopțiune. M-am năs
cut la Sibiu, unde am și început, de 
fapt, înotul. Aveam șapte ani cînd 
antrenorul Nicolae Dembițchi a se
lecționat cîteva fete din clasa noas
tră și ne-a dus în oraș să facem 
natație Curînd am cucerit pri
mul titlu național, la copii, și am fost 
aleasă în lotul național de junioare. 
La început mergeam in toate stilu
rile — craul, delfin, bras, spate — dar 
din 1973 m-am profilat pe probele 
care-mi convin cel mai mult : 100 m 
și 200 m spate. în vara anului 1974 
am făcut o pregătire la București, 
cu antrenoarea Cristina Balaban- 
Șoptereanu, după care am convenit, 
amîndouă, să lucrăm și pe mai de
parte împreună, la clubul Dinamo 
București.

— Din acest moment a Început, 
deci, o carieră.

— Practic, din anul următor. în 
1975 (an în care am împlinit 14 ani) 
am cîștigat titlul de campioană bal
canică de senioare — cu toate că în 
tară nu dețineam încă titlul nici de 
junioare, nici de senioare. în anii 
ceilalți însă, am cucerit de fiecare 
dată aceste titluri naționale, plus 
Balcaniada. în rest, am ocupat ur
mătoarele locuri la marile comnetl- 
tii : 1976 — V (200 m) și VII (100 m) 
la Europenele de junioare : 1977 — 
III si prima mare medalie (200 m) și 
VI (100 m) în cadrul Europenelor de 
senioare ; 1978 — IV (200 m) și VII 
(100 m).' 

aluminiu, conserve si medicamente, 
au fost puse bazele unei industrii 
proprii. Alte obiective sînt în curs 
de realizare. Pînă în 1982. în R. A. 
Yemen urmează să fie realizate 7 
obiective industriale importante. în 
urma prospecțiunilor geologice au 
fost descoperite importante resurse 
de cupru și fier; valorificarea aces
tor avuții în interesul propriu va 
contribui la ridicarea nivelului ma
terial al ponorului.

în spiritul politicii sale consec
vente de prietenie și solidaritate cu 
popoarele arabe. România socialistă 
dezvoltă relații de colaborare mul
tilaterală cu Republica Arabă Ye
men. .Țara noastră livrează tinerei 
republici utilaje șl îi acordă asis
tentă tehnică în scopul valorificării 
unor resurse naturale. Acordul de 
cooperare economică si tehnică sem
nat la începutul acestui an prevede 
amplificarea acțiunilor de cooperare. 
Dezvoltarea relațiilor româno-ye- 
menite corespunde întru totul inte
reselor ambelor tari si ponoare, 
constituind, totodată, o contribuție 
la cauza păcii si înțelegerii în lume.

P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Oancea, .adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-loco- 
tenent Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului 
îndoliat al 'defunctului și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

E. D. A., Ilias Iliou
Pe aeroportul Otopeni, tovarășul 

Ilias Iliou a fost salutat de tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic 'Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

— Și a venit acest 1979, anul ce 
ți-a adus marile consacrări.

. — Da. Am învins în 3 din cele 4 
curse la care am participat în S.U.A., 
de asemenea am învins în ambele 
mele probe (fiind dublă medaliată cu 
aur), la trei mari competiții ale 
anului : Spartachiada popoarelor
din U.R.S.S. (care a contat și ca 
obișnuitul mare concurs preolimpic, 
unde am stabilit record național la 
200 m). Cupa Europei (cu record na
țional și la 100 m și la 200 m), iar 
de curînd Universiada (cu l’03”35 pe

100 m — din nou record național și 
record mondial universitar).

— Care din aceste succese, te-a 
bucurat măi mult 7

— Cel de la Spartachiada de la 
Moscova. De ce 7 Pentru că a venit 
la timp. Vreau să spun, după o pe
rioadă în care unii oameni tot spu
neau că nu muncesc bine și că nu 
mai am șanse de cîștig, încît mă fă
cuseră și pe mine să mă tem.

— Concret, a cîta înotătoare din 
lume ești la ora actuală, judecind 
după recordul personal 7

— Acum aș fi a treia. Un timp 
mai bun decît mine a realizat la 
100 m campioana mondială Linda 
Jesek (l’03”13) în campionatele na
ționale ale S.U.A., pentru ca apoi o 
altă atletă americană. Sue Walsh, să 
reușească l’02”78.

— înseamnă că, dacă așa se va 
menține ierarhia, in mod normal poți 
urca pe podiumul olimpic.

— înseamnă și nu prea. în primul 
rînd, întîlnirea directă dintre adver
sare poate schimba datele într-un 
concurs (în funcție de starea psihică 
și de forma momentană), cum s-a în- 
timplat, de pildă, în ianuarie, în 
S.U.A., cînd eu am învins-o pe Sue 
Walsh. Nu se poate spune, prin ur
mare, că n-aș putea năzui mai mult 
decît „bronzul1* olimpic. Totodată, 
însă, nu neglijez că și alte înotătoa
re — actualmente cu timpi inferiori 
— gîndesc la fel și speră să mă în
treacă. Hotărîtoare în această pri
vință va fi munca de pregătire din

DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂTĂMÎNT 
LA ACADEMIA MILITARĂ Șl l'N ȘCOLILE DE OFIȚERI
Marți dimineața a avut loc des

chiderea noului an de învătămînt la 
Academia militară și în școlile mi
litare de ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din armată.

La festivitățile care au avut loc au 
participat, membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului Apărării 
Naționale, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de. stat, ai gărzi
lor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire militară a tineretului.

într-o atmosferă însuflețită, cadre
le și elevii instituțiilor militare de 
învățămînt au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
armate, telegrame în care se expri
mă deplina adeziune față de indica
țiile și orientările de inestimabilă va
loare subliniate în cuvîntarea pe 
care a rostit-o cu ocazia deschide
rii anului de învătămînt 1979— 
1980, la marea adunare popu
lară de la Timișoara, precum și 
hotărîrea de a acționa neabătut pen
tru înfăptuirea lor în viată, t pentru 
perfecționarea activității de invăță- 
mînt, politico-educative, științifice și 
culturale din Academie și școlile mi
litare. Cei prezenți la festivități 
și-au reafirmat hotărîrea de a acționa 
cu toată energia și priceperea pentru 
legarea tot mai strînsă a învățămîn-

ÎN CAPITALĂ A FOST DESCHISĂ 

Expoziția de carte academică din Uniunea Sovietică

La librăria „Mihai Eminescu" din 
Capitală a fost deschisă marți Expo
ziția de carte academică din Uniunea 
Sovietică.

Cele peste 400 de lucrări prezen
tate — cărți tehnice, de științe so
ciale, istorie, agricultură, seismolo
gie și altele — ilustrează sintetic 
activitatea editurii sovietice de pro
fil „Nauka". Expoziția este organi
zată în cadrul relațiilor de colaborare 
existente între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia de 

aceste zece luni care au mai rămas 
pînă la Olimpiadă. în ceea ce mă 
privește, la 1 octombrie reiau pre-, 
gătirile din plin. Pînă atunci, cum 
ați văzut, mă mai odihnesc și învăț 
ce înseamnă sacrificiu în muncă de 
la amiralul „flotilei noastre de aur" 
care este inegalabilul Ivan Patzaichin. 
Dacă de acum și pînă la plecarea 
spre Moscova nu înot încă 5 000 de 
kilometri și nu fac zilnic exerciții de 
forță — degeaba mai mă duc. Sînt 
hotărîtă să mă pregătesc cu toată 
dăruirea și cu tot efortul pentru că

Azi, Carmen BUNACIU

la o altă Olimpiadă nu voi mai putea 
participa.

— Cum adică 7
— în general, vîrsta performanțe

lor maxime în natația feminină este 
cuprinsă între 16 și 20 de ani. Dacă 
nu s-a născut în an olimpic (și să 
poată participa deci la Olimpiadă și 
cînd are 16 ani și cînd are 20) o 
înotătoare are o singură dată în via
tă șansă olimpică. Iată de ce eu nu 
vreau să ratez în 1980 ! Dinspre 
partea mea n-am nici o grijă, voi 
munci și iar voi munci, cu dorința și 
voința pe care le-am dovedit astă- 
iarnă, în cadrul acelei formidabil de 
grele — dar fertile — perioade de 
pregătire din S.U.A. Nu va fi, insă, 
de-ajuns. Mai sînt necesare încă alte

în cîteva rînduri
, ® în concursul de atletism al Jocu

rilor sportive mediteraneene de la 
Solit, recordmanul european Pietro 
Mennea (Italia) a terminat invingă- 
tor în proba de 100 m plat, fiind cro
nometrat cu timpul de 10”24/100. In 
proba similară feminină, sprintera 
franceză Chantal Rega a realizat un 
nou record al Jocurilor, cu timpul de 
ll”48/100.

Alți cîștigătorl : 20 km marș : Ge
rard Lelievre (Franța) — lh23’50”4/10; 
săritura în lungime femei ; Maroula 
Lambrou (Grecia) — 6,32 m ; 100 m 
garduri femei: Laurence Elloy (Fran
ța) — 13”87/100. 

tului cu cercetarea și producția, cu 
practica instruirii și educării trupe
lor, în spiritul concepției partidului 
nostru privind apărarea patriei, ca 
operă și cauză a întregului popor.

în telegrame se subliniază faptul 
că, în activitatea ce o dedică întăririi 
capacității de, apărare a patriei, ca
drele didactice și elevii instituțiilor 
militare de învățămînt sînt însuflețiți 
de exemplul luminos al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
eminentă personalitate a lumii con
temporane, care își consacră pildui
tor întreaga muncă și viată ridicării 
patriei pe noi culmi de civilizație și 
progres. Folosind condițiile minunate 
de, învățătură create de partid și po
por, elevii din Academie și școlile 
militare își reafirmă angajamentul de 
a acționa cu toată energia pentru în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și. statului nostru, a sar
cinilor ce vor rezulta pentru armată 
din documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, de a face totul 
pentru a se pregăti ca buni coman
danți și activiști politici, devotați 
patriei, poporului și partidului, gata 
în orice moment să slujească cu nes
trămutată credința și fermitate cu
ceririle revoluționare ale poporului, 
interesele supreme ale patriei' noas
tre dragi, Republica Socialistă Româ
nia.

Științe a Uniunii Sovietice. Dună în
chiderea acesteia, cărțile vor intra in 
fondul Bibliotecii Academiei.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au rostit alocuțiuni acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al 
Academiei, Constantin Busuioceanu, 
directorul Editurii Academiei. R. S. 
Rusakov, directorul filialei din Novo 
Sibirsk a editurii .,Nauka“.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

trei elemente : condiții de pregătire, 
climat, de muncă favorabil, sprijinul 
tuturor factorilor (club-federație- 
C.N.E.F.S.). Să sperăm că vor fi în
trunite toate aceste elemente.

— în paralel, mai ai și obligații 
școlare...

— Evident. Sînt elevă în clasa a 
Xll-a la Liceul de filologie-istorie 
nr. 2, și la anul doresc să devin stu
dentă la I.E.F.S.

— Cum înveți, Carmen Bunaciu 7
— învăț binișor. în clasa a Xl-a 

am luat premiul II. într-a X-a tot 
II, într-a IX-a premiul III, mă rog, 
în fiecare an cîte ceva. La limba 
română și matematică am note bu
nicele, învăț fiindcă sînt materii de 
bază ; la biologie și chimie am medii 
de 9 fiindcă îmi plac ; la engleză și 
germană am numai 10 fiindcă mă 
pasionează limbile străine.

— Ce spuneai de Mariana Paras
chiv și Irinel Pănulescu 7

— Sînt înotătoare admirabile. Mult 
mai bune decît le recomandă perfor
manțele lor de pînă acum. Mariana 
e în neîncetat progres, iar Irinel — 
după ce a depășit o perioadă dificilă, 
cînd a fost supraantrenată — are și 
ea posibilități de a-și îmbunătăți în 
continuare performanțele. Eu le văd 
pe amindouă în finala olimpică la 
400 m mixt.

— Așa să fie ! Pînă atunci, spor în 
pregătiri — și lor și marii speranțe 
olimpice românești Carmen Bunaciu !

Gheorghe M1TRO1

0 în cadrul Jocurilor sportive ale 
R.P. Chineze, atleta Zhang Xiunen 
a stabilit un nou record national în 
proba de 3 000 m plat, cu timpul de 
9’25”8/10. Cu un nou record al R. P. 
Chineze s-a încheiat și proba mascu
lină de ștafetă 4X400 m, în care a 
fost realizat timpul de 3’13”7/10.

0 Echipa sovietică masculină de 
handbal ZAC Zaporoje, aflată in tur
neu în țara noastră, a evoluat din 
nou la Baia Mare, jucînd, marți. în 
sala „Dacia" cu formația locală, H.C. 
Minaur. Victoria a revenit handba- 
liștilor români cu scorul de 32—27 
(18—14), principalii realizatori fiind 
Mironiuc (10), respectiv Crilenko (7).’

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R., între 

16 și 24 septembrie a.c. o delegație a 
Partidului Popular Progresist din 
Republica Cooperatistă Guyana, alcă
tuită din Ralph Ramkarran, secre
tar al Comitetului Central, și dr. 
Moți Lall, membru al C.C., a efec
tuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația guyaneză a avut întîl- 
niri la C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Petre Lupu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului central de 
partid, și Dumitru Popa, secretar al 
C.C. al P.C.R. De asemenea, oaspe
ții au avut întrevederi de lucru la 
Comitetul județean Buzău al P.C.R., 
Consiliul Central al U.G.S.R., C.C. 
al U.T.C. și la Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Au fost vizitate obiective din do
meniile economic, social-culturâl, în- 
vățămintului, ocrotirii sănătății și 
turismului din București, din jude
țele Buzău și Brașov.

★
Marți dimineață, la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale s-a desfășurat o masă 
rotundă, la care profesorul po
lonez Ăndrezej Gorbiel, de la Uni
versitatea din Lodz, membru al In
stitutului internațional de drept 
spațial din Paris și reprezentant al 
Poloniei in subcomitetul juridic al 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a spațiului extraatmosferic, 
a vorbit despre „Tendințele evoluției 
dreptului internațional in spațiul ex- 
traatmosferic".

în cursul aceleiași zile, la sediul 
A.D.I.R.I., dr. Robert Kennedy și dr. 
Edvard A. Corcoran de la „Strategic 
Studies Institute" din S.U.A. au dez
bătut, împreună cu un grup de spe
cialiști români, probleme privind pro
cesul destinderii internaționale, cursa 
înarmărilor și imperativul dezarmă
rii in lumea contemporană.

(Agerpres)

MICROCENTRALĂ EOLIANA 
REALIZATA DE ELEVI

Un grup de elevi ai cercului de 
fizică aplicată de la Liceul industrial 
nr. 1 din Iași a realizat, cu forte 
proprii, o microcentrală eoliană, de
numită EOL-1. cu ajutorul căreia s-a 
reușit să s.e alimenteze cu energie 
electrică laboratorul de fizică al șco
lii. Pe baza experienței și a rezul
tatelor obținute cu această primă 
microcentrală. membrii cercului au 
trecut la executarea celei de-a doua, 
al cărei prototip este echipat cu tur
bină cu geometrie variabilă de con
strucție originală.

TRAGERE LOTO 2

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează dumini
că 30 septembrie ultima tragere 
Loto 2 din această lună. La tra
gerile bilunare Loto 2. desfășu
rate după o formulă simplă si 
avantajoasă, se atribuie cistiguri 
pe sase categorii, de valori va
riabile și fixe, cistigul maxim 
pe o variantă fiind un autotu
rism „Dacia 1 300". iar cel mi
nim de 100 Iei. Se efectuează 
trei extrageri. în continuare.' a 
cîte patru numere fiecare, tota- 
lizînd 12 numere din 75. Partici
parea se face pe bilete de 10 
lei. completate cu o variantă 
achitată sută la sută sau cu pa
tru variante achitate in cotă de 
25 la sută ;, indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet participă la 
toate extragerile.

Sîmbătă 29 septembrie este ul
tima zi pentru procurarea bile
telor.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 25 SEPTEMBRIE 1979

FAZA I :
Extragerea I : 70 10 41 75 11

37 59 25 9 26 86 23

Extragerea a II-a : 35 15 52 71
5 50 69 6 82 81 4 68

FAîÎA a Ii-a
Extragerea a IlI-a: 17 3 49 661 42 23
Extragerea a IV-a : 30 60i 88 83 74 31
Extragerea a V-a : 8 59 18 84 50 89
Fond total de cîștiguri : 578 918 lei.

Legătura strînsă a propagandei cu viața
(Urmare din pag. I) 

contribuie la o bună abordare a pro
blemelor concrete ale activității pro
ductive. Nu poate fi ignorat insă 
faptul că uneori accentul alunecă in 
dezbaterea problemelor mai ales spre 
latura tehnică, ignorîndu-se reliefa
rea implicațiilor politice.' ceea ce. evi 
dent, slăbește puterea de convingere, 
forța de mobilizare a propagandei. 
Iată de ce, asigurind în continuare 
atragerea specialiștilor la activita
tea propagandistică, organizațiile de 
partid sînt chemate să prevină ten
dințele de tehnicism, să-i asigure 
un bogat .conținut politic. înșiși 
specialiștii nu trebuie să uite că 
sint chemați să acționeze și ca 
oameni politici, că, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „tre
buie să pună pe primul pian lupta 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui în domeniul respectiv, pentru ca 
toti cei cu care lucrează ei să cu
noască și să-și însușească temeinic 
linia politică a partidului".

Necesitatea legării indisolubile a 
propagandei de partid, a întregii

Din viața partidelor 

comuniste si muncitorești
1 «

P. C. ITALIAN:

Pentru înfăptuirea unității tuturor 
forțelor democratice și populare ale țării

Recent, la Roma a avut loc o plenară a C.C. al P. C. Italian, in cadrul 
căreia Enrico Berlinguer, secretar general al partidului, a prezentat un 
amplu raport.
în prima parte a raportului său, 

secretarul general al P.C.I. s-a re
ferit pe larg la alegerile pen
tru Parlamentul vest-european, ară- 
tînd că in rezultatele voturilor' și-au 
găsit confirmarea acea deplasare spre 
dreapta și acea ofensivă conserva
toare pe care P.C. Italian le-a văzut 
și le-a denunțat de mult. Semne ale 
unei contraofensive de dreapta se 
remarcă și in alte țări ale Europei 
occidentale, cum sint Portugalia și 
Spania. Agravarea situației econo
mice mondiale, și îndeosebi presiu
nile'crizei energetice, determină cla
sele conducătoare capitaliste să cau
te soluții în sens antimuncitoresc. 
Ca întotdeauna,- a subliniat E. Berlin
guer, nouă, comuniștilor, ne revine 
sarcina de a conștientiza marile 
mase de această situație periculoasă 
și a face să crească înțelegerea ne
cesității unei . bătălii populare, in 
Italia și în Europa, pentru destin
dere. pentru pace, pentru dezarmare, 
obiective care nu pot fi despărțite de 
acelea ale apărării și dezvoltării de
mocrației și reînnoirii societății.

Referindu-se la obiectivele pentru 
care comuniștii italieni trebuie sg 
lupte în Europa, secretarul general 
al P.C.I. a arătat că trebuie să se 
depună toate eforturile pentru a con
feri eficacitate, și deci maximă uni
tate, luptei tuturor oamenilor mun
cii și maselor populare vest-eu- 
ropene pentru apărarea cuceririlor și 
drepturilor lor împotriva tentativelor 
de a trece asupra lor consecințele 
crizei și ale politicii economice a 
diferitelor guverne și ale Pieței co
mune. Frontul angajării noastre 
europene trebuie să cuprindă însă și 
alte probleme acute. în primul rînd, 
pe aceea a reducerii armamentelor. 
Trebuie’ să determinăm o mai largă 
cunoaștere a problemelor dezarmării 
și păcii și să promovăm inițiative 
de masă în legătură cu ele. In al 
doilea rînd. este urgentă problema 
energiei, care capătă de acum carac
teristici dramatice. în legătură cu 
problema crizei petrolului se impu
ne. o dată ,în plus și în termeni tot 
mai presanti, necesitatea unei schim
bări a tipului de dezvoltare, necesi
tatea unei transformări sub raportul 
proporției și formei consumurilor și 
modurilor de viață. Toate temele re
feritoare la prezentul și viitorul 
C.E.E. și al Europei occidentale con
stituie obiectivul in jurul' căruia 
dorim realizarea unui dialog și a 
unor relații pozitive cu celelalte for
te muncitorești, populare și demo
cratice europene, și îndeosebi cu 
celelalte partide comuniste și cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, precum și cu forțele și miș
cările progresiste de inspirație .creș
tină.

Referindu-se la rezultatele alege
rilor anticipate italiene, vorbitorul a 
subliniat că situația din Italia se do
vedește mai avansată din punct de 
vedere politic decît aceea din alte 
țări vest-europene, mai cu seamă 
pentru că prezenta si acțiunea stingi! 
sint sprijinite de un partid comu
nist care, in pofida scăderii de 
voturi ne care a suferit-o., repre
zintă 30 la sută din electorat și 
continuă să fie primul partid comu
nist din Occident. Primul lucru în
grijorător legat de alegeri este creș
terea abținerilor și a buletinelor de 
vot albe și anulate. în acestea 
se manifestă semnele unei slăbiri 
crescînde a relațiilor dintre partide 
și păturile de cetățeni, mai ales 
tineri. Accentuarea unor astfel de 
semne arată evident că se lărgește 
o zonă a decepției și neîncrederii 
față de posibilitatea unei schimbări. 
Analiza obiectivă a acestei situații 
demonstrează că motivele regresului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 septembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse, însoțite de descăr

activități politico-educative de viață, 
de sarcinile concrete comportă 
schimbări in însăși mentalitatea și 
modul de a acționa al propagandiș
tilor, al tuturor celor ce desfășoară 
această activitate, in sensul că ei nu 
se pot mărgini numai, la a explica 
politica partidului, ci au datoria să 
acționeze nemijlocit, să organizeze 
eforturile pentru aplicarea ei, Legă
tura indisolubilă dintre munca poli
tică și munca organizatorică a fost, 
dealtfel, puternic reliefată la con
sfătuire ; tocmai prin îmbinarea cu 
latura organizatorică munca politică, 
de propagandă se va lega mai strins 
de viață și va fi mal eficientă.

La buna informâre a propagandiș
tilor, asupra problemelor și sarci
nilor actuale, o contribuție .preți
oasă aduc cabinetele pentru acti
vitatea ideologică și politico-educa- 
tivă, punctele de informare și, docu
mentare din întreprinderi. Merită să 
fie extinse inițiative și acțiuni de 
felul celor întîlnite la unele cabinete 
și puncte, precum întocmirea unor 
documentare amănunțite privind 

sînt multiple și adesea contradicto
rii. Pe lingă cauze de ordin național 
au acționat și cauze cu caracter lo
cal, legate de lipsuri în conducere, 
orientare, organizare. Dar, dacă vrem 
să continuăm analiza critică și auto
critică a greșelilor noastre, este ne
cesar ca ea să fie efectuată ținînd 
seama și de evenimentele interna
ționale care au avut loc în ultimii 
trei ani. în legătură cu aceasta, vor
bitorul s-a referit la evenimentele 
tragice dintre țările socialiste din 
Asia de sud-est, care au contribuit 
la o alterare a imaginii socialismu
lui și au accentuat manifestările de 
dezorientare și incertitudini pe plan 
ideologic, mai ales în rîndul tinerei 
generații.

în continuare, secretarul general al 
P.C.I. a trecut în revistă situația 
creată in Italia după alegerile din 
1976. care marcaseră un mare avans 
pentru P.C.I. Imediat după alegeri 
s-a ridicat problema guvernului, ' 
care și-a găsit soluționare prin po
ziția de abținere a partidelor socia
list, socialist-democratic, republican, 
liberal și P.C.I. față de cabinetul 
monocolor democrat-creștin. Dacă nu 
ne-am fi abținut, ar fi însemnat — 
ținînd seama de pozițiile celorlalte 
partide — să ne asumăm responsabi
litatea de a lăsa țara pentru o lungă 
perioadă de timp fără un guvern, 
într-o situație economică și finan
ciară care deja manifesta semnele 
unei periculoase agravări. Luînd 
această hotărîre, noi am evidențiat 
atît noutatea politică în comparație 
cu toate formulele de guvern din 
trecut, cit și existența unei anomalii 
care trebuia, mai devreme sau mai 
tîrziu, depășită. Noi am arătat că 
vom continua bătălia pentru forma
rea unui guvern de unitate națională 
și. totodată, am menținut deschisă 
calea opoziției. Timp de aproape 
trei ani, forțele cele mai diferite au 
încercat să denatureze și să răstăl
măcească politica de solidaritate 
inițială, agitînd cu obsesie tema 
acordului preferențial P.D.C.—P.C.I. 
și considerind „compromisul istoric" 
drept o înțelegere între două „bise
rici". în acest timp a acționat și 
terorismul, avînd ca obiectiv princi
pal. fățiș și explicit, acela de a lovi 
politica P.C.I., de a distruge linia 
de solidaritate democratică.

Cu alegerile de la 3 iunie 1979, a 
relevat secretarul general al P.C.I., se 
încheie o fază politică. Problema par
ticipării mișcării muncitorești la con
ducerea națiunii rămine o problemă 
Ia ordinea zilei, atît pentru că parti
dul nostru continuă să reprezinte in 
țară și în parlament o mare forță, cit 
și pentru că situația generală a Italiei 
și raporturile politice sint de așa na
tură încît se impune mereu o con
fruntare cu noi. Trebuie să reafir
măm de aceea că ne vom situa în 
opoziție fată de orice guvern din 
care nu face parte și P.C.I. în opo
ziție ne vom strădui să fim mai mult 
ea oricind un punct de referință pen
tru întărirea alianțelor clasei munci
toare. pentru reafirmarea validității 
și caracterului concret al obiectivului 
pe care l-am urmărit in acești ani și 
pe care continuăm să-I punem în 
centrul luptei noastre : participarea 
directă și deplină st totalltătii mișcă
rii muncitorești la conducerea poli
tică a tării. Politica de unitate este 
absolut necesară dacă vrem să facem 
față și să înaintăm pe calea unui 
proces de transformare a societății : 
este necesară si indispensabilă pentru 
a realiza acele obiective de reformă, 
de reînnoire în domeniile economic, 
social și politic care să permită tării 
noastre o nouă dezvoltare și o de
pășire a ordinii capitaliste.

cări electrice în vestul șl nordul țării 
și izolate în celelalte regiuni. Vînt mo
derat, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele între 
17 și 27 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros. Ploaie de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

realizările și perspectivele de dez
voltare ale județului sau locali
tății, a unor grafice, panouri 
sau fișe ținute la zi. unde se 
consemnează modul cum se înde
plinesc in uzina respectivă princi
palii indicatori de plan. Important 
este însă, desigur, ca asemenea ma
teriale să nu rămină în coperțile bi
bliorafturilor sau să aibă doar 
funcții decorative, cum se mai în- 
tîmplă nu de puține ori, ci să fie 
efectiv folosite și valorificate in 
învățămîntul de partid, in munca 
politică de la om la om. în toate for
mele și mijloacele activității politico- 
educative.

Activitatea cotidiană de partid 
pune în lumină mereu noi și noi 
mijloace și posibilități de legare cit 
mai strinsă a muncii politico-educa
tive de viață, de sarcinile actuale. 
Cunoașterea și generalizarea lor 
trebuie să se afle permanent în aten
ția organelor și organizațiilor de 
partid, preocupate de continua spo
rire a capacității lor de influențare 
și mobilizare a oamenilor muncii.

• CÎND A DEVENIT 
OMUL AGRICULTOR ? 
Boabe de orz datînd de aproxi
mativ 17 000 de ani au fost re
cent descoperite în Egipt, aceas
ta demonstrînd că omul ar fi 
început să cultive pămîntul cu 
aproape 8 000 de ani mai înainte 
decît se estimase pînă acum. 
Boabele au fost găsite în albia 
unui riu secat, la 20 km nord 
de Assuan ; se apreciază că nu 
poate fi vorba de orz sălbatic, 
întrucît solul era prea uscat 
pentru ca această plantă să nu 
fi fost cultivată eu ajutorul iri
gațiilor. Potrivit unor opinii, 
importanța descoperirii rezidă 
în faptul că ar fi posibil să pună 
sub semnul întrebării teoria po
trivit căreia în epoca primitivă 
omul ar fi devenit agricultor. 

după ce culesul fructelor și vl- 
nătoarea nu mai puteau satis
face nevoile unor populații tot 
mai numeroase.

• „APEL ECOLO
GIC". Turul Europei efectuat 
de așa-numitii „cicliști ecologi" 
se apropie de sfirșit. La 5 iunie, 
un mic grup de persoane, be
neficiind de patronajul O.N.U., 
a plecat din Paris într-o inedită 
acțiune de promovare a cauzei 
ecologiei : ei și-au propus ca, 
străbătînd o serie de țări ale 
Europei, să contribuie la con
știentizarea și mai puternică a 
opiniei publice în ce privește 
actualitatea imperativelor con
servării naturii și a valorilor 

patrimoniului cultural de pa 
continentul european. Par- 
curgind pînă acum 7 600 km, 
„cicloecologii". care între timp 
au ajuns la Bruxelles, sînt aș
teptați să se reîntoarcă la Paris 
Ia 7 octombrie.

® HIDROGEN DIN 
PLANTE. Hidrogenul, care cu 
timpul va deveni, probabil, un 
concurent al benzinei, poate fi 
extras și din plante. într-o seră 
neobișnuită, creată de oameni 
de știință din R.S.S. Ucrainea
nă. în recipiente de sticlă închi
se ermetic se află alge ce pro
duc hidrogen sub acțiunea ener
giei solare. Pe de altă parte, 
cercetătorii sînt în căutarea 
unor modalități de înmagazinare 
a gazului prin legarea chimică

a hidrogenului de un metal. Un 
centimetru cub de metal „îmbi
bat" cu hidrogen ar putea asi
gura unui automobil o autono
mie de 400—500 kilometri. Prin
cipala problemă constă în găsi
rea unui metal care să intre 
ușor în reacție cu hidrogenul, 
în acest caz, metalul absorbant 
va putea fi plasat, pentru în
cărcare, direct deasupra reci
pientului conținind hidrogenul 
produs din alge.

• DE LA TEATRU LA 
MUZEU. Cortina Teatrului 
Național din Praga se consideră 

a fi cea mai mare pînză pictată 
din întreaga istorie a picturii 
cehe. Avind dimensiunile de 
12/13 m., ea a fost confecționată 
în decurs de 3 luni, la începu
tul secolului, de pictorul ceh 
Woitech Guinais. Cortina a func
ționat „fără reparații" decenii 
de-a rîndul. Anul trecut, cu 
prilejul unor lucrări de repa
rații, cortina a fost încredințată 
restauratorilor. întrucît lucrările 
de restaurare a Teatrului Na
țional vor lua sfirșit abia în 
1983, cortina va fi expusă, după 
recondiționare, într-una din să
lile de expoziții din Praga.

® UN NOU PRO
CEDEU DE ANESTE
ZIE ELECTROMAGNE
TICĂ pentru extracția de dinți 
a fost pus la punct si experi
mentat cu succes în China. Po
trivit precizării agenției China 
Nouă, pacientul primește șocuri 
electrice ușoare prin mijlocirea 
a trei pastile magnetice fixate 
pe urechi și pe mîini, aflate în 
legătură cu instrumentul dentar 
propriu-zis. Circulînd prin corp, 
curentul anesteziază locurile 
sensibile ale gurii. Metoda este 
destinată în special pacienților 
ce suferă de pe urma tensiunii 
arteriale și a inimii ; de aseme
nea. e mai utilă în cazul per

soanelor cu alergii, al copiilor, 
ca și al vîrstnicilor.

© UN NOU „OCHI" 
SPRE UNIVERS. Noul Ob
servator astronomie național din 
Mexic a fost inâugurat in loca
litatea Pedre Martir, din statul 
nordic Baja California. Obser
vatorul este situat la 3 000 me
tri deasupra niveldlui mării, 
fiind echipat cu trei telescoape 
cu diametrele 84, 150 și, respec
tiv, 212 centimetri. Se afirmă 
că, grație poziției sale, noul ob
servator nu va avea de întîm- 
pinat, în ce privește efectuarea 
observațiilor, dificultățile dato
rate poluării mediului ambiant, 
pe care le au alte observatoare 
astronomice din lume. Acest im
portant obiectiv științific, a că
rui construcție a început în 1967, 

a -fost construit în totalitate cu 
tehnologie proprie, reușindu-se 
reducerea la jumătate a prețu
lui său de cost inițial.

© PE LINIA CINEMA
TOGRAFIEI MILITANTE. 
După pelicula „Norma Rae", 
povestea maturizării conștiinței 
unui activist sindical (protago
nista filmului. Sally Field, a 
primit, după cum se știe, pre
miul pentru interpretare femi
nină la Festivalul de la Cannes 
din acest an), realizatorii ameri
cani au început turnarea unei 
producții intitulate semnificativ 
„Comuniștii", al cărei erou este 
un ziarist american comunist. în 
rolul acestuia apare cunoscutul 
actor-producător Warren Beatty.
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monetară internațională. De aceea, 
solutionarea problemelor energetice, 
a problemelor petrolului necesită o 
conlucrare internațională largă intre 
toate statele, atit deținătoare de pe
trol. cit și consumatoare, din aceas
tă ultimă categorie făcînd parte și 
țări bogate, dezvoltate, și tari in 
curs de dezvoltare, care dealtfel re
simt cel mai mult criza energetică.

în ce privește România, criza, și 
mai cu seamă creșterea preturilor la 
petrol, a creat o serie de dificultăți 
și a necesitat luarea unor măsuri 
atit în direcția economisirii petrolu
lui și reducerii consumurilor exce
sive, cit și in direcția valorificării a 
noi surse de energie, intensificării 
cercetării pentru a descoperi noi' re
surse. astfel incit. într-o perioadă de 
circa 10 ani, să putem asigura. în li
nii generale, satisfacerea necesități
lor de energie prin mijloace proprii. 
Repet. însă, problemele crizei ener
getice și ale petrolului impun o largă 
colaborare internațională, atit în do
meniul stabilității preturilor, al re
ducerii consumurilor, cit și in dome
niul cercetării și valorificării a noi 
surse de energie.

ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, v-am rupă să 
apreciați dacă, in actualul sis
tem de relații internaționale, 
marcat de atîtea contradicții și 
orientări diferite, deviza funda
mentală a Elveției, de neutrali
tate și solidaritate, mai este încă 
potrivită ?

RĂSPUNS : Așa cum am mențlo-

elvețian „Der
nat. România consideră că relațiile 
dintre state trebuie să se bazeze pe 
egalitate și respect reciproc, că esen
țialul în viața internațională îl re
prezintă asigurarea independentei 
naționale și a dreptului fiecărui po
por de a fi stăpîn pe destinele sale, 
de a se dezvolta liber, fără nici un 
amestec din afară'. în acest sens, 
fără îndoială că politica de neutra
litate are un rol important. Doresc 
însă ca. fără să se interpreteze a- 
ceasta ca un amestec in problemele 
Elveției, să menționez că. tinînd sea
ma de problemele complexe ale lu
mii de astăzi, se impune o întărire 
a conlucrării tuturor statelor — in
diferent de pozițiile acestora în via
ta internațională — pentru instaurarea 
unor relații noi, democratice pe are
na mondială, pentru o politică de 
destindere și pace. în acest sens, 
desigur. în activitatea politică inter
națională nu poate fi vorba de neu
tralitate. Toți, indiferent de mărime, 
trebuie să acționăm pentru o poli
tică de egalitate, de progres, de des
tindere și de pace.

ÎNTREBARE : Excelență, cum 
vedeți perspectivele evoluției re
lațiilor helveto-romăne, șansele 
întăririi colaborării lor bilatera
le, in diverse planuri, ca și pe 
arena internațională, in cadrul 
marilor forumuri internaționale, 
consacrate promovării păcii, co
laborării și securității pe conti
nentul european ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
că relațiile dintre România si Elve
ția sint bune. Ele au cunoscut o dez
voltare continuă atît în ce privește

Bund“
colaborarea economică, tehnico-știin- 
tifică. cit și relațiile culturale și con
sider că sint create condiții pentru 
extinderea acestora în viitor. Deși-’ 
gur. trebuie avut în vedere că în 
momentul de față există o anumită 
debalantă în raporturile noastre e- 
conomice. in defavoarea României, 
și ca atare trebuie să găsim în co
mun căile pentru relații economice 
echilibrate, care să creeze perspecti
ve tot mai largi de viitor.

în ce privește colaborarea inter
națională. țările noastre dezvoltă, de 
asemenea, o conlucrare bună în pro
blemele securității europene, cărora 
noi le acordăm o importantă deose
bită. Sperăm ca România si Elveția 
să conlucreze activ în vederea pre
gătirii mai temeinice a reuniunii de 
la Madrid din 1980. pentru a se ob
ține rezultate mai bune decît la Bel
grad. mai cu seamă pentru a se da 
un impuls puternic înfăptuirii docu
mentelor semnate la Helsinki. în
deosebi în vederea trecerii la dezan
gajarea militară pe continentul nos
tru. Așa cum am mai spus, respec- 
tînd și apreciind politica de neutra
litate a Elveției, consider că în pro
blemele luptei pentru securitate eu
ropeană. pentru pace, pentru destin
dere. pentru independența popoare
lor. trebuie să întărim conlucrarea 
și solidaritatea si să acționăm cu 
toate forțele. Sper că țările noastre 
vor proceda în acest spirit în viitor, 
aducîndu-și contribuția activă în rea
lizarea unei Europe a păcii și cola
borării. Cu aceste gînduri. doresc să 
urez poporului prieten elvețian suc
ces în activitatea sa. prosperitate și 
pace !

SESIUNEA O. N. U.

„Soluționarea problemelor lumii contemporane
— cu participarea tuturor statelor"

O cerință majoră a vieții internaționale subliniată
NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimisul Agerpres transmite : Democratizarea 

relațiilor internaționale. întărirea procesului de destindere și a păcii mon
diale, consolidarea securității prin oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, reglementarea pe cale pașnică a stărilor de încordare si con
flict din diferite părți ale lumii, a tuturor diferendelor dintre state, lichi
darea vestigiilor colonialismului, instaurarea noii ordini economice mon
diale, întărirea rolului O.N.U. și sporirea eficienței organizației in 
soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea sînt principalele 
teme care se degajă din dezbaterile politice generale care au început în 
plenara Adunării Generale.

Dezbaterile au fost deschise de 
ministrul de externe al Braziliei,
Ramiro Saraiva Guerreiro. care., re- 
ferindu-se la dificultățile actuale din 
economia mondială, amplificate de 
criza energetică, a exprimat opinia 
că aceste probleme pot ti soluționate 
viabil „numai printr-un dialog au
tentic intre statele industrializate si 
țările in curs de dezvoltare. în ca
drul unui nou și intens efort pentru 
negocieri efective in vederea restruc
turării raporturilor dintre cele două 
categorii de state". în acest sens, a 
adăugat vorbitorul, așteptăm ca se
siunea specială din 1980 a Adunării 
Generale să aducă rezultate practice 
în promovarea noii ordini economice 
mondiale. Subliniind atenția centrală 
pe care O.N.U. trebuie să o acorde 
problematicii importante a dezarmă
rii, ministrul brazilian a apreciat că, 
în ciuda creării de către sesiunea 
specială din 1978 a Adunării Gene
rale. consacrată dezarmării, a unui 
mecanism de negocieri mai democra
tic in acest domeniu, rezultatele din 
primul an de activitate a Comitetu
lui de dezarmare de la Geneva 
sint încurajatoare.

Principalele teme abordate 
discursul secretarului de stat
S.U.A., Cyrus Vance, au fost ampli-

nu

în 
al

ficarea eforturilor membrilor O.N.U. 
și ale comunității internaționale 
pentru reglementarea prin negocieri 
a focarelor de conflict din Orientul 
Mijlociu, Africa australă și alte re
giuni ale globului și rezolvarea prin 
tratative între statele industrializate 
și țările în 
nomenelor 
dificultăți 
Exprimînd 
pace dintre Israel și Egipt a redus 
pericolele din Orientul Mijlociu și 
„a pus bazele unei reglementări care 
trebuie să fie durabilă și justă", 
vorbitorul a declarat că acest tratat 
„nu a diminuat necesitatea de a sp 
înainta către realizarea păcii intre 
Israel și ceilalți vecini ai săi arabi". 
„Punctul de vedere ferm al guver
nului american rămîne acela că noi 
progrese către o pace globală sînt 
esențiale". O reglementare finală, a 
adăugat Vance, trebuie să abordeze 
drepturile legitime ale poporului pa
lestinian. Chestiunea palestiniană 
trebuie soluționată în toate aspectele 
sale. Pe măsură ce procesul de pace 
va continua, este dorința cea mai 
profundă a guvernului american ca 
reprezentanții poporului palestinian 
și guvernele Iordaniei și Siriei să

curs de dezvoltare a fe- 
de criză și a celorlalte 
din economia mondială, 
opinia că Tratatul de

în dezbaterile generale
se alăture acestor eforturi. El a mai 
arătat că menținerea integrității 
Libanului reprezintă o necesitate 
critică a păcii în Orientul Mijlociu. 

Progresul în direcția păcii și des
tinderii și soluționării numeroaselor 
conflicte existente nu este posibil 
fără voința politică a statelor de a 
accepta negocierile și dialogul ca 
singura cale de reglementare a dife
rendelor dintre ele — a declarat. în 
discursul său, ministrul de externe 
al Spaniei, Marcelino Oreja. El s-a 
pronunțat pentru soluționarea pe 
cale politică pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu pe baza rezoluții
lor O.N.U. Vorbitorul a accentuat 
necesitatea urgentării eforturilor 
O.N.U. in domeniul dezarmării, ară- 
tind că dezarmarea rămine „respon
sabilitatea inexorabilă" a Adunării 
Generale a O.N.U.

Ministrul de externe al Norvegiei, 
K. Frydenlund. a arătat că. prin na
tura lor globală, actualele probleme 
politice și economice cu care este 
confruntată comunitatea internațio
nală nu pot fi rezolvate decît cu 
participarea în condiții de egalitate 
a tuturor statelor. Norvegia sprijină 
ideea unei noi runde globale de ne
gocieri — in cadrul O.N.U. și cu par
ticiparea tuturor statelor — în pro
blemele energetice, monetare, finan
ciare. ale dezvoltării și comerțului.

Ministrul de externe al Tanzaniei, 
Benjamin Mkapa, referindu-se la si
tuația din Zimbabwe, a subliniat că 
țara sa apreciază pozitiv convocarea 
la Londra a conferinței în problema 
rhodesiană. care trebuie să pună ca
păt războiului de un deceniu din a- 
cest teritoriu.

OLANDA

Vizita delegației Consiliului de Stat
al României

LISABONA 25 (Agerpres). — 
Aflată în Portugalia, într-o vizită 
oficială la invitația Consiliului Re
voluției, delegația Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, formată din general-locotenent 
Ion Hortopan, membru al Consiliu
lui de Stat, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major, Eduard Eîsen- 
burger, membru al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană, și Silviu Curticeanu. secre
tar prezidențial și al Consiliului de

în Portugalia
Stat, a avut convorbiri cu o delega
ție a Consiliului Revoluției din 
Portugalia. Cu acest prilej a fost 
apreciată dezvoltarea continuu as
cendentă a relațiilor bilaterale ro- 
mâno-portugheze, fiind subliniat in
teresul ambelor părți pentru diver
sificarea si amplificarea schimburi
lor reciproce în toate domeniile de 
activitate, potrivit înțelegerilor con
venite cu ocazia convorbirilor din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ramalho Eanes.

A fost prezent Marin Iliescu, am
basadorul tării noastre la Lisabona.

„Un secol de relații diplomatice44
Ziarul „Rabotnicesko Delo" despre tradițiile legăturilor prietenești 

dintre popoarele român și bulgar
SOFIA 25 (Agerpres). — „Rabot

nicesko Delo“, organul central al C.C. 
al P. C. Bulgar, a consacrat un amplu 
articol redacțional împlinirii a 100 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice între România și Bulgaria. 
Sub titlul „Un secol de relații diplo
matice bulgaro-române“, articolul 
evidențiază bogatele tradiții ale legă
turilor de prietenie dintre cele două 
țări și popoare vecine, relevînd noua 
calitate a raporturilor de prietenie și 
colaborare multilaterală în etapa edi
ficării orînduirii socialiste în cele 
două țări prietene. „Rabotnicesko 
Delo“ subliniază că factorul hotărîtor 
în adîncirea și lărgirea legăturilor 
multilaterale îl constituie relațiile de 
prietenie trainică și strinsă colaborare 
între partidele comuniste din cele 
două țări. în acest cadru, precizează 
ziarul, „un rol determinant pentru 
lărgirea și dezvoltarea dinamică a

colaborării bulgaro-romăne pe mul
tiple planuri îl au conducătorii celor 
două țări, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. Intilnirile lor 
frecvente dau un impuls permanent 
relațiilor multilaterale dintre Parti
dul Comunist Bulgar și Partidul Co
munist Român, dintre, Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socia
listă România".

în partea finală, „Rabotnicesko 
Delo“ menționează că rezultatele 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă Ro
mânia, din ultimele trei decenii, care 
răspund intereselor fundamentale ale 
celor două popoare, constituie o 
contribuție reală la destinderea în re
giunea balcanică și reprezintă un 
factor important pentru consolidarea 
păcii și înțelegerii intre popoare.

încheierea primei sesiuni a „Mesei rotunde 
româno-britanice"

LONDRA 25 (Agerpres). — La Ox
ford s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a Mesei rotunde româno-bri- 
taniee, la care au participat parla
mentari. oameni de cultură și știin
ță, economiști, reprezentanți ai orga
nizațiilor sociale, ziariști din cele 
două țări. Delegația română a fost 
condusă de George Macovescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, iar cea 
britanică de lordul Thomson of Ma- 
nifieth, membru al Consiliului privat 
și al Camerei Lorzilor.

în cadrul reuniunii au fost dezbă-

tute probleme privind raporturile bi
laterale româno-britanice, aspecte ale 
edificării securității și cooperării în 
Europa ’ și in lume, ale dezarmării, 
ale noii ordini economice internațio
nale, înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

Dezbaterile au scos în evidență ne
cesitatea dezvoltării libere și 
grădite a cooperării economice, 
țifice și tehnice dintre toate 
voința comună . de dezvoltare
nuă a raporturilor româno-britanice 
pe multiple planuri.

nein- 
știin- 
țările, 
conti-

agențiile de presă transmit
întrevedere ă. Gromîko 

_ VaîlCe Ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
a avut la New York o intrevedere 
cu secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, anunță agenția T.A.S.S., men- 
ționind că au fost abordate proble- 
.me ale relațiilor sovieto-americane.

Retrocedare în Sinai.Marți 
a avut loc, în cadrul unei scurte ce
remonii, cea de-a treia fază a trans
ferării sub suveranitatea egipteană a 
unei părți din peninsula Sinai, în 
conformitate cu prevederile tratatului 
de pace egipteano-israelian, anunță 
agențiile internaționale de presă.

ăiianță electorală în Por- 
tllCjalîa Mișcarea Democratică Por
tugheză (M.D.P.) a acceptat propu
nerea Partidului Comunist Portu
ghez de a Ă proceda, in vederea ale-

gerjlor legislative din decembrie a.c., 
la constituirea unei coaliții electora
le asemănătoare celei realizate la ni
vel local.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" din București, care se 
află intr-un turneu în RP. Un
gară, a prezentat spectacole 
cu „O scrisoare pierdută" și 
„Leonce și Lena" în orașul Kecs
kemet. Reprezentațiile s-au bu
curat de un deosebit succes.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
în conformitate cu o hotărîre a ce
lor 20 de țări membre ale Agenției 
Internationale pentru Energie, pre
ședintele Jimmy Carter a declarat 
luna octombrie drept lună a conser
vării energiei in Statele . Unite. 
Anunțind. într-un document dat pu
blicității la Casa Albă, această mă
sură, președintele relevă :

„Statele Unite sînt cel mai mare 
consumator de energie din lume și, 
după anul 1973, au devenit tot mai 
dependente de importurile de petrol

ENERGIEI- IN S.U.A.
pentru a-și satisface necesitățile de 
consum intern. Deși s-au realizat 
progrese în reducerea ratei de creș
tere a cererii pentru energie, rămin 
încă multe de făcut.

Este esențial ca Statele Unite să 
preia inițiativa în conservarea ener
giei. prin reducerea consumurilor 
ce nu sînt necesare și a risipei, prin 
îmbunătățirea eficienței utilizării 
energiei in scopurile esențiale și 
prin trecerea de la petrolul din ce în 
ce mai greu de găsit la surse alter
native de energie, mai abundente".

De cîțiva ani, prețul mondial al barilului de petrol (circa 163 litri) și cel 
al unciei de aur (31,1 grame) înregistrează — așa cum rezultă din graficul 
de mai sus, publicat de revista franceză „L’Express" — niveluri tot mai înalte. 
„Uncia de aur pare că aleargă într-o veritabilă cursă pentru a ajunge din 
urmă prețul «aurițlui negru». Iar in această competiție recordurile sînt dobo- 
rite unul după alțul, ca la Jocurile olimpice" — scrie revista. Această „olim
piadă" a prețuriloi- aurului... negru și galben reflectă, în mod sugestiv, împle
tirea efectelor crizei energetice cu cele ale crizei monetare, ceea ce dă naștere 
la perturbații în întreaga economie mondială.

COLOCVIU INTERNAȚIONAL LA ROMA :

„Drepturile naționale ale poporului palestinian 
și pacea in Orientul Mijlociu11

ROMA 25 (Agerpres). — La Roma 
se desfășoară lucrările unui colocviu 
internațional pe tema „Drepturile na
ționale ale poporului palestinian și 
pacea în Orientul Mijlociu". La co
locviu participă, pentru prima dată 
împreună într-o dezbatere publică, 
după cum relevă agenția A.N.S.A., 
personalități politice israeliene și din 
partea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

însuși faptul că ne aflăm aici, ală
turi, este o dovadă că s-au maturizat

condițiile pentru a se pune capăt vio
lenței și pentru a se începe adevă
rate tratative — a declarat, printre 
altele, deputatul israelian Yuri Ev- 
neri, membru al Partidului Egalitatea 
Socială în Israel (SHELI).

La rîndul său, șeful delegației 
O.E.P., Sedki al Dajani, a subliniat 
că este necesar ca țările din Europa 
să se angajeze într-o măsură și mai 
mare pentru a sprijini acțiunile de 
care depinde stabilitatea politică și 
economică în Orientul Mijlociu.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
BOLIVIA

Reluarea activității parlamentare— 
sub semnul problematicii economice

Dună întreruperea din timpul ve
rii. activitatea parlamentară a fost 
reluată, zilele trecute, si in Olanda. 
La ședința inaugurală a noii sesiuni, 
regina a dat citire, potrivit uzanței, 
„discursului tronului". Acest docu
ment reprezintă platforma orientati
vă a’ principalelor direcții de acțiune 
ce și le propune actualul guvern. Fi
resc, partea dominantă a cons‘tituit-o 
problematica economico-socială. dată 
fiind situația creată ca urmare a 
persistentei crizei economice. în spe
cial după sporirea vertiginoasă pe 
plan mondial a preturilor la țiței.

După cum se știe, Olanda — deși 
o țară mică și fără resurse impor
tante.' cu excepția gazelor naturale^ — 
și-a asigurat, in perioada postbelică, 
un apreciabil potențial economic. Ca 
expresie a unei industrii moderne, 
diversificate, produsele olandeze, 
realizate la un înalt nivel calitativ, 
s-au impus pe piața internațională. 
Dar. după declanșarea, in 1973. a 
crizei economice, Olanda, asemenea 
tuturor țărilor capitaliste, a fost 
confruntată cu un șir de dificultăți. 
Industria, mai cu seamă cea orien
tată spre export, a fost afectată ca 
urmare a măsurilor de protectio
nism în sfera comerțului adoptate 
de unii parteneri occidentali ai Olan
dei. Aceasta, la rîndul său. a antre
nat o scădere a ratei creșterii eco
nomice. precum și serioase deficite 
ale balanței de plăti, dună cîtiva ani 
de mari surplusuri. Fenomenele de 
criză, îndeosebi accentuarea inflației 
și a șomajului, au determinat și spo
rirea nemulțumirilor pe plan social.

în această situație, guvernul Van 
Agt a apelat la soluții „clasice" : În
curajarea întreprinderilor particulare, 
prin diminuarea impozitelor, 
cerea alocațiilor de la buget 
cheltuielile publice și sociale, 
rea creșterii salariilor. Aceste
s-au dovedit numai partial eficiente, 
readucerea economiei la dinamica sa

redu- 
pentru 
bloca- 
solutii

deosebită de odinioară răminind. in 
continuare, un deziderat.

Care vor fi în perioada imediat 
următoare orientările guvernului pe 
plan economic și social ? Așa cum a 
rezultat, in principal, din „discursul 
tronului", pentru viitorul imediaț nu 
sint de așteptat, invocindu-se difi
cultățile economice, majorări ale sa
lariilor. Alte clarificări au fost aduse 
de noul buget, expus, cu același pri
lej, de ministrul finanțelor, Frans 
Andriessen. Sint prevăzute sporiri de 
preturi Ia benzină, automobile, al
cool. țigări, pierderile populației ur- 
mînd a fi partial compensate prin- 
tr-o ușoară diminuare a impozitelor 
pe veniturile mai cbborîte. în același 
timp, renunțind la economiile buge
tare avute inițial în vedere, guver- 

, nul prevede cheltuieli menite să 
ducă la crearea de noi locuri de 
muncă. în ansamblu, bugetul va fi și 
în anul financiar 1980 dezechilibrat.

Un capitol major. în cadrul preocu
părilor guvernamentale, se referă, 
cum era de așteptat, la problemele 
de ordin energetic. Sint prevăzute 
măsuri vizind economisirea de ener
gie. Anunțind sporuri la prețurile 
produselor petroliere, guvernul a 
arătat că va urma, de asemenea, și 
majorarea prețului gazului natural, 
în sfirșit, problema utilizării ener
giei nucleare urmează să facă obiec
tul unei dezbateri la nivel național.

în opiniile pe marginea deschi
derii noii sesiuni parlamentare co
mentatorii arată .că e posibil ca 
reacțiile maselor muncitoare, aie sin
dicatelor. după anunțarea intențiilor 
de ordin economico-social ale guver
nului să nu fie din cele mai favora
bile. Aceasta s-ar explica prin aceea 
că in vederile guvernului olandez nu 
intră decît în insuficientă măsură 
diminuarea șomajului, ca și. în con
dițiile scumpirii permanente a vieții, 
o serie de aspecte legate de nivelul 
de trai al oamenilor muncii.

Dan OZERANSCHI

Pe calea revenirii la o guvernare

în comentariile și analizele privind 
evoluțiile politice latino-americane, 
situației din Bolivia i se acordă in 
ultima vreme o atenție crescîndă. 
După Ecuador — unde. în urma 
alegerilor din aprilie, a avut loc re
venirea la un regim constituțional — 
Bolivia este al doilea stat din Ame
rica Latină in care procesul de tre
cere a puterii de la militari la civili 
— sesizabil in mai multe țări de pe 
continent — a intrat intr-o fază de 
finalizare.

Este cunoscut că, după succesiunea 
de guverne militare din ultimii 10 
ani, la 1 iulie au avut loc în Bolivia 
alegeri prezidențiale și parlamentare. 
La scrutinul prezidențial niciunul 
din cei opt candidați n-a obținut 
majoritatea absolută cerută de con
stituție și, în această situație, urma 
ca parlamentul să-l desemneze pe 
noul șef al statului din rîndul celor 
clasați pe primele trei locuri. Șan
sele cele mai mari le aveau Hernan 
Silez Suazo, reprezentant al Uniunii 
Democratice Populare (U.D.P.). care 
obținuse 37.3 la sută din voturile ex
primate la 1 iulie, și Victor Paz 
Estenssoro. exponentul Mișcării Na
ționaliste Revoluționare (M.N.R.), cu 
29.8 la sută. Cum. în, parlament, nici
unul din ei n-a întrunit majoritatea 
absolută, potrivit prevederilor con
stituționale. președintele parlamen
tului. Walter Guevara Ărze. a fost 
desemnat ca președinte provizoriu al 
tării njnă în mai 1980 cind vor fi 
organizate noi alegeri.

Observatorii apreciază că prelun
girea perioadei de tranziție îngreu
nează. din punct de vedere politic, 
elaborarea ur.pr soluții de per
spectivă la nrob’emele economice si 
sociale dificile care confruntă Boli
via. Așa cum reiese din declarațiile 
președintelui. provizoriu — preocupat 
să inițieze acțiuni pe termen scurt 
și mediu 
dificultăți 
afectată 
petroliere 
sectoare, precum și de marele vo-

pentru atenuarea acestor 
— economia boliviana este 
de diminuarea producției 
și a activităților din alte

al datoriilor externe. (Acestea 
se ridică la 2,5 miliarde de dolari). 

Analizele asupra evenimentelor din 
Bolivia relevă că înfăptuirea cu 
consecvență a proiectelor de indus
trializare a țării (există asemenea 
proiecte pentru industria siderurgi
că și diferite ramuri de prelucrare) 
necesită o stabilitate politică — de 
care, in ultimele decenii. Bolivia n-a 
avut parte decît sporadic — definirea 
unor orientări sprijinite de masele 
populare, care să asigure corelarea 
planurilor economice cu stimularea 
progresului social. Dezvoltarea in 
acest sens a cuceririlor revoluției 
populare din 1952 — in cursul căreia 
s-'au înfăptuit naționalizarea minelor 
de cositor 
constituit 
sindicală, 
Boliviana 
unor largi categorii ale populației 
urbane și rurale, care s-au văzut 
frustrate de multe speranțe puse in 
continuitatea acestui proces.

Urmărind crearea unui consens 
national in direcția îmbunătățirii si
tuației economice și sociale, președin
tele provizoriu al țării a declarat că 
va acționa în vederea consolidării 
vieții democratice, pentru respec
tarea libertăților publice și sindicale. 
Este semnificativă pentru caracterul 
orientărilor proclamate hotărîrea 
noului șef al statului de a inaugura 
un sistem de consultare a partidelor, 
a organizațiilor muncitorești și eco
nomice. de a atrage centrala sindi
cală boliviană la o dezbatere în gu
vern cu privire la problemele majore 
ale țării.

în aceste condiții, este posibil ca 
— dincolo de pasiunile competiției 
electorale pentru alegerile preziden
țiale din mai 1980 — asemenea ini
țiative să 
căilor spre 
punzătoare 
progrese 
social.

și reforma agrară și s-a 
o puternică organizație 
Centrala Muncitorească 

— apar ca aspirații ale

contribuie la netezirea 
o formulă politică cores- 
cerintelor realizării de 

în domeniul economic și

Eugen POP

Cerere de extrădare. Pre- 
ședințele Republicii Africa Centrală, 
David Dacko, a anunțat că a cerut 
extrădarea fostului împărat Jean 
Bedel Bokassa. aflat în Coasta de 
Fildeș, unde i s-a acordat azil poli
tic. Președintele centrafrican a men
ționat că fostul împărat urmează să 
fie judecat pentru „crime împotriva 
statului".

Deținuți eliberați în Indo
nezia. Autoritățile indoneziene au 
pus in libertate peste 4 000 de deținuți 
politici aflați în insula Buru, anunță 
agențiile internaționale de presă, ci
tind un purtător de cuvînt guverna
mental.

Manevre ale R. S. A,
pentru blocarea 

problemei rhodesiene
La numai cîteva zile după ce deta

șamente ale armatei sud-africane au 
săvirșit o nouă agresiune împotriva 
Angolei, primul ministru al R.S.A., 
Pieter Botha, a lăsat să se înțeleagă, 
într-o cuvîntare la Capetown, că țara 
sa nu va ezita să trimită trupe în Rho
desia dacă evoluția situației din 
acest 
regimul 
ceasta 
le de 
dată caracterul

„CONFLICTUL LANGUSTINELOR"
PARIS. Sindicate și firme de pes

cari din Franța protestează in ulti
mele zile împotriva practicilor la 
care au recurs autoritățile britanice. 
Acestea au oprit și percheziționat 
două vase care pescuiau „langus- 
tine“ (numele comercial al unui mic 
crustaceu foarte solicitat), aplicînd o 
serie de dispoziții unilaterale, mult 
mai restrictive decît cele prevăzute 
de reglementările cu privire la pes-

cuitul maritim intre țările Pieței 
comune. Autoritățile franceze sînt 
hotărîte „să deschidă in fața Curții 
de justiție a C.E.E. de la Luxem
burg procedurile prevăzute de Tra
tatul de la Roma in cazul nerespec- 
tării obligațiilor comunitare". Rela- 
tînd despre manifestațiile pescari
lor francezi, ziarul „Le Monde" ti
trează reportajul : „Războiul langus- 
tinelor".

Un business degradant: ^pornografia
La New York a avut loc o reu

niune feministă consacrată com
baterii valului de pornografie ce 
se manifestă in ultima vreme în 
Statele Unite. Propagarea por
nografiei prin intermediul afi
șelor de film, mapelor de discuri, 
reclamei pentru produsele de 
larg consum, revistelor, precum 
și nocivitatea acestui gen de pu
blicitate care, după cum s-a sub
liniat, are un mare succes co-

mercial — businessul pornogra
fic a înregistrat in S.U.A. o cifră 
de afaceri anuală de 4 miliarde 
de dolari — au stat in centrul 
atenției celor aproape 700 de 
participante la reuniune. Ele au 
propus să fie boicotate firmele 
ce recurg la acest mod de pu
blicitate pentru a-și desface pro
dusele. precum și magazinele 
care vind asemenea produse.

dacă evoluția situației 
teritoriu ar pune in pericol 

lui Abel Muzorewa. 
declarație, relevă 
presă, confirmă

agresiv al 
ticii sud-africane și mai ales încer
carea Pretoriei de a exercita pre
siuni asupra actualei Conferințe de la 
Londra în problema rhodesiană, care, 
gratie poziției constructive adoptate 
de Frontul Patriotic Zimbabwe. în
registrează primele evoluții pozitive.

„După cincisprezece zile de nego
cieri laborioase — notează FRANCE 
PRESSE — conferința pare că se in1 
dreaptă spre un • acord de compro
mis asupra primei părți a ordinii ’• 
sale de zi : elaborarea unei noi con
stituții. Liderii mișcării de eliberare. 
Robert Mugabe și Joshua Nkomo, au 
prezentat un plan constitutional în 
care, pentru prima dată, acceptă 
principiul unei reprezentări speciale a 
minorității albe.

Un acord al celor trei părți asupra 
constituției nu este însă decît un 
prim pas către o reglementare defi
nitivă a problemei rhodesiene. Așa 
cum a subliniat Frontul Patriotic, 
„orice acord constituțional va fi sub
ordonat unei reglementări a proble
melor fundamentale : încetarea osti
lităților. controlul administrației și 
forțelor de securitate în timpul pe
rioadei care va preceda proclamarea 
independentei si organizarea de ale
geri sub supravegherea internațio
nală".

A- 
agenții- 
încă o 

poli-

Ziarul „LE MONDE" relatează :

„Guernica 
nicaraguanâ"

Esteli, „Guernica America Latine", cum a fost denu
mit, a devenit astăzi un oraș liber, unde cetățenii tiu 
mai sint stăpîniți de frica de a fi îmbarcați pentru 
un destin funest, unde tinerii și femeile nu se mai tem 
pentru viețile lor, scrie ziarul „Le Monde" intr-un 
reportaj al trimisului său special. Șase mii de morțt 
într-un singur an — echivalentul a 15 la sută din 
populație — acesta este tributul plătit de Esteli „crun
tei democrații" a lui Anastasio Somoza.

Odinioară principalul centru comercial din nordul 
țării, cu 40 0(10 locuitori, Esteli este astăzi un cîmp de 
ruine. „Somoza s-a indirjit împotriva orașului : jurase 
să-l distrugă", spune unul din locuitori, membru al 
grupului local de reconstrucție națională, care evocă 
distrugerile cauzate de bombardamentele și represiu
nile somoziste : 547 de case din aproximativ 6 000, șase 
uzine, 98 de magazine, numeroase clădiri administra
tive, școli, farmacii, bănci, hoteluri, spitale etc. Pagu
bele reprezintă o cincime din valorile materiale dis
truse în întreaga țară în cursul războiului civil...

Comitetele 
începînd din 
noii structuri 
dinist fiind 
reconstrucție. ____ ... .. . . . .
întreaga țară, obiectivul principal al autorităților este 
de a relansa producția, pentru a da de lucru cețățeni- 
lor. „Din cele șase fabrici de mobilă distruse, sperăm 
să reconstruim una. Fabrica de țigarete, care aparținea 
lui Somoza, a fost naționalizată. Din momentul in 
care vom avea posibilități materiale, vom începe lu
crările edilitare, precum și repararea străzilor și șose
lelor. Sperăm astfel să reluăm producția normală", 
spune un reprezentant sandinist din Esteli.

Un depozit al morții
de cartier, care s-au înmulțit în țară 

1978, au constituit coloana vertebrală a 
administrative. Comitetul de apărare san- 
celălalt organ civil care participă la 
alături de armata populară. Aici, ca și în

Moartea unui băiat și 
rănirea a doi colegi ai săi 
la Hamburg au dus la 
descoperirea unui imens 
depozit de materiale de 
război în incinta uzinei 
„Dr. Hugo Stolzenberg", 
abandonată in 1977. Cer
cetările întreprinse de au
torități au permis, potri
vit datelor comunicate 
ieri, identificarea a peste 
zece tone de muniții și 
produse chimice extrem 
de nocive, printre care 35

de litri de gaz cu efect 
mortal — „tabun". experi
mentat de naziști în tim
pul celui de al doilea răz
boi mondial, in lagărele 
de exterminare. După opi
nia experților, cantitatea 
de „tabun" găsită ar fi 
fost suficientă pentru uci
derea a zeci de mii 
persoane. în fotografie : 
polițiști din 
echipați ca în timp 
război, cercetează 
zitul uzinei părăsite.

de

Hamburg, 
de 

depo-
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