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Concomitent cu realizarea integrală a planului pe 1979

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR!
PE AGENDA PRIORITĂȚILOR:

• încheierea neîntîrziată a contractelor de aprovizionare 
și desfacere

• Organizarea riguroasă a cooperării în producție
® încadrarea fermă în consumurile materiale planificate
• Asigurarea documentației pentru noile investiții

Practica activității economice a de
monstrat cu prisosință cit de impor- 

; ->it este să se asigure în fiecare in- 
ti ‘prindere și ramură industrială o 
P catire temeinică și din vreme a 
’ Producției anului următor, din toate 

punctele de- vedere. Și 1980 este un 
an economic deosebit, ultimul an al 
actualului cincinal, in care realiză
rile din toate unitățile economice, 
din toate ramurile vor constitui 
temelia trainică a unor noi progrese, 
a înfăptuirii mărețelor obiective ale 
cincinalului 1981—1985, prefigurate in 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

rialelor și produselor principale. Este 
cazul unităților din Ministerul Mine
lor. Petrolului și Geologiei. Ministe
rului Agriculturii si Industriei Ali
mentare. Ministerului Energiei Elec
trice. Ministerului Industriei Ușoare 
care, potrivit datelor operative, au 
contractat cu întreprinderile benefi
ciare din țară peste 90 la sută din 
producția planificată pentru consu
mul intern productiv pe anul 1980. 
Există deci premise pentru termina
rea in cel mai 'scurt timp a acestei 
acțiuni, unitățile puțind să se con
centreze asupra măsurilor interne 
care se impun pentru valorificarea

Dar buna pregătire a producției vi
itoare presupune un complex de 
măsuri atit pe plan tehnic, cit și or
ganizatoric. Bunăoară, o importantă 
majoră au problemele care pri
vesc reducerea mai accentuată a 
consumurilor materiale, creșterea 
substanțială a gradului de valorifi
care a materiilor prime și materia
lelor. Cu toată responsabilitatea tre
buie să se înțeleagă pretutindeni, in 
fiecare unitate economică, că redu
cerea în proporțiile planificate a
(Continuare in pag. a V-a) •

La întreprinderea de utilai petrolier 
din Tirgoviște : un nou lot de pro
duse este controlat riguros înainte 

de a fi livrat beneficiarilor

Mărturisesc că tema dis
cuției — de natură filozo- 
fico-sentimentală — impusă 
de femeia aceea, trecută 
de prima tinerețe. îmbră
cată în salopeta pătată de 
var și vopsele, m-a pus 
la început în încurcătu
ră. Era spre seară, ceas 

. cînd pe marele șantier 
„Porțile de Fier II" se „îm
bucă schimburile", adică 
unii preiau, alții predau. 
Acasă la Maria Ursu, la 
etajul din colonia munci
torească Ostrovu Mare, În
cepuse acel du-te-vino de 
expresii, noutăți conden- 
sind in ele probleme „de 
serviciu" de pe întregul 
șantier : de la dulgheri, de 
la șoferi, de la laboranți, de 
Ia zugravi. Metri cubi, ki
lometri. structuri. Totul în 
cifre reci, uscate. Despre 
care, Maria Ursu, șefa de 
echipă de la zugravi, își dă 
cu părerea în calitate de 
lucrătoare. soție. mamă, 
bunică, soacră, cumnată... 
Pe urmă, impune tema dis
cuției. cu totul neaștepta
tă : „Dor“.

— Ca să poți spune că ai 
trăit o viață de om. trebuie 
să ai de ce să-ți fie dor. A- 
dică, să vrei să te reintorci 
la niște locuri, la niște 
vîrste chiar. Sâ ai unde re
veni pentru ca să te simți 
din nou tinâv.

...Șefa echipei de zugravi. 
Maria Ursu. de la ..Porțile 
de Fier II". e de undeva de
parte de aici, din ’ comuna 
Blindești, județul Botoșani. 
Cind a incdput să-și dea 
seama ce e ala viată, a cu
prins-o teama că in exis
tenta ei n-o să-i fie dor de 
nimic. Cui ii e dor de foa
me ? Cui ii e dor de privi
rile speriate ale părinților 
că. uite, fata crește, iar zes
tre nu-i 7 Sînt mai bine de 
35 de ani de cind și-a ales 
un mire pe potriva eî. flă
cău harnic, „mîini de aur", 
dar fără pămint : Lazăr 
Ursu. Copiii au venit odată 
cu vremurile noi în tară, 
cind locurile au prins a-si 

" schimba straiul odată cu 
soarta oamenilor. Soțul. 
Lazăr Ursu. dulgherea prin 
sat. i se dusese vestea. A 
fost apoi cerut in alte 
locuri : se ridicau cetăti in
dustriale fără seamăn in 
Moldova. Pe urmă — l-au 
chemat alte depărtări.

— Venea acasă rar. mir 
. nat de dorul de noi.

Pînă-ntr-o zi, era prin 1960, 
i-am zis : „Mergem și noi 
cu tine".

Au fost, prima dată, pe 
șantierul combinatului de la 
Chișcani, lîngă Brăila. La 
Blindești a rămas numai 
fata cea mare. Floarea, mă
ritată cu un băiat din sat.

creșterea copiilor, cu ti
nerețea lor întîrziată, s-a 
creat aîea structură sen
timentală care marchea
ză etapă în viata omului : 
drag pentru ce lași in urmă. 
Și dor : plafonul de la sala 
de comandă de la Chișcani, 
alb ca o cămașă scrobită :

Mindria 
de a împodobi 

pămintiil patriei

împreună cu soțul. Emil 
Petrasciuc, șef de labora
tor. I-a primit în blocul zu
grăvit de ea aici, în creș
tetul munților. Și i-a mo
lipsit de „boala" șantieru
lui. Tot aici, fiica ei. Viori
ca, a devenit sudoriță și s-a 
căsătorit cu șoferul Neculai 
Mihalache, tot din... Blin
dești. Și fiul cel' mare. Ne
culai. electrician, a intrat 
„în vorbă" cu Janina (din 
Blindești. desigur), cu care 
s-a căsătorit.

Așa incit, aici, la „Porți
le de Fier II“, Maria Ursu 
este înconjurată de... 13 
membri ai familiei. Soț. fii, 
fiice, gineri, nurori, soră, 
nepoți din partea soțului. 
De la proprii, copii — 9 ne- 
poței. Griji cu carul. De e- 
xemplu, soțul, marele „vi
novat" pentru acest exod, a 
avut neînțelegeri cu șeful 
de brigadă — ginerele, 
Gheorghe Pietraru. in legă
tură cu prelungirea nejus
tificată a unor lucrărk Ea, 
Maria Ursu, a pus lucruri
le la punct ; in numele fa
miliei. Toate astea, in afa
ră de sarcina fundamen
tală, care face de pe 
acum obiectul viitoarelor... 
doruri : finisarea blocurilor 
din colonia muncitorească 
Ostrovu Mare. Acum, anii 
se apropie de pensie. Cind 
se gindește la comuna Blin
dești. ii este dor de casa 
pe care și-au construit-o 
acolo. Adăpost pentru bă- 
trinete : cu baie, cu came
re ca la oraș. Ridicată an 
de an. in timpul concedii
lor. Desigur, cind va ieși la 
pensie, ii va fi dor de toa
te locurile pe unde a 
umblat, le-a dat înfățișa
re nouă, alături de toți 
ai el.

Jean Popa, azi brigadier in 
C.A.P. Ceilalți, Neculai (azi 
electrician), Alexandrina 
(zugrav-vopsitor), Viorica 
(sudoriță) și Georgică (teh- 
nician-transporturi) au ple
cat cu părinții.

La Chișcani, Marla Ursu 
a „furat" meseria de zu- 
grav-vopsitor. Iar seara, 
printre discuțiile despre 
pojarul lui Georgică (avea 
doar patru ani), despre no
tele la școală ale lui Necu
lai, Alexandrinei, Vioricăi, 
se amestecau grijile pentru 
„gradul de umiditate al 
tencuielii". Și odată cu 
creșterea Chișcanilor, cu

Alexandrina s-a ipăritat cu 
un băiat din comună, dul
gherul Gheorghe Pietraru. 
venit și el pe șantier. 
(„Trebuie să mai trec pe 
acolo").

La „Porțile de Fier 1“ au 
lucrat la turnul de control. 
A devenit șefă de echipă, 
avînd ca subalternă și pe 
fiica sa, Alexandrina. A- 
cum, turnul de control de 
la „Porțile de Fier I" e pe 
dinlăuntru ca un muzeu. 
(„Mi-e dor să-l mai văd 
o dată").

Pe șantierul din Valea 
Mare i-au venit... neamuri : 
sora ei, Floarea, laborantă.

— Dar, îmi spunea ea, la 
acel ceas cînd pe șantierul 
„Porțile de Fier II" se 
„îmbucă schimburile", iar 
vorbele condensează esențe 
aparent uscate, de „servi
ciu", poate că nimic nu este 
mai important în viață de- 
cît să-ți construiești aceste 
doruri. Să știi că sînt în 
tara asta locuri care te 
cheamă orieînd. care sînt 
gata orieînd să-ți spună : 
„Aici, ți-ai petrecut niște 
ani de muncă, de viață". 
Și-atunci îți dai seama ce 
mult înseamnă cuvîntul 
„Dor".

Laurențiu DUȚA

Ce înseamnă, de fapt, asigurarea 
unei bune pregătiri a producției anu
lui următor ? Fără să teoretizăm 
prea mult, vom aminti că punerea la 
punct, sub toate aspectele. în toate 
detaliile, a activității productive care 
se va desfășura în anul 1980 impli
că. în perioada în care ne aflăm, 
trei acțiuni importante. In primul 
rind. este vorba de corelarea judi
cioasă a tuturor prevederilor planu
lui economic la nivelul fiecărei între
prinderi și centrale, astfel încit pro
ducția sâ fie stabilită în strinsă con
cordanță cu nevoile reale ale econo
miei naționale, cu exigențele utiliză
rii intensive a capacităților de pro-, 
ducție existente, cu condițiile de a- 
provizionare, cu asigurarea Si buna 
utilizare a forței de muncă, cu cerin
țele majore ale reducerii mai accen
tuate a •consumurilor materiale șl 
energetice, ale creșterii substanțiale 
a eficienței economice. în al doilea 
rind, se impune urgentarea perfec
tării contractelor economice de apro
vizionare tehnico-materială și de 
desfacere a producției. Și, in fine, 
acțiunea care trebuie încheiată în 
toate întreprinderile, de programare 
judicioasă a fabricației, organizare 
științifică, rațională a producției și a 
muncii, pregătire a mașinilor și uti
lajelor pentru activitatea in noul an.

Tn acest sens, se cuvine precizat 
că pentru buna pregătire a produc
ției viitoare s-a asigurat cunoașterea, 
cu un avans substanțial de timp, de 
către toți titularii de plan, de către 
toate unitățile economice, a obiecti
velor și sarcinilor de plan pentru 
anul 1980. în consecință, în nume- 

- pase întreprinderi, centrale, minis- 
s-a acționat ferm, operativ pen

tru clarificarea tuturor amănuntelor 
producției anului următor, o dovadă 
certă constituind-o stadiul avansat al 
contractării materiilor prime, mate-

cu înaltă eficientă a resurselor ma
teriale. a potențialului tehnic si 
uman de care dispun.

Ce relevă însă datele operative 
centralizate la Ministerul Aprovizio
nării ? Contractarea este deosebit de 
intirziată la metal, la o serie de ma
șini, utilaje, instalații, piese de 
schimb care se realizează in unități

de mașini, la unele 
economiei forestiere 
materialelor de con- 

și la anumite

constructoare 
produse ale 
și industriei 
strucții, precum 
produse chimice. Așadar, se pune cu 
acuitate problema încheierii in cel 
mai scurt timp posibil a acțiunii de 
contractare pentru anul 1980. Ne 
referim îndeosebi la faptul că tre
buie elucidate fără întirziere aspec
tele legate de asigurarea metalului 
necesar industriei construcțiilor de 
mașini. precum și de contractarea 
utilajelor tehnologice și a elemente
lor de structură din beton armat, 
fișii cu goluri, panouri din beton ar
mat s.a. pentru noile obiective de 
investiții, prin grăbirea elaborării și 
predării 
execuție, 
exigentă 
ze, mai 
toare de

tuturor documentațiilor de 
De asemenea, cu deosebită 
este necesar să se acțione- 
ales în unitățile construc- 
mașini. pentru organizarea

riguroasă, pe baza planului, a rela
țiilor de cooperare. Se cer întocmite 
programe de cooperare realiste și 
mobilizatoare. în strînsă concordantă
cu cerințele economiei naționale, 
pentru a se asigura o ordine desă- 
virșită in acest domeniu.

Persistă încă la o serie de cadre de 
conducere din întreprinderi, cen
trale sau ministere mentalitatea 
că problema pregătirii producției 
anului viitor înseamnă, de fapt, nu
mai încheierea contractelor economi
ce. Desigur, contractarea este o latu
ră principală a acestei ample acțiuni.

GIND Șl FAPTA DE COMUNIST

Bucuria muncii
Despre Liviu Bocu 

ne-a vorbit prima dată 
unul dintre bunii lui 
prieteni, maistru ca și 
el la intreprinderea 
„Steaua electrică" din 
Fieni. „Dospește me
seria — i-a schițat el 
portretul — proble
mele tehnice ale între
prinderii sînt „viciul" 
lui. Bocu face parte 
din acea categorie de 
oameni pentru care 
munca este o nesfirși- 
tă bucurie".

Comunistul Liviu 
Bocu are 39 de ani. 
Numărul inovațiilor 
semnate de el și apli
cate in producție de
pășește pe cel al ani
lor — peste 50. Ideile 
lui. materializate in 
mașini și dispozitive, 
aduc intreprinderii e- 
conomii de citeqa mi
lioane de lei pe an. 
Pentru un dispozitiv 
de ambutisat a primit 
premiul al doilea la 
faza județeană a 
Festivalului national 
..Cintarea României", 
ediția intii, iar un alt 
dispozitiv automat, de 
o simplitate uimitoare, 
dar cu un randament 
pc care unele mașini 
sofisticate nu-l au, ii 
poartă numele — „dis
pozitiv tip Bocu".

Se poate spune : un 
iubitor de tehnică, un 
om înzestrat cu harul 
creației. După cum ne 
spune, toate realizările 
sale din domeniul 
creației tehnice sint 
efectul unui perma
nent neastîmpăr nu
mit, poate. aspirația 
pentru autoperfecțio- 
nare sau și mai sim
plu. dorința de a-și 
face mai mult decit 
datoria.

A început prin a în

văța. tn primul rind 
mecanică, electroteh
nică, tehnica vidului,' 
adică meseriile funda
mentale ale domeniu
lui său. Îmbinate cu 
practica, cunoștințele 
teoretice solide l-au 
deprins să se îndoias
că de perfecțiunea lu
crurilor, să analizeze 
mașinile și tehnologii
le cu ochi critic, Iată-l,

de pildă, In pragul ab
solvirii școlii de mai
ștri, la Galați, apre
ciat de profesori, avind 
posibilitatea să-și a- 
leagă o temă pentru 
proiectul de diplomă, 
care să-i asigure o 
primăvară reconfor
tantă in orașul dună
rean. A gindit insă că 
este șansa cea mai po
trivită pentru a găsi 
soluția de creștere a 
productivității muncii, 
la el in întreprindere, 
și a conceput o ma
triță cu un randament 
de opt ori mai mare. 
Citeva luni de muncă 
asiduă, 650 de pagini 
de calcule, planșe, ex
plicații tehnice. Lu
crare de rang univer
sitar, cum au spus, in 
concluzie, profesorii.

■Ce îl preocupă in 
prezent? Pe lingă atri
buțiile zilnice de mai
stru, intre o acțiune 
privind actualizarea 
propagandei vizuale și 
organizarea unui' sim
pozion, iși găsește 
timp și pentru ino
vația tehnică. De cu- 
rind, ■ a conceput îm
preună cu inginerul 
Iov Năstăsescu un 
procedeu de ștanțare a 
benzilor de alamă, 
fără nici o pierdere 
de metal. Are. totoda
tă, in execuție „repli
ca" pentru un agregat 
automat, cam volumi
nos și greu de întreți
nut — o mașină cu 
dimensiunile de vreo 
40 de ori nlai mici 
care execută aceleași 
operații.

După o săptămână 
de lucru in fabrică, 
simbăta se află in 
mijlocul copiilor de la 
școala generală. din 
comuna Bezdead. ti 
învață meserie. Debu
tul ca maistru instruc
tor și l-a făcut, in 
urmă cu cițiva ani, 
atunci cînd și-a adus 
la școală bancul de 
lăcătușerie din între
prindere. Acum, acea 
masă de lucru este 
dpar o relicvă în ate
lierul dotat cu tot 
ce le trebuie elevi
lor pentru deprinde
rea meseriei.

A fost, nu o dată, 
întrebat :

— De ce te zbați 
atita, Bocule ?

— Pentru că. altfel, 
n-aș avea liniște — a 
venit răspunsul.

Gheorghe MANEA
Desen de T. ISPAS

Azi despreț Proiectul Programului-directivă 
în domeniul energiei

Pornind de la necesitatea asigurării surse
lor de energie pentru progresul economico- 
social accelerat al fării noastre, a fost elabo
rat, ca document al celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, proiectul Programului-direc- 
tivâ de cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei pe perioada 1981—1990 și orientă
rile principale pînă în anul 2000.

Documentul, supus dezbaterii publice, abor
dează — în contextul actual și prin prisma 
problemelor pe care le va avea de solufionat 
în viitor energetica din fara noastră — o

multitudine de aspecte, asupra cărora sînt 
chemafi să-și spună cuvîntul cercetători și ca
dre de specialitate, oameni ai muncii din 
toate sectoarele de activitate.

în cadrul acestei ample dezbateri de
mocratice, paginile „Scînteii" rămîn des
chise exprimării oricărei idei, oricăror pro
puneri și sugestii valoroase cu privire la 
modalitățile practice de dezvoltare a po
tențialului energetic al tării și de utilizare 
cu înaltă eficientă a resurselor energetice 
de care dispunem.

în pagina a IIl-a :
Dezbateri pe marginea 
proiectului Programului- 
directivă în domeniul 

energiei

Poiana 
cu statui

Sub cotul Carpatilor, la Măgu
ra Buzăului, in străvechi așezări 
— Ciuta, Băteni de Istrița, Tisău, 
Haleș, Cucutata, Cîrlomănești, 
Gura Nișcovului, generații după 
generații, pînă în zilele noastre, 
au fost și încă mai sînt meșteri 
pietrari, fixind în tăria pietrei 
dăinuitoare propria lor tărie, a 
veșniciei noastre. Acest fapt, ea 
și existenta in pintecele acestor 
muncele a bogăției de calcare 

‘șarmatice, „marmora de Măgu
ra" au determinat în 1970 con
ducerea județului Buzău și cea 
a Uniunii artiștilor plastici sa 
pună bazele aici, „pe un picior 
de plai" Taberei de sculptură 
Măgura Buzăului. Inițiativă fru
moasă, patriotică. în fiecare an, 
la sfîrșitul verii și începutul 
toamnei, aici, 16 sculptori tineri 
și foarte tineri vin de-și incearcă 
tăria harului, a sufletului și bra
țului în încleștarea cu tăcerea 
pietrei, cu taina acesteia. Fiindcă, 
fiecare, bloc de marmură păs
trează înlăuntrul său o bucurie 
sau o durere : un chip de voie
vod, un strigăt de muncă, o 
șoaptă spre dragoste, un ochi 
veghind la hotare, un semn de 
ieri pentru azi, un poem de azi 
pentru mîine. In cei zece ani

Ancheta „Scînteii" pe itinerarul cîmp-fabricâ

CÎND DULCEAȚA SFECLEI DE ZAHĂR
5

SE PIERDE PE DRUM

Flux mecanizat la recoltarea șl transportul sfeclei de zahâr la C.A.P. Lovrin, județul Timiș Foto : A. Papadiuc

Rațiunea fundamentală pentru care se cultivă sfeclă de zahăr este 
ca din fiecare kilogram de rădăcini să 'se obțină o cantitate maximt de 
zahăr. Exprimată in procente, această cantitate ar trebui să reprezinte, 
la sfîrșitul procesului de fabricație, între 12 și 14 la sută din totalul 
producției. Pentru obținerea unui asemenea randament de extracție au 
fost asigurate toate condițiile tehnice și organizatorice pentru a se realiza 
o corelare bună între ritmul recoltării și cel al prelucrării, precum și o 
desfășurare normală a procesului de fabricație. Dar să vedem cum se 
respectă aceste cerințe acum, cind ne aflăm in plină campanie de recol
tare și prelucrare.

Pentru funcționarea normală a fabricilor de zahăr și evitarea pe cit 
posibil a pierderilor de materie primă și de zahăr, acum ar trebui asi
gurat un stoc de cel mult 200 000—220 000 tone de sfeclă. De multe zile 
încoace, acest stoc se menține însă în jurul cantității de 550 000—700 000 
tone, ceea ce echivalează cu necesarul maxim posibil de prelucrat in 
10 zile. O primă dovadă deci a unui decalaj exagerat intre recoltare și 
prelucrare. Consecința 7 Dacă avem in vedere că o singură zi de staționare 
a sfeclei pe cimp sau in bazele volante duce la scăderea in greutate a 
rădăcinilor cu 1,2 la sută și a conținutului de zahăr cu 0,3 la sută, înseamnă 
că zilnic se pierd circa 6 000 tone de sfeclă și între 1 000—1 200 tone de 
zahăr. Cit s-a pierdut însă din momentul în care au început să se for
meze aceste stocuri ? Nu e nevoie de un studiu prea amănunțit pentru 
a ne da seama că este vorba de pierderi de ordinul zecilor de mii de tone. 
O parte din pagubă o suportă producătorii și este concretizată în scăderea 
în greutate a celor 150 000 tone de sfeclă aflate pe cimp ; dai' pierderile 
cele mai mari se înregistrează la întreprinderile prelucrătoare, care au 
acum in stoc circa 400 000 tone de sfeclă.

MUREȘ

PE CÎMP, DUPĂ RECOLTARE...
în județul Mureș se află tn gră

mezi pe cimp, de mai multe zile, 
circa 29 000 tone de sfeclă. Alte 56 000 
tone sînt depozitate in bazele de re
cepție ^părtinind celor două fabrici 
de zahăr din Tg. Mureș și Luduș. Și 
stocul este în creștere. „Știm din ex
periență că la fiecare tonă de sfeclă 
recoltată și netransportată în timp 
util se pierde, in medie, între 2 și 
3 kilograme zahăr — aprecia, cu te
mei, Alexandru Mera, șeful biroului 
agricol al Fabricii de zahăr din Tîrgu 
Mureș. Tot atit de păgubitoare este 
și practica unor unități de a livra 
cantități de sfeclă de zahăr cu frunze 
cu tot (nedecoletată). Consecința : 
frunzele continuă să consume dul
ceața tulpinilor, cauzînd mari pier
deri de zahăr".

Cantități însemnate de sfeclă de 
zahăr se află pe cimp la C.A.P. Ci-

pău — 1 100 tone ; Pegăcean — 400 t ; 
Voivodeni — 780 ; Căpuș — 500 ; Ri- 
ciu — 350 ; Acățari — 700 și altele. 
Cauzele 7 Multi dintre cei cu care am 
discutat se pling de lipsa de capa
citate de transport. Dar oricît de 
mare ar fi parcul de mașini, nu se 
va rezolva problema transportului 
sfeclei dacă nu se va acționa cu 
răspundere pentru folosirea rațională 
a fiecărui autocamion. Un calcul su
mar arată că media curselor este încă 
sub graficele stabilite : doar 1,3, in 
loc de 3 curse pe zi. Un exemplu, 
în una din zilele trecute. 266 de ca
mioane au efectuat doar 320 de curse. 
Grav este faptul că acest indice neCo- 
respunzător de folosire se menține de 
mai multe zile.
(Continuare în pag. a IlI-a)

însemnări
de Radu CÂRNECI

care s-au scurs de la prima edi
ție, cel, de fiecare dată tot alții, 
16 sculptori (cifra 16 semnificînd 
cele 16 veacuri, cite s-au împli
nit de la prima atestare docu
mentară a așezării Buzăului) au 
plantat aici pentru noi și viitori
me multe statui inspirate de is
toria poporului nostru, de lupta 
sa pentru libertate și dreptate, 
de arcul înalt-luminos al timpu
lui socialist, de eroismul omului 
nou.

Acest adevărat symposium ta 
piatră de la Măgura reprezintă 
posibilitatea permanentă a afir
mării talentului tinerelor gene
rații de artiști în condițiile li
bertății de creație. Poiana cu 
statui de la Măgura Buzăului 
constituie una din căile de 
democratizare a accesului, la 
cultură, fiind și o școală de edu
cație estetică și patriotică atit a 
publicului vizitator, cit și a crea
torului însuși.

Măgura se constituie azi ca, 
desigur, cel mai mare complex 
monumental in piatră din Româ
nia, depășind cu mult unele în
cercări similare din alte părți 
ale lumii.

Ediția a zecea, jubiliară, din 
.acest an, Închinată eliberării ță
rii și Congresului al XII-lea ai 
partidului, este remarcabilă atit 
ca tematică — de inspirație is
torică („Burebista", „Mihai Vi
teazul", „Vlad Vintilă-Vodă", 
„Posibilă imagine a Cavale
rului turc", „Coloană din tem
plul jertfei", „Paloș") și so
cială („Lăcaș", „Semn", „Orizont 
vertical", „Moara", „Logodna 
omului cu timpul", „Omagiu 
muncii", „Familie", „Omagiu 
prieteniei", „Zidirea", „Terase") 
— cit și ca realizare artistică ; 
ea încheie o etapă a' căutărilor 
și împlinirilor de multe ori ex
cepționale, dar și deschide o 
alta nouă, a certitudinilor, a va
lorificării la maximum a acumu
lărilor de pînă acum.

Amintind că Tabăra de sculp
tură de la Măgura Buzăului a 
determinat organizarea și ă altor 
tabere de creație, cum sînt de 
exemplu: Tabăra de sculptură în 
metal Galați, Tabăra de creație 
monumentală în material cera
mic Medgidia, Tabăra de sculp
tură in lemn de la Căsoaia — 
Arad etc., nu facem decit să 
omagiem o dată mai mult pe cei 
care prin inițiativa lor, prin 
muncă și pasiune împodobesc 
chipul patriei cu opere artistice, 
noi împliniri ale spiritualității 
noastre.



PAGINA 2 SCÂNTEI A— vineri 28 septembrie 1979

TAPfllL 
!DIVERS
I Veste bună

SATU MARE. în localitatea Călineștl-Oaș (Satu Mare) — 
la barajul lacului de acumulare de pe riul Tur — a început con
strucția celei dinții microhidrocOntrale din județul Satu Mare. Micro- 
hidrocentrala va*  avea o putere instalată de 900 kW, necesarul de ener
gie electrică pentru alimentarea a 19 sate mal mid. cu cite 120 case. 
(Octav Grumeza).

— Aici, la noi, se cer multe „mi- 
nuturi" — carne friptă și mititei — ne 
spune bucătarul restaurantului 
„Apolodor" din Capitală, care apar
ține de I.A.P.L. „Central".

Privim cu atenție o situație a 
desfacerilor de mărfuri pe o lună 
in urmă. Constatăm că localul este 
în totală discordantă cu prevederile 
Programului de producție și desfa
cere către populație a bunurilor de 
consum în actualul cincinal, cu 
spiritul hotărîrilor consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din comerț, cu 
Înseși cerințele unei alimentații ra
ționale, echilibrate, fundamentată 
științific. Din situația cercetată a 
localului, pe care am regăsit-o și 
la I.A.P.L. „Central", sectorul 5, fo
rul lui tutelar, am aflat că raportul 
dintre valoarea mîncărurilor oferite 
și a băuturilor e de 4 la, 1. de 5 la
1, ba chiar de 7 la 1 in favoarea bău
turilor. Cu alte cuvinte, restauran
tul vinde uneori de 7 lei băutură 
și de 1 leu mîncare. Iată, copiate din 
situația amintită, citeva cifre : in 
ziua de 5 septembrie, „Apolodor" a 
vindut in valoare de 18 000 lei băuturi 
și 2 500 lei mîncare ; in ziua de 11, 
de 18 000 și 3 000, în 17 septem
brie de 21 000 și 3 000, iar în 14 
septembrie — de 22 000 și de 4 000. 
Este o situație cu totul intolerabilă, 
diametral opusă chiar angajamente
lor și prevederilor forurilor de re
sort ale alimentației publice, po
trivit cărora, pină in 1980, mîncăru- 
rile și alte preparate culinare ar 
trebui să depășească, valoric, cel 
puțin 50 la sută din totalul desfa
cerii de mărfuri din acest sector.

Dar la I.A.P.L. „Central" aveam 
să găsim și alte aspecte asemănă
toare.

Restaurantul „Opera". Te uiți pe 
lista de meniuri și nu-ti vine să 
crezi. De o lună încheiată, localul 
oferă publicului aproape același

— fiind de pază la 
cooperativa agricolă 
de producție din co
muna Cernătesti. satul 
Raznic, județul Dolj. 
Nițu Mircea si Goroiu 
Tudor au prins pe Bă- 
cescu Ion și Ciobanu 
Ion. din aceeași loca
litate. cu o remorcă in 
care se găseau 15 saci 
cu orz și 6 saci cu 
griu. Produsele, după 
cum au stabilit orga
nele de miliție, fusese
ră sustrase de la fer
ma nr. 6 a I.A.S. Raz
nic. Răufăcătorii, lău- 
dîndu-se că au relații 
la județ, au declarat 
că cerealele erau, chi
purile, gozuri. pentru 
a diminua simțitor 
valoarea pagubei. Dar.

I
I
I
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„După o lungă absentă, vă 
scriu acum din nou și vă dau 
o veste bună".

Așa începe scrisoarea sosită 
ieri la redacție de la unul din 
veteranii corespondenților noștri 
voluntari, C. Georgescu Obreji- 
ța din Timboiești — Vrancea.

„Dacă nu, v-am mai scris o 
vreme, să știți că n-a fost vina 
mea. Lumina ochilor mi-a 
început, incet-încet, să pălească, 
pină s-a stins de tot. Am fost 
internat la spitalul C.F.R. nr. 1 
din București, unde „acei oa
meni minunați in halate albe și 
cu miinile lor de aur" — cum li 
se spune — au făcut tot ce-a fost 
omenește posibil să-mi redea ve
derea. Dacă pină acum alții erau 
eroii corespondențelor mele, de 
data aceasta sint eu insumi. 
Văd din nou. li văd pe cei care 
m-au salvat, între care doctorița 
Iulia Mirza, văd lumea din jur, 
văd aceste rînduri pe care le aș
tern în scrisoare, drept mulțu
mire fierbinte pentru toți care 
m-au ajutat".

I
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Chemarea 
pădurii

Doi tizi — Ilie Ujică și Ilie Trif 
— amindol pădurari la Ocolul 
Silvic din Borsec-Harghita — au 
găsit doi pui plăpinzi și flămtnzi 
de căprioară. Văzind că nu-i chip 
să dea și de urma „mămicilor", 
hăituite de cine știe ce vietate 
sau braconier, ei au dat puii în 
grija medicului veterinar Nico- 
lae Dumitrescu și, respectiv, gos
podarului Mezei Iosif. Cei doi 
i-au îngrijit cum s-au priceput 
mai bine. Le-au dat și nume : 
Tița și Cosmina. Au crescut vă
zind cu ochii, intru bucuria co
piilor — și nu numai a lor.

Acum, odată cu venirea toam
nei — ne scrie corespondentul 
nostru voluntar loan Cristea — 
cele două căprioare, Tița și Cos
mina, caută tot mai des să se 
apropie de pădure. De lumea 
lor, de unde poate că aud de 
pe acum chemarea și cintecul 
de... nuntă al falnicilor cerbi.

I
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Vino acasă, 
Spiridoane!

Dimineața, Spiridon F. Vasile, 
elev la Liceul de petrol-chimie 
din Ploiești, a plecat la școală, 
dar de intors acasă nu ș-a mai 
întors nici pină astăzi.

Intimplarea s-a petrecut in 
ziua de 13 iunie, cu puțin înain
te de încheierea anului școlar. 
Acum a început un nou an șco
lar și intr-o bancă există un loc 
liber. Locul pe care ar trebui să 
se afle Spiridon F. Vasile. Îngri
jorați, părinții săi l-au căutat 
peste tot, dar n-au putut să-i dea 
încă de urmă. Născut la 16 no
iembrie 1960, Spiridon F. Vasile 
va împlini in curind 19 ani. Pe 
unde o fi umblind ? De ce s-o fi 
supărat ? Cind are de gînd să se 
întoarcă ? Sint tot atitea între
bări pe care și le pun părinții 
săi. care adresează o rugăminte 
tuturor celor care știu unde se 
află fiul lor sau dacă au auzit de 
el, să le dea de veste la adresa : 
Florea Spiridon, comuna Brazi 
nr. 51, județul Prahova.

Și incă ceva : mama este grav 
bolnavă și il așteaptă cu dor și 
nerăbdare. Auzi, Vasllică ?

I S-a ars!
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Lucrînd în schimbul al treilea, 
Anton Ivan, de la întreprinderea 
„Unio" din Satu Mare, a coborit, 
după miezul nopții, de pe maca
raua pe care lucra și s-a îndrep
tat spre o autobasculantă parca
tă în incinta unității. A introdus 
un furtun in rezervorul autobas
culantei și a făcut unor bidoa
ne... plinul cu benzină. Apoi a 
luat bidoanele, le-a scos pe poar
ta din spatele întreprinderii și 
le-a golit in rezervorul autotu
rismului său. Dar tocmai atunci 
i-a apărut in față un lucrător de 
miliție, care l-a întrebat dacă 
poate să „lucreze" bine pe o 
asemenea beznă. Că la lumina 
zilei a făcut cunoștință cu legea.

I Pe un trotuar

I
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Cititorul nostru Matache Știr- 
bu din București, Șoseaua Viilor 
95, ne semnalează : „Pe șoseaua 
Berceni nr. 18, pe un trotuar din 
fata oficiului poștal, stau arun- 
cate două traverse de metal 
lungi de cite 8—9 metri. Stau și 
zac in locul respectiv nu de ieri, 
de alaltăieri, ci de luni și luni 
de zile. De cite ori trec pe acolo 
și le văd — acum au început să 
și ruginească — mă doare inima. 
Oare șoferul care le-a pierdut 
„clin mers", cum o fi justificat 
absența lor, cind a ajuns la des
tinație? Dar magazinerul care 
le-a luat in primire? Dar cei 
care le așteptau in producție? Că 
doar nu sint niște ace sau cuișoa- 
re, au citeva sute de kilograme 
fiecare".

I
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Neatenție
Șantierul nr. 18 Mangalia, al 

Trustului de construcții locale 
Constanța. La un bloc aflat în 
construcție lucra și Keren Boisa, 
de profesie zugrav. La un mo
ment dat. s-a îndreptat spre 
scara interioară a blocului și a 
început să- coboare. A căzut in 
gol, de la 12 metri, și n-a mai 
putut fi salvat.

Din cercetările întreprinse 
imediat la fața locului de către 
Inspectoratul teritorial pentru 
protecția muncii rezultă că tra
gicul accident s-a petrecut din- 
tr-o cauză banală : in timp ce 
cobora scara, s-a împiedicat...

I Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii'
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adunări de dări de seamă si alegeri in organizațiile de partid
Ignorarea principiului muncii 

colective genereuză pusivitute

I

A ctivitateu politică - axată 
pe problemele esențiale 

ale producției
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Secția de mecano-sudură. prima 
secție pusă în funcțiune la Combina
tul de utilai preu Iași, realizează in 
prezent confecții metalice — stîlpi de 
45—60 tone, grinzi și alte elemente 
de structură — pentru restul halelor 
combinatului. Darea de seamă șl 
dezbaterile din adunarea generală de 
aici au evidențiat 
faptul că. în pri
mele opt luni ale 
acestui an. colec
tivul secției a pus 
la dispoziția con
structorilor com
binatului circa 500 
tone confecții me
talice peste prevederile Inițiale ale 
Planului, ceea ce a îngăduit să se 
lucreze In ritm susținut la .o serie 
de spatii de producție, cum sint tur
nătoria de otel, otelăria electrică, sec
ția de utilaj tehnologic complex 
greu. Participantii la discuții au 
apreciat că munca politică, activitatea 
organizației de partid — așa cum a 
fost concepută si cum s-a desfășurat 
— n-au urmărit ca productivitatea 
obținută să se ridice la nivelul dotă
rilor moderne din secție si. mai ales, 
al cerințelor privind grăbirea ritmu
lui realizărilor investițiilor. Critici 
severe au fost făcute, bunăoară, ce
lor care se ocupă de Investițiile pe 
Întregul combinat, faptului că nu se
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La secția de mecano- 
sudură a Combinatului 
de utilaj greu — lași

Urbanistică modernă, locuințe confortabile în Buhuși, județul Bacău

NOTE CETĂȚENEȘTI

Amnezie convenabilă
Muncitorul lăcătuș loan 

Rotărescu, de la între
prinderea de construcții 
metalice Bocșa, unul din 
cei mai activi corespon
denți ai ziarului nostru, 
ne semnalează un caz pe 
care il consideră — și pe 
bună dreptate — intole
rabil. Este vorba de unii 
cetățeni care au primit 
apartamente de la stat și 
care se bucură de tot 
confortul, dar care „uită" 
subit atunci cind trebuie 
să-și plătească datoriile 
pentru întreținerea locu
inței — apă. încălzire, lu
mină. curățenie...

Corespondentul nostru 
ne dă o întreagă listă de» 
nume și prenume, adrese 
și sume restante, unele 
ridicindu-se la mii de lei. 
Numai Ia scara 2 de la 
blocul 18 B, de exemplu, 
există nu mai puțin de 6 
locatari care figurează cu 
mari restante, de luni si 
luni de zile. Dacă * nu 
dăm aici lista tuturor a-

„Corpuri
Am mal scris — și nu 

o dată — in ziarul nostru 
despre așa-zisele „cor
puri străine" găsite de 
cetățeni în diferite ali
mente ; lapte, iaurt, brin- 
zeturi. biscuiți, bomboa
ne. bere. pîine s.a.m.d.

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

Comuna 
va fi ferită 

de furia apelor
într-o scrisoare pri

mită la redacție de la 
mai multi locuitori din 
comuna Malu cu Flori, 
județul Dîmbovița, se 
arătau pagubele adu
se de revărsarea, în 
unele perioade, a riu- 
lui Dîmbovița și se 
propunea luarea unor 
măsuri energice pen
tru a feri localitatea 
de inundații. Din răs
punsul Oficiului de 
gospodărire a apelor 
Dîmbovița, aflăm că in 
comună au fost exe
cutate lucrări provi
zorii de apărare a ma
lurilor apei, constind 
din refacerea terasa- 
mentelor malurilor șl 
regularizarea albiei 
minore a rîului. în 
sectoarele afectate. 
Dar. cu toate acestea, 
stihia apelor mai pro
voacă necazuri oame
nilor. Pentru rezol
varea integrală a apă- 

. rării localității de 

inundații, s-a întoc
mit. de către I.C.P.G.A. 
București, un proiect 
de execuție, lucrările 
fiind trecute îri planul 
de construcții si mon
taj pe 1980 al O.G.A. 
— Dîmbovița. Lucră
rile vor începe în. tri
mestrul I al anului 
viitor. rezolvîndu-se 
Integral apărarea loca
lității de inundații.

Pentru evitarea 
stagnărilor 

în producție
La Combinatul de 

produse sodice Govo
ra. se relata într-o 
scrisoare. instalația 
de producere a sitelor 
moleculare este oprită 
periodic, pentru vre
me îndelungată. Deși 
se înțelege că o ase
menea situație este 
păgubitoare, nu se în
treprinde nimic pen
tru înlăturarea ei.

Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R, — 
căruia redacția i-a

folosesc toate formele muncii politice 
pentru a determina sporirea respon
sabilității tuturor celor care au dato
ria să grăbească pregătirile pentru 
iarnă — închiderea halelor, realizarea 
instalațiilor de încălzire si ană etc.

S-a insistat, în chip firesc, asupra 
necesității ca, din punct de vedere 

profesional și po
litic, fiecare co
munist să mani
feste mai mult 
spirit de răspun
dere pentru func
ționarea din plin 
a tuturor insta
lațiilor și -mașini

lor. pentru felul cum se fac reviziile, 
să demonstreze mai multă combativi
tate partinică față de cei ce negli
jează cerințele de disciplină a pro
ducției sau lipsesc nemotivat de la 
serviciu. în această privință, un rol 
de seamă revine muncii politico- 
educative, care trebuie desfășurată 
cu mai multă vigoare și eficiență, 
mai ales în rîndurile. tinerilor mun
citori, spre a fi ajutați să se inte
greze organic în colectiv, să-și însu
șească spiritul muncitoresc, o înaltă 
conștiință revoluționară.

Manole CORCACI

cestor răi platnici, o fa
cem din două motive : 
una. că e mult prea lun
gă pentru spațiul rezer
vat acestei note si. a do
ua. pentru că printre ei 
figurează oameni respec
tați la locurile lor de 
muncă. De ce atunci să 
nu fie respectați și în 
blocul în care trăiesc ? 
Dar pentru asta, trebuie 
mai întîi să se respecte 
pe ei înșiși, achitîndu-se 
de obligațiile elementare 
pe care și le-au asumat 
odată cu primirea repar
tiției pentru locuință.

Cum semnalarea cores
pondentului nostru nu 
constituie un caz izolat, 
este de datoria asociații
lor de locatari ca. ori de 
cite ori constată astfel de 
restante, mai ales în ca
zul recidivlștilor. să a- 
nunte și conducerile de 
întreprinderi și instituții 
unde lucrează aceștia. Ca 
să știe și să se acțione
ze în consecință.

străine"
Ce fel de „corpuri străi
ne" ? De tot felul, care 
mai de care mai năstruș
nice, mai neavenite. Ba. 
multe dfntre ele pun în 
pericol măselele si sto
macul oamenilor. Iată un 
inventar (desigur, sumar)

al acestora : sforicele, 
pietricele, sirmulite. cuie, 
agrafe, ace, cioburi de 
sticlă, nasturi, monede, 
scobitori — și cîte și mai 
cita !

Ieri, cititorul nostru 
Viorel Adămut din Bucu
rești ne-a trimis într-pn 
plic niște cioburi de sti
clă găsite intr-un borcan 
cu iaurt pe care l-a cum
părat de la unitatea de 
lactate de lingă hala 
„Traian". Cu cîteva zile 
în urmă, alți doi cititori 
— unul din Craiova și 
celălalt din Satu Mare — 
ne-au trimis alte aseme
nea „corpuri străine", gă
site in piine și. respectiv, 
într-un pachet cu țigări.

De mai multă vreme ni

în centrul municipiului 
Bacău a fost amenajat și 
inaugurat, cu mare pom
pă. un magazin Gostat, 
încăperile au fost placa
te cu Turnire multicolore. 
La început. magazinul 
era aprovizionat din a- 
bundență. De la o vreme, 
însă, prin rafturile aces
tuia suflă vîntul. La raio
nul de legume si fructe, 
bunăoară, acum, in plină 
toamnă, se găsesc numai 
conserve, siropuri și ciți-

trimis spre soluționare 
sesizarea — ne-a răs
puns că, intr-adevăr, 
instalația despre care 
este vorba în scrisoa
re. intrată in funcțiu
ne in luna ianuarie 
1978, a trebuit să fie 
oprită in anumite pe
rioade. pe parcursul a 
cîtorva luni, din lipsă 
de comenzi. Potrivit 
studiului tehnico-eco- 
nomic, principalul be
neficiar al sitelor mo
leculare (circa două 
treimi din producție) 
este Combinatul petro
chimic Teleaien. Con
ducerea acestuia însă 
nu a mai comandat 
site, deoarece instala
țiile în care le utili
zează nu funcționează.

Așa stînd lucrurile, 
conducerea Combina
tului de produse so
dice Govora a luat 
măsuri-pentru diversi
ficarea producției la 
instalația respectivă, 
spre a se evita oprirea 
acesteia pe perioade 
îndelungate. Astfel, 
acum se produc aici și 
alte tipuri de site, 
care au fost livrate

La această adunare de dare de 
seamă și alegeri, fostul secretar al 
organizației de bază, Gheorghe Bara, 
și încă trei membri ai biroului nu au 
mai fost propuși și aleși in noul or
gan de partid. Explicația ? Partici
pantii la discuții au adus severe cri
tici stilului de muncă sectar, promo
vat mai ales de fostul secretar, fap
tului că acesta a ignorat sistematic 
un principlâ de 
bază al activității 
de partid — prin
cipiul muncii co
lective. însesi da
rea de seamă si 
proiectul de hotă- 
rîri n-au fost o 
emanație colecti
vă. ci numai a 
fostului secretar 
și a locțiitorului său. Lipsa unei gîn- 
diri si activități colective — au relevat 
mai multi vorbitori — a pus biroul în 
situația de a nu se putea ocupa con
secvent. cu spirit de răspundere, de 
activitatea politico-educativă în rîn
durile tineretului, în grupa sindicală, 
iar cercul de nemembri de partid a 
rămas doar pe hîrtie.

Un asemenea stil defectuos de 
muncă nu putea să nu aducă preju
dicii realizării sarcinilor de plan. în 
mod deosebit o activitate izolată, 
dusă departe de oameni și nu prin 
intermediul și cu ajutorul lor a de
terminat neajunsuri și în ce privește 
realizarea producției fizice, într-o 
Secție chemată să finalizeze activi
tatea productivă și să-și pună

La secția de montaj 
a Fabricii de mașini 

de rectificat — 
Cluj-Napoca

se semnalează asemenea 
abateri de ia regulile e- 
lementare de igienă, de 
la răspunderea care le 
revine celor care trimit 
în rețeaua comercială 
produse alimentare cu 
ingrediente nedorite. A- 
ceasta atestă existenta 
unor serioase neajunsuri 
în unele unităti producă
toare în efectuarea con
trolului tehnic de calitate 
în toate fazele procesului 
de fabricație. Așa cum 
am subliniat si în alte 
dăți, este necesar să se 
ia toate măsurile pentru 
intensificarea acțiunilor 
de control, inclusiv a ce
lui Sanitar, iar acolo unde 
se constată abateri, să se 
aplice cu promptitudine 
sancțiuni. (P. Petre).

Magazin de prezentare... 
nereprezentativ

va cartofi cît... nucile. 
Cinci zile în șir (15—20 
septembrie) nu a intrat 
în magazin nici o legu
mă și nici o fructă. Cu 
ce s-o fi ocupind respon
sabilul acestei unităti, 
dacă nu are grijă măcar 
să-1 aprovizioneze cu 
mărfuri de sezon ? Pen
tru că, dacă s-au investit 
atiția bani și l-au făcut, 
să-I folosească cel puțin 
acum, toamna, cind se 
găsesc produse din bel
șug. (B, Gheorghe).

unor unităti din tară, 
precum și la export.

Legalitate 
restabilită

Ilie Micu, de la în
treprinderea de indus
trializare a laptelui 
Alba, a fost detașat 
temporar la o altă 
unitate. Precizăm că 
la adoptarea acestei 
măsuri nu s-au res
pectat prevederile le
gale, cu toate insis
tentele petiționarului ; 
dar. în loc să se tină 
cont de acest lucru, i 
s-a desfăcut contrac
tul de muncă. A con
testat această decizie, 
dar atît judecătoria, 
cît și tribunalul i-au 
respins acțiunea.

Procuratura Gene
rală ne-a adus la cu
noștință că, examinîn- 
du-se cu atentie me
moriul lui I.M.. s-a 
constatat că măsura 
de desfacere a con
tractului de muncă 
este netemeinică și 
nelegală, întrucît cel 
în cauză a fost deta

șat. contrar prevederi
lor Codului muncii, 
dintr-o muncă califi
cată ' intr-una necali
ficată, micșorindu-i-se 
și retribuția. Procuro
rul general a introdus 
recurs extraordinar 
împotriva hotărîrilor 
judecătorești pronun
țate, care au menținut 
măsura luată de uni
tate, recurs ce a fast 
admis de Tribunalul 
Suprem. Astfel, prin 
decizia adoptată. in
stanța supremă a 
dispus reintegrarea în 
muncă a lui I.M., în
treprinderea a fost 
obligată să-i plătească 
despăgubirile la care 
are dreptul in confor
mitate cu prevederile 
Codului muncii.

Paznicii 
de la miezul 

nopții
In noaptea de 23 

spre 24 iulie a.c„ pe la 
ora 1 — după cum
aflăm dintr-6 scrisoa
re primită la redacție

girul de calitate pe mașinlle- 
unelte fabricate în întreprindere. De 
altfel, sarcinile de plan pe primele 
opt luni n-au fost îndeplinite la nici 
un indicator, la producția fizică înre- 
gistrîndu-se o nerealizare de peste 
130 de mașini de rectificat de diferite 
tipuri. Este pe deplin firesc, deci, că 
s-a pus în vedere biroului nou ales 
să abordeze cu toată responsabilita

tea sarcinile ce-i 
revin, să imprime 
un spirit revolu
ționar în muncă, 
să nu tolereze 
nici un fel de 
abateri de la dis
ciplina de partid, 
de Ia disciplina 
muncii și a pro
ducției în gene

ral. Totodată, s-a recomandat nou
lui birou să pună un accent mai pu
ternic pe consultarea largă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din secție în toate problemele cu care 
este confruntat colectivul, ca o che
zășie a îndeplinirii cu succes a sar
cinilor.

Și in aceste adunări, ca pretutin
deni pe cuprinsul țării, comuniștii 
și-au exprimat voința înflăcărată 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— chintesență a înaltelor virtuți ale 
națiunii noastre socialiste — să fie 
reales de Congresul al XII-lea al 
partidului In înalta funcție de secre
tar general al P.C.R.

Al. MUREȘAN

Tîrgul de toamnă 
al meșteșugarilor 

din Rișnov
în orașul Rișnov se deschide azi 

tîrgul de toamnă al meșteșugarilor 
din această localitate cu vechi tra
diții, La tîrg mai participă cu pro
duse specifice și alte cooperative 
meșteșugărești din județul Brașov, 
din județele Covasna, Dîmbovița, 
Argeș, Alba, Sibiu, precum șl uni
tăți ale comerțului de stat. în ca
drul tîrgului vor fi organizate mai 
multe expoziții cu vînzare a unei 
game foarte largi de produse meș
teșugărești. (N. Mocanu).

Localuri care „luptă din greu" să fie 
rentabile, cu... un leu la sută!

7-1 în favoarea băuturilor, „scor" care arată exact cum sînt îndeplinite 
măsurile pentru asigurarea unei alimentații raționale în aceste unități

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul județean Brașov al P.C.R. (Răs

puns la scrisoarea cititorului Ion Șendroiu din 
orașul Zărnești, județul Brașov) : Pe baza con
statărilor făcute în urma cercetărilor efectuate 
la întreprinderea „6 Martie" din Zărnești, s-a 
dispus, între altele, reîncadrarea la serviciul 
transporturi a petiționarului și a celorlalți 
muncitori mutați de fostul director ; încadrarea 
tov. Constantin Rozorea într-un loc de muncă 
corespunzător în secția 219, tinindu-se seama da

ALBA. Colectivul întreprinderii de utilaje din Alba Iulia a asi
milat in producție noi tipuri de mașini șl utilaje care se procurau pină 
acum numai din import. Printre acestea se remarcă mașina de fabricat 
diagrame industriale, destihată întreprinderii de hîrtie din Petrești, 
utilaj realizat pentru prima dată in tara noastră. De asemenea, a fost 
produsă și mașina de demolat inzidiri interioare la cuptoarele rotative 
ale fabricilor de ciment. Folosirea acestui utilaj asigură dublarea pro
ductivității muncii la operațiile de demolare a înzidirilor. (Ștefan 
Dinică).

BACĂU. în apartamentul 12 dintr-unul din noile blocuri con
struite in cartierul Republicii din municipiul Bacău s-a mutat In aceste 
zile familia lăcătușului Constantin Burghelea, de la întreprinderea de 
mașini-unelte. Acesta este cel de-al 30 000-lea apartament construit la 
Bacău în anii socialismului. De la începutul anului. în această locali
tate au fost construite și predate la cheie circa 4 000 de apartamente. 
(Gheorghe Baltă).

ARGEȘ, u întreprinderea de autoturisme din Pitești șl-au 
Început recent activitatea 140 de ingineri șl subingineri, tineri absol
venți ai institutelor de invătămînt tehnic superior din București, Bra
șov, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Galați, Pitești. (Gheorghe Cirstea).

DOLJ. In organizarea tlniunii Scriitorilor, Asociației scriitori
lor din Craiova șl Comitetului județean Dolj de cultură și educație so
cialistă. la Craiova a avut loc un festival internațional de poezie. 
Timp de cinci zile, poeți din România și din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. Germania, Iugoslavia, Polonia, Ungaria. U.R.S.S. 
au participat la dezbateri privind menirea poeziei contemporane, au 
recitat in fata unui numeros public din propriile creații. (Nicolae 
Băbălău).

VASLUI. 20 000 de oameni ai muncii din unități Industriale, 
economice și din Instituții au participat la concursul „Cunoașterea și 
aplicarea regulilor de protecție a muncii — sarcină de mare însemnă
tate a fiecărui om al muncii", organizat de consiliul județean al sin
dicatelor în colaborare cu comitetul județean U.T.C, șl inspectoratul 
teritorial pentru protecția muncii. Dintre cele nouă echipaje din Vas
lui. Bîrlad și Huși, participante la etapa județeană, s-a detașat cel al 
tînărului colectiv de la întreprinderea de aparate de măsură și control 
din Vaslui. (Crăciun Lăluci).

SIBIU. Sub auspiciile filialei Uniunii societăților de științe me
dicale. la Sibiu s-a desfășurat cea de-a zecea reuniune științifică. Nu
meroși specialiști au dezbătut tema „Cardiopatia reumatismală", pro
blemă de mare interes a medicinii actuale, încadrată în programele de 
sănătate urmărite de Direcția sanitară a județului Sibiu. Cu acest pri
lej, a avut loc și vernisajul unor expoziții de pictură, sculptură și artă 
fotografică semnate de cadre medicale dini Sibiu. (Nicolas Brujan).

CARAȘ-SEVERIN. Fondurile de vtnătoare Soceni-Lu- 
pac. Dumbrava-Broștenl șl Păltiniș din județul Caraș-Severin au fost 
repopulate de curind cu 60 iezi de căprioară, iar cele din Brebu-Zor- 
lentu Mare si Tincova-Maciovâ, Berzovia-Biniș și Soceni-Lupac, cu 
circa 2 500 fazani. Riurile de munte și lacurile din județ au fost repopu
late cu peste 500 000 puieți de pește. (Nicolae Căfană).

CLUJ. Timp de citeva zile s-a desfășurat la Cluj-Napoca un
festival interjudetean de dlaporame intitulat „Napoca ’79". Au parti
cipat reprezentanți ai fotocluburilor din 15 județe. S-au proiectat peste 
90 de diaporame cu tematică foarte variată. Locul I a revenit fotoclu- 
bului Casei municipale de cultură din Cluj-Napbca. (AL Mureșan).

sortiment de mîncăruri, care încep 
cu ciorba de văcuță... țărănească și 
se termină cu sarmale și pulpă la 
tavă. Rentabilitatea localului — 0,47 
la sută, pe primul semestru, în loc 
să fie de peste 4 la sută, cit e pre
văzut în normele de specialitate. 
Este vorba, cu alte cuvinte, de citeva 
sute de lei cîștig. Nici nu ne mai 
mirăm că unitatea • departe de a-și 
realiza planul:

— în ce mă privește — epune

Anchetă prin unități 
de alimentație publică 
din centrul Capitalei

responsabilul — nu pot să Înțeleg 
din ce cauză nu merge localul nos
tru.

Dacă el, care conduce unitatea, 
„nu ințelege", cine poate să înțe
leagă ? Poate directorul întreprin
derii, poate Direcția generală co
mercială a Capitalei, poate serviciul 
de specialitate din Ministerul Co
merțului Interior... Numim și aceste 
organisme pentru că „Opera" nu 
este un caz unic care „trage să moa
ră" in perimetrul unităților conduse 
de I.A.P.L. „Central", ca și din foarte 
multe localități. Unele restaurante 
din aceeași zonă au înregistrat indi
catori (de bază) similari : „Tic-Tac" 
— local ultracentral — 0,83 la sută, 
hanul „Dumitrana" a dat într-un în
treg semestru beneficii in valoare 
de... 0,02 la sută, „Bulevard" — 0,17 
la sută.

Din păcate, așa cum sînt acum or
ganizate lucrurile la mai toate restau
rantele din sectorul 5, nimeni, nici 
responsabilii, nici merceologii, nici

întrucit la fața locului 
s-au aflat numeroși 
martori, manevra nu 
le-a mers. Astfel că. 
după cum ne comunică 
Miliția județului Dolj, 
celor in cauză li s-au 
întocmit dosare de 
cercetare penală. ce 
urmează a fi definiti
vate in cel mai scurt 
timp de postul comu
nal de miliție si tri
mise procuraturii lo
cale Craiova, in ve
derea sesizării instan
ței de judecată.

Cinste celor doi paz
nici. care au apărat cu 
strășnicie avutul ob- 
Stesc și au stăruit ca 
infractorii să nu poată 
să se sustragă de la 
rigorile legii ! 

șefii de Serviciu și nici chiar conta- 
bilul-șef de la I.A.P.L. „Central" 
n-au măcar idee (ați citit bine) care 
este rentabilitatea la zi pe fiecare 
unitate in parte, cîte legume și fructe, 
păsări și carne, cîte brînzeturi și paste 
făinoase se consumă în restaurante.

Este cît se poate de ciudat acest 
lucru. Cum poate fi controlată zilnic 
o asemenea unitate comercială, cum 
poate fi îndrumat responsabilul ei, 
dacă nu cunoști nici măcar indica
torul de bază, rentabilitatea ? Acest 
indicator de bază, primul dintre in
dicatorii de bază, este adus la cunoș
tința tuturor factorilor de răspundere 
odată la„. trimestru ! Și atunci în
cepe „bătălia" pentru rentabilizarea, 
localurilor... nerentabile. Se constată 
totodată, că vinzarea băuturilor e ci 
mult mai mare decît a mîncărurilor, 
că legumele nu prea intră in compo
ziția preparatelor, că cheltuielile da 
circulație sint prea mari...

Ceea ce se cunoaște cu precizie e 
numărul „capetelor" care alcătuiesc 
cirezile de vite sacrificate de aba
toare pentru I.A.P.L. „Central" : sute 
și sute de capete, pentru ca la sfîr- 
șitul anului un local ca „Dumitrana" 
să dea beneficii în valoare de... 
2 000 lei !

Am discutat toate aceste aspecte 
cu tovarășii Constantin Pană, direc
tor coordonator, și Roland Cornea- 
nu, director comercial. Ambii sint 
aproximativ noi în aceste funcții și 
hotăriti să facă tot ceea ce le stă in 
putință pentru a lichida neajunsurile 
semnalate, de a mări la maximum 
rentabilitatea „Centralului" și a di
versifica producția culinară, mai ales 
că întreprinderea respectivă cuprinde 

/ un mare perimetru din centrul ora
șului, unde nu se poate pune, sub 
nici o formă, problema „vadului co
mercial".

Gh. GRAURE

starea sănătății sale : desființarea sistemului de 
închizători de la grupurile sociale si crearea 
condițiilor necesare pentru folosirea lor. In mod 
echitabil, de către toti oamenii muncii din între
prindere ; revederea și îmbunătățirea programu
lui de desfășurare a activităților din cadrul clu
bului muncitoresc și activizarea comisiei de 
menținere a ordinii și disciplinei în rîndurile 
tineretului.
• Consiliul popular al orașului Ctmpulung 

Moldovenesc : Stradă Căprioarei din localitate, 
al cărei tub de canalizare s-a deteriorat, a fost 
deseori Inundată de ploile din această tțară. 
Pină vor începe lucrările de modernizare a 
acestei străzi, s-a stabilit să se niveleze partea 
carosabilă, să se sape canalul de scurgere și să 
Se capteze apele care se string, spre a se evita 
inundarea sa.
• Comitetul județean Dolj al P.C.R. : Nicolae 

Smadea, președintele C.A.P. Smlrdan, comuna 
Ciupercenii Noi. Doru Demetrescu, inglnhr-șef. 
Ion Litră, șef fermă zootehnică, au fost obligati 
să plătească contravaloarea animalelor din uni
tate decedate din neglijenta lor. De asemenea, 
președintele șt inginerul-șef au fost sancționați 
pe linie de partid, iar șeful de fermă — schim
bat din funcție.
• Comitetul municipal Sibiu al P.C.R. : Șeful 

de echipă Gheorghe Kast, de la întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb Sibiu, are o com
portare principială, tovărășească, nu tolerează 
abaterile de la disciplină. în consecință, sesi
zarea lui loan Brumă din echipa acestuia, care 
lipsește uneori de la serviciu, tntîrzie* 1 sau. cînd 
lucrează în schimburile de după-amiază ori de 
noapte, nu-și vede de lucru, nu se confirmă.

Gheorghe PIRVAN
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In dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncii
• • Avem condiții pentru captarea și utilizarea

pe scară largă a energiei eoliene
• Se intensifica cercetarea spațiilor mai puțin explo
rate în structurile de mare adîncime pe uscat și pe 
platforma continentală a Mării Negre • Factorul final 
de recuperare a țițeiului — la nivelul realizărilor mon
diale • Acțiuni ferme pentru aducerea în circuitul 
economic a unor rezerve pe nedrept considerate ca 
neexploatabile • în 1985, de două ori mai multă 
huilă de cocs și semicocs decît în 1978 • în minerit, 
pe baza mecanizării, productivitate mai mare, conco

mitent cu reducerea efortului fizic

Elaborat sub di
recta conducere și 
cu aportul deter
minant al secreta
rului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, proiectul 
Programului-directivă de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei pe 
perioada 1981—1990 și orientările prin
cipale pînă in anul 2000 are ca’ 
punct de plecare, după cum se știe, 
necesitatea ca în viitorul. deceniu 
România să devină independentă din 
punct de vedere al combustibilului și 
energiei.

Care sînt principalele domenii de 
intervenție ale cercetării geologice 
pentru dezvoltarea potențialului 
energetic național 7

în primul rind, cercetarea geologi
că pentru petrol și gaze, care se gă
sește în fața unei etape noi. Cerința 
de bază a acestei etape o constituie 
intensificarea cercetării spatiilor mal 
puțin explorate, în această categorie 
intrînd, mai intîi, structurile de 
mare adîncime pe uscat și platforma 
continentală a Mării Negre, în paralel 
cu imbunătățirea continuă a concep
ției și metodelor de investigare a 
obiectivelor cu explorarea avansată 
în vederea descoperirii zăcămintelor 
legate de alte condiții geologice decît 
cele ce au putut fi descifrate prin 
metodele utilizate pînă în prezent.

Prevederile de rezerve ce urmează 
a fi evidențiate se caracterizează, în 
ansamblu, prin creșterea ponderii 
celor de la mare adîncime. Această 

, orientare se explică prin faptul că 
pînă la adincimile ușor accesibile fo
rajului majoritatea zăcămintelor mari 
și mijlocii au fost descoperite și in
troduse în exploatare.

în al doilea rind, aplicarea de teh
nologii pentru creșterea factorului 
final de recuperare. Avînd in vedere 
că din rezervele geologice de petrol 
cu metodele și tehnologiile actuale 
se recuperează în medie aproximativ 

, 30 la sută, s-au prevăzut în conți"
• nuare, culm erâ.'normâl, acțiuni'sus- ' 

ținute pentru valorificarea avansa
tă a rezervelor existente prin creș
terea factorului final de recupera
re a țițeiului din zăcăminte și con
centrarea activității de cercetare teh
nologică în vederea elaborării unor 
noi metode sau perfecționării celor 
existente. Ca urmare, în perioada 
anilor 1981—2000, factorul final me
diu de recuperare va crește continuu 
și se va situa la nivelurile prefigura
te a se atinge pe plan mondial in a- 
ceeași perioadă. Nivelurile produc
ției de petrol și gaze au fost stabili
te ținîndu-se seama de necesitatea 
menținerii unui grad corespunzător 
de asigurare cu rezerve geologice, co
relate cu rezervele estimate a fi puse 
în evidentă prin lucrări geologice, 
precum și cu cele ce vor rezulta ca 
urmare a creșterii factorului de re
cuperare in cazul petrolului.

în al treilea rind, este vorba de 
eercetarea geologică pentru cărbuni 
și șisturi combustibile. în vederea 
dezvoltării bazei de materii prime, 
lucrările geologice se vor desfășura 
în zonele de prognoză, în perimetrele 
cunoscute și în extinderea acestora. 
La huilă, cercetările vor cuprinde, în 
principal, zonele Reșița-Moldova 
Nouă și Sirinia din Banat ; la zăcă
mintele în exploatare din Valea Jiu
lui se vor efectua detalieri pentru 
precizarea condițiilor de zăcămînt, in

Ing. Ion FOLEA 
director general. în Ministerul 

Minelor, Petrolului și Geologiei

vederea orientării 
mai judicioase a 
lucrărilor de ex
ploatare. La lignit 
și cărbune brun, 
lucrările se vor 

de sud a Olteniei, 
în zona subcarpati-

efectua în partea 
în bazinul Vîlcea, 
că din Muntenia și Moldova. în bazi
nul Baraolt-Capeni, în Transilvania 
de nord și în Banat.

Cercetarea geologică va fi orientată, 
de asemenea, spre detalierea cunoaș
terii condițiilor de zăcămint ale re
zervelor în perimetrele din Oltenia, 
în vederea stabilirii metodelor si teh
nologiilor de exploatare a acestora. 
La șisturi combustibile vor continua 
prospecțiunile în Carpații Orientali și 
în Maramureș pentru selectarea unor 
perimetre în care indicatorii canti
tativi și calitativi de valorificare vor 
justifica detalierea cercetărilor și vor 
continua explorările în Banat.

Ca urmare a cercetărilor, se esti
mează punerea in evidență a unor 
cantități de rezerve mai mari decît 
cele prevăzute pentru perioada 
1976—1980. Fără îndoială că în con
dițiile care se întrevăd la realizarea 
obiectivelor de cercetare — adîncimi 
mai mari, complexitatea geologică și 
hidrologică a zăcămintelor, creșterea 
ponderii lucrărilor cu grad mare de 
dificultate — investiția specifică pe 
tona de rezervă descoperită în zăcă
mânt va crește de la etapă la. etapă.

Aceasta ilustrează îndeajuns efor
turile care vor trebui depuse pen
tru a răspunde preocupării susținute 
a conducerii partidului în direcția 
descoperirii și valorificării cît 
complete a rezervelor de care 
punem.

în al patrulea rind. intervine 
cetarea tehnologică. Ca obiectiv prin
cipal, ea urmărește creșterea gradu
lui de recuperare a rezervelor con
turate, prin aducerea- in ri-rcuițul 
economic a unor rezerve considerate 
pină în prezent ca neexploatabile sub

mai 
dis-

cer-

Intr-adevăr, este
Economia de energie 

să înceapă chiar de la 
torii de energie. Poate că. 
calitate de consumatori, unitățile 
economice, populația nu iși pun 

' întrebarea : cită energie s-a con
sumat pentru producerea ener
giei electrice pe care o pri
mesc ? Așa cum se subliniază 
în proiectul Programului-direc
tivă în domeniul energiei, oa
menii muncii din industria e- 
nergiei electrice au sarcina de a 
acționa hotărît pentru realizarea 
unor consumuri specifice de 
combustibil cît mai reduse in 
producerea de energie electrică 
și căldură.

Iată două din căile prin care ne 
propunem să realizăm o eficien
ță superioară în utilizarea com
bustibililor în termocentrale :

aspect tehnic și economic și reduce
rea pierderilor prin îmbunătățirea 
metodelor de exploatare și a tehno
logiilor de preparare a cărbunilor.

Astfel, rezervele din pilierii • de 
protecție pentru obiectivele de la su
prafață la zăcămintele de huilă și de 
lignit vor fi valorificate prin redi- 
mensionarea pilierilor, exploatarea 
acestora prin metode care să nu in
fluențeze integritatea construcțiilor 
de la suprafață sau'cu dezafectarea 
suprafeței în anumite cazuri. Pentru 
exploatarea straturilor subțiri și foar
te subțiri din zăcămintele de huilă și 
lignit se vor studia noi metode de 
deschidere și pregătire și noi tehno
logii de extracție. Pentru exploata
rea zăcămintelor de lignit și șisturi 
bituminoase aflate la adinciml mari, 
în condiții geologice și miniere difi
cile, se va trece la experimentarea 
gazeificării în subteran și realizarea 
conversiei cărbunelui și a șistului in 
combustibili superiori (gaze), care 
pot fi valorificați atit energetic, cit 
și chimic.

Avem datoria să acordăm O aten-
1 ție deosebită producției de huilă pen

tru cocs și semicocs, care în anul 
1985 va întrece de peste 2 ori pe aceea 
realizată in anul 1978 ; producția de 
lignit, îndeosebi prin exploatarea în 
cariere, va fi în anul 1985 de peste 3 
ori mai mare decît cea realizată în 
1978. în cincinalul 1981—1985 se va 
trece la valorificarea șisturilor com
bustibile, prin punerea în exploatare 
a zăcămintelor de la Anina și Doman, 
în cariere de mare capacitate, care 
vor asigura într-o primă etapă ali
mentarea cu combustibilul necesar a 
unei termocentrale de 990 MW.

Dezvoltarea producției de cărbune 
în această perioadă se va baza pe 
extinderea largă a mecanizării, pe 
introducerea tehnologiilor și echipa
mentelor noi și perfecționate, adap
tate condițiilor de zăoămînt de căr
bune și de șisturi combustibile. în 
acest fel se vor realiza, pe lîngă 
reducerea efortului fizic al celor ce 
muncesc în industria extractivă, creș
teri substanțiale ale productivității 
muncii. La exploatarea lignitului in 
subteran, de exemplu, în anul 
productivitatea muncii va fi cu 
sută mai mare decît în 1979.

Așa cum este prefigurată in
iectul Programului-directivă. activita
tea geologică trebuie să-și aducă o 
contribuție substanțială la dezvoltarea 
potențialului energetic național, la a- 
sigurarea dezideratului ca in viitorul 

, deceniu țara noastră să-devină inde
pendentă din punqt de vedere al com
bustibilului și energiei.

1985
47 la

pro-

Paralel cu sporirea produc
ției de cărbune. minerii 
noștri acționează cu perseve
rentă pentru economisirea e- 
nergiei electrice. Ei pre
țuiesc energia pentru că 
știu prea bine prețul cărbu
nelui sau, mai bine zis. cu ce 
efort se scoate din adincuri.

în spiritul prevederilor 
proiectului Programului-di
rectivă in domeniul energiei, 
la noi in mină au fost apli
cate o serie de măsuri pen
tru economisirea energiei 
electrice. Astfel, prin reorga
nizarea transportului pe ver
ticală se realizează în fiecare 
lună o economie de 16 000 
kWh energie electrică. Tot
odată. prin dimensionarea 
rețelei de aer comprimat la 
orizontul 500 și eliminarea 
suflărilor de aer se realizea
ză în fiecare lună o econo
mie de 11 000 kWh energie 
electrică. In ansamblu, prin ‘ 
aplicarea măsurilor stabilite, 
minerii din Uricani au eco
nomisit în opt luni din acest 
an 1 155 000 kWh energie e- 
lectrică. Cu energia econo
misită. mina noastră poate 
funcționa timp de 8 zile.

De curând, cadrele tehnice, 
electromecanicii, sprijiniți de 
mineri, au înlocuit la puțul 
nr. 4 grupul convertizor de 
13 kW putere instalată cu un 
alt grup de 0,5 kW. Acest 
grup — conceput si rea
lizat chiar in atelierul mi
nei — aduce zilnic o econo
mie de energie electrică de 
312 kWh.

Desigur, resursele de eco
nomisire sînt mult mai mari. 
Dintre măsurile imediate pen
tru reducerea consumului de 
energie menționez: introdu
cerea dispecerlzăril principa
lelor procese tehnologice, prin 
care se va asigura o reducere 
a consumului de energie e- 
lectrică cu 5 la sută; contort - 
zarea consumului la toți marii 
consumatori din mină ș.a.

Inq. Mircea DULA 
director tehnic
al întreprinderii miniere 
Uricani

posibil, este necesar să prodncem
• v • • • •

trebuie 
producă- . 

in
• Adaptarea unor turbine energetice de condensatie, deci 

construite exclusiv pentru producerea de energie electrică, astfel 
incit să funcționeze și în regim de termoficare, adică să livreze 
și căldură consumatorilor. Practic, lucrările de proiectare au și 
început pentru termocentrala Mintia, de unde se va asigura 
încălzirea orașului Deva, precum și pentru termocentrala Paro- 
șeni„ care va furniza căldură pentru o serie de orașe din Valea 
JiuluiPetroșani, Vulcan, Lupeni. Economiile anuale\ce se vor 
realiza se estimează la 35 000 tone combustibil convențional la 
Mintia și 30 000 tone combustibil convențional la Paroșeni.
• La termocentralele din zona Olteniei — Rovinari și Turceni 

— vom lua o serie de măsuri pentru îmbunătățirea funcționării 
gospodăriilor de cărbune. Avem în vedere organizarea depozite
lor astfel incit să se 
lor de diferite sorturi și i 
gen. Se va crea astfel 
termocentralele amintite 
mici, sarcină deosebit de 
nilor in viitorul cincinal.

poată realiza amestecul cărbuni- 
să se obțină un combustibil omo- 

posibilitatea de a se folosi in 
și cărbunii cu puteri calorice mai 

s importantă ce revine energeticie-

Ing. Marin IONESCU
director tehnic în Centrala Industrială 

de producere a energiei electrice și termice

Cînd dulceața sfeclei de zahăr
VASLUI:

...PE RAMPELE DE CALE FERATĂ
în județul Vaslui, restanțele la 

transportul și livrarea sfeclei de za
hăr au ajuns la peste 14 000 tone, din 
care 5 760 tone se aflau pe rampele 
de cale ferată, alte 5 000 tone la ba
zele volante Gura Văii și Codăești, 
in timp ce 3 370 tone așteptau să fie 
transportate din cîmp — cantitate ce 
reprezintă, potrivit graficelor de re
coltat, producția pe trei zile. Trei sint 
factorii implicați în această stare de 
lucruri : 1) unitățile producătoare
care nu asigură transportul in aceeași 
zi a întregii recolte ; 2) autobaza Huși 
a I.T.A. Vaslui — această unitate nu 
asigură potrivit graficelor operative 
suficiente mijloace de transport ; 3) 
Regionala C.F.R. din această zonă, 
care a rezolvat cerințele de transport

numai pe jiitnătate. Aprofundăm ul
tima problemă. în timp ce pentru 8 
st’ații situate între Buhăești și Tutova, 
inclusiv Fălciu, regulatorul de circu
lație Iași a fost receptiv și a pus 
la dispoziție vagoane pentru încărcat, 
pe linia Buhăești—Roman — ce apar
ține de regulatorul de circulație de la 
Bacău — în stațiile Negrești și Ră
cești se găseau .zilele trecute 4 000 
tone de sfeclă de zahăr. Să mai no
tăm că de la Băcești la Roman sint 
doar 45—50 kilometri...

Sînt doar două din județele în care 
recoltarea nu este sincronizată cu 
prelucrarea. Pentru că într-o situa
ție asemănătoare se prezintă lucru
rile șl în unitățile agricole si fabri
cile de zahăr din județele Bihor, 
Ilfov, Botoșani, Cluj. Bacău ș.a.

URZICENI:

...SI ÎN PROCESUL DE FABRICAȚIE
Ne-am referit doar la un prim as

pect referitor la pierderile de sfeclă 
și de zahăr. Un altul se referă la 
pierderile de zahăr în procesul de 
fabricație. Pentru că. de bine de rău, 
sfecla intră la prelucrare cu un con
ținut mediu de zahăr de peste 13,5 
la sută. Scăzind pierderile tehnolo
gice, ar însemna ca pe ansamblul în
treprinderilor de industrializare a 
sfeclei de zahăr să se înregistreze 
un randament de extracție de cel pu

țin 10,5—11,5 la sută. Faptul că la fa
bricile din Arad, Timiș, Bucecea, 
Buzău ș.a. acest procent este depășit 
constituie o dovadă elocventă a re
zervelor mari ce există în acest sens. 
La fabrica din Urziceni. bună
oară, randamentul mediu de extrac
ție nu depășește însă 8 la «ută, ceea 
ce, raportat la cantitatea totală de 
sfeclă prelucrată în această campa
nie, înseamnă o pierdere de zahăr 
de ordinul miilor de tone.

Dar unde se pierde o asemenea 
cantitate de zahăr și care sint cau
zele care determină aceasta ?

La silozul din incinta fabricii Ur
ziceni sint cantități mari de sfeclă 
înnegrite de acum. Ea a fost adusă 
de la baza din. Dridu, unde aproape 
1 500 tone de rădăcini au inceput să 
„fumege" de cînd stau in bătaia 
soarelui. Calitatea materiei prime 
— sfeclă degradată — este o primă 
cauză a randamentului scăzut ce se 
înregistrează aici. Dar nu și cea mai 
importantă. Pentru că, totuși, sfecla 
intră în fabricație cu un conținut în 
zahăr de 13 la sută. La celălalt capăt 
al procesului de industrializare insă, 
doar 45 la sută din zahărul introdus 
în fabricație se regăsește sub formă 
de zahăr alb — deci zahăr adevărat ; 
22 la sută rămîne în melasă, în timp 
ce pierderile totale de zahăr repre
zintă 33 la sută.

Fabrica din Urziceni este o unitate 
nouă și ca orice debut de acest fel 
se confruntă cu unele greutăți. Unele 
din acestea trebuie puse pe seama 
proiectantului, care, în adoptarea unor 
soluții, nu a acționat cu toată răs
punderea. De asemenea, se înregis
trează multe defecțiuni mecanice și 
electrice care duc la oprirea fabrica
ției sau obligă la tot felul de impro
vizații. Or, este cunoscut faptul că, 
din cauza staționărilor prelungite, 
zemurlle și siropurile se depreciază 
șl ajung în melasă. în ciuda unor 
eforturi deosebite făcute de comite
tul județean de partid și de către 
centrala de specialitate, care au de
tașat aici nu mai puțin de 80 de 
muncitori și specialiști cu o înaltă 
calificare și un activist de partid, in 
persoana tovarășului Stefan Ilincescu, 
recunoscut pentru calitățile sale or
ganizatorice și competența profesio
nală, trebuie să o spunem însă că 
atit organele locale, cît șl conducerea

• O tehnică simplă, dar eficientă, folosită cu multe 
secole în urmă pe teritoriul țării noastre • Frecvența 
și intensitatea vîntului permit construirea unor centrale 
eoliene capabile să satisfacă cerințele unor gospodării 
sau ale unor localități mai mari • O propunere : 
PARALEL CU REALIZAREA UNOR CENTRALE EOLIENE 
MARI SĂ FIE CONSTRUITE MICROCENTRALE PEN
TRU UZ GOSPODĂRESC Șl VÎNDUTE POPULAȚIEI 
CU PLATA ÎN RATE, AȘA CUM SE PROCEDEAZĂ CU 
MULTE BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ

în circumstan
țele actuale, cînd 
producția de e- 
nergie electrică 
pe bază de pe- 

• trol și alte surse 
venit o dificilă

Prof. univ. I. GUGIUMAN
Universitatea „Al. I. Cuza" — lași

clasice a. de-
-------- problemă, luarea 

în considerare — așa cum îndeamnă 
neîncetat secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și cum se arată clar în proiectul 
Programului-directivă privind cerce
tarea și dezvoltarea în domeniul e- 
nergiei în deceniile ce ne mai des
part de anul 2000 — a tuturor surse
lor și posibilităților oferite de natu
ră în planul acoperirii necesarului 
de energie este un imperativ major.

Energia conținută în mișcarea ae
rului, în vînturi, constituie una din 
aceste posibilități. în spațiul nostru 
geografic viteza lor variază de la 
0 m/s pină la 15 m/s si chiar mai 
mult. La nivelul culmilor montane și 
deluroase, pe văile orientate în direc
ția vînturilor dominante, pe litoralul 
Mării Negre si în Delta Dunării, vi
teza vînturilor — ca si frecventa lor 
anuală — este mai mare.

De aceea, în regiunile cu puține 
ape permanent curgătoare — deci 
unde nu se puteau construi mori de 
apă — populația a construit mori de 
vînt, cu ajutorul cărora reușea să-și 
satisfacă necesarul de măciniș al ce- 

. realelor.
Documentar, acest mijloc de pro

ducție este atestat în tara noastră 
încă de la începutul secolului al 
XVI-lea. Unele observații conduc însă 
la concluzia că cele dintîi mori de 
vînt datează din secolul al XlII-lea.

Știri istorice și documente car
tografice consemnează faptul că la 
sfirșitul sec. XIX și începutul sec. 
XX. în Dobrogea si în Delta 
Dunării existau peste 600 mori 
de vînt, în Podișul Moldovei — par
tea de la est la Șiret — se numărau 
aproape 300 mori de vînt (dintre 
care peste 160 erau numai în cuprin
sul actualului județ Vaslui). De ase- 
menea, mori de vint nu lipseau 
nici în celelalte ținuturi românești 
(Muntenia. Transilvania, Banat) și 
unele din ele au funcționat pînă în 
urmă cu patru decenii.

Cererea mereu în creștere de ener
gie electrică — atit la noi, cît și în 
mai toate țările de pe glob — a adus 
in actualitate și problema folosirii 
vînturilor ca sursă energetică.

încă la Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1977 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu făcea precizarea 
că : „...se impun intensificate efor
turile pentru valorificarea rezerve
lor de huilă, lignit și șisturi bitumi
noase, pentru accelerarea construc
ției de hidrocentrale, precum și pen
tru punerea in valoare a unor surs# 
noi, cum sînt : energia solară, eolia
nă, apele

Pornind 
Împreună 
versitatea 
mele investigații referitoare la preci
zarea potențialului energetic al vîn
turilor din tara noastră, cu 
deosebită — deocamdată — 
vînturilor din partea de est a 
niei. Rezultatele cercetărilor 
tuate pină acum scot 
faptul că în regiunile 
litoralul Mării Negre 
Dunării, frecvența 
ții a 
pină

termale și altele".
de la această indicație, 
cu un colectiv de la Uni- 
din .Iași am întreprins pri-

vînturilor cu 
la peste 15

atenție 
asupra 
Româ- 

efec-
în evidență 
montane, pe 
și în Delta 

diverse direc-din
viteze de la 2 m/s 
m/s — adică cele

se pierde pe drum
întreprinderii au multe datorii neono
rate atit în ce privește asigurarea 
forței de muncă, cît mai ales in pre
ocuparea pentru pregătirea profesio
nală a acesteia și întronarea unei 
discipline de producție autentice. Ră- 
mine nerezolvată problema muncito
rilor sezonieri; Așa se face că între
prinderea din Urziceni, din puțina 
sfeclă pe care o prelucrează, pierde 
aproape, jumătate din zahăr.

Revenind ia problema pierde
rilor de zahăr din sfeclă pe dru
mul lung și anevoios de la recol
tare și pînă la încheierea procesului de 
fabricație, socotim că este de datoria 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a centralei de resort să

Turbinâ eolianâ — acționată pe baza 
vîntului — realizată de specialiști de 
la INCREST, filiala Brașov. Două in
stalații de acest fel funcționează — 
pe platforme experimentale — la 
Măneciu (pentru a produce energie 
electrică) șl în Delta Dunării la Sfîn- 
tu Gheorghe (pentru pomparea apei)

\ capabile să pună 
in mișcare pale
tele unor centra
le eoliene moder
ne t- este mare 

variind de la 
la 90 la sută

și foarte mare, 
la sută pină 
chiar mai mult din durata unui 
în Podișul Moldovei (de la' est 
Șiret), frecvența anuală a vinturilor 
cu astfel de viteze este de asemenea 
mare — 85.2 la sută la Galați, 71,1 
la sută la Avrămeni — Botoșani, 70,5 
la sută, la Iași, 68,9 la sută la Birlad 
etc.

în lumina acestor rezultate și a 
unor cercetări pe teren, am 
concluzia că aici se pot 
multe centrale eoliene, de 
mărimi, Incepînd de la cele 
pompării apei și tocatului 
la fermele zootehnice, pină 
care — prin intermediul unui dinam 
și al unui acumulator — sint apte să 
asigure cantitățile de energie elec
trică trebuitoare unor gospodării izo
late, grupuri de gospodării, ori cen
tre populate mai mari. Un exemplu 
că mlcrocentralele eoliene sînt ren
tabile și relativ ușor de construit îl 
constituie realizările obținute de doi 
tehnicieni din orașul Iași care și-au 
înjghebat astfel de microcentrale.

Sigur că prin microcentrale și cen
trale eoliene nu se va putea acoperi 
decît o parte din necesarul de ener
gie electrică al țării. în balanța e- 
nergetică națională înseamnă însă 
mult, mai ales dacă avem în vedere 
faptul că există numeroase puncte cu 
dinamică foarte activă a atmosferei 
prielnice amplasării de Instalații eo
liene.

în numeroase țăji de pe glob — 
inclusiv în multe țări puternic dez
voltate din punct de vedere econo
mic, ca S.U.A., U.R.S.S., Franța, Ja-

treacă la o reeșalonare a graficelor 
de recoltare cel puțin pînă la epui
zarea actualelor stocuri de sfeclă. în 
condițiile în care temperaturile se 
mențin ridicate, practica insilozării 
este încă riscantă. Cu mai multă fer
mitate trebuie să acționeze centrala 
de resort și organele de partjd pen
tru creșterea substanțială a ritmului 
de fabricație cel puțin pînă Ia nive
lul stabilit, astfel Incit, în cel mai 
scurt timp, să se atingă nivelul ma
xim de prelucrare de circa 45 000 tone 
de sfeclă în 24 de ore.

Iosif POP
Gheorghe GIURGIU 
Crăciun 1ALUCI

Sint incă multe situațiile în care necoreiarea ritmului de recoltare cu cel de 
livrare este pusă pe seama lipsei mijloacelor de transport. Această lungă 
coloană de autocamioane ce așteaptă de ore întregi la descărcat la poarta 
fabricii din Urziceni vine să infirme aceste explicații, indemnind la acțiuni 
mai ferme pentru înlăturarea neajunsurilor in exploatarea parcului auto

■ ■■■
• ■ .

ajuns la 
construi 
diverse 

necesare 
furajelor 
la cele

ponia, Canada, Marea Britanie, 
Olanda etc — numărul centralelor 
eoliene, din ce în ce mai perfecțio
nate, se cifrează la zeci ori sute de 
mii.

Mă gindesc că n-ar fi lipsită de in
teres practic soluția ca, paralel cu 
elaborarea șl construirea uuor cen
trale eoliene mari, să se inceapă 
producerea unor microcentrale_ eoli
ene pentru uz gospodăresc, agregate 
mici și ușor manevrabile care să se 
distribuie populației in baza practicii 
cu plata lnrate, așa cum se proce
dează cu multe bunuri de folosință 
îndelungată.

Frecvența anuală a vîntului: cifrele Indică numărul mediu de ore. 
Prezentăm harta cu viteze ale vîntului cuprinse între 6 și 9 m pe se
cundă, deoarece parametrii instalațiilor pentru conversia energiei 
vîntului în alte forme de energie șînt calculați la viteza standard a 

vîntului de 8 m pe secundă

Aproape 150 000 tone de sfeclă de zahăr stau pe cîmp în grămezi, unde pierd 
zilnic din greutate intre 1 500—1 800 tone

Stocurile de sfeclă din bazele de recepție au ajuns acum la 400 000 tone. 
După staționări îndelungate, o parte din sfeclă, cum este, de pildă, cea depo
zitată pe rampa gării din Dridu-Ilfov, a inceput să se încingă, ducînd nu 
numai la pierderea din conținutul de, zahăr, dar și Ia ingreunarea procesului 

de fabricație

a



PAGINA 4 SC1 NT El A —vineri 28 septembrie 1979

♦

Bune sînt conferințele educative, bine și necesar
este ca educatorii să fie alături de inima omului...

Un caz. o Intimplare — la prima 
Impresie un fapt de viață fără le
gătură cu problema educării oame
nilor în spiritul convingerilor ateiste. 
Comuna Brazi, satul Bălesti. în 
toamna anului trecut Iul Pantelimon 
Ion, locuitor al acestui sat, îi arde 
casa. Moment foarte greu pentru fa
milia sa, mai ales că a doua zi băr
batului îi recidivează o boală și este 
nevoit să se interneze de urgență in 
spital. Iarna bătea la ușă, iar soția 
împreună cu copiii nu aveau adăpost. 
A intervenit însă cealaltă familie, 
mai mare, cea a satului. Mobilizați 
de comitetul comunal de partid — 
care a discutat cazul într-o plenară 
— cetățenii au sărit toți ca unul și au 
sprijinit după posibilități ridicarea 
unei noi locuințe. Cu ajutorul Întregii 
obști casa a prins să se înalțe repe
de, Iar venirea iernii a găsit-o „în 
picioare". Este greu de redat bucuria 
acestei familii văzîndu-se înconjurată 
de atîta căldură umană. Este greu să 
redai prin cuvinte ce a simțit Pante
limon Ion care, în spital fiind, știa 
că sătenii îi ridică din nou casa.

Un efect contrar a avut o situație 
asemănătoare asupra altui cetățean 
din aceeași comună. Lui Pavel Stan 
1 se surpase casa, prinzînd sub ea și 
un copil. Omul a fost încercat de un 
cumplit necaz. Și tocmai atunci, cînd 
avea mai multă nevoie de căldură și 
sprijin uman, obștea satului nu a mai 
reacționat cu aceeași promptitudine. 
Urmarea ? Terenul lăsat gol n-a ră
mas neexploatat: Pavel Stan a pri
mit pînă la urmă „ajutor" de 
...sectă religioasă, care și l-a 
în cele din urmă adept.

Am insistat asupra acestor 
cazuri, tocmai pentru că ele exprimă 
situații oe ar trebui să concentreze în 
mai mare măsură atenția factorilor 
care desfășoară activitatea de educa-

tie materialist-știintifică. Desigur, a- 
ceastă activitate este complexă, se 
desfășoară sub forme variate și răs- 

'punde unor exigențe multiple. Viața 
arată insă că pe lingă acțiuni gene
rale, care să urmărească răspîndirea 
cunoștințelor științifice, deosebit de 
importante sînt intervențiile concrete 
cu sensibilitate față de problemele 
personale, de viață ale oamenilor.

încercat de un necaz, de o sufe
rință, omul este uneori tentat să 
accepte mai ușor explicații suprana-

au fost dezbătute în secretariatul co
mitetului județean de partid, adop- 
tindu-se programe de măsuri concret 
te. în viața multor localități ale ju
dețului, precum Bărcănești. Florești, 
Filipeștii de Pădure etc. această pre
ocupare s-a resimțit printr-o îmbo
gățire a metodelor de muncă, prin 
activitatea tot mai susținută a facto
rilor educaționali de a imprima ac
țiunilor un caracter mai interesant, 
mai atractiv. Totuși, nu se poate 
spune că, pe ansamblu, au avut loc

Educarea în spiritul convingerilor ateist- 
științifice presupune receptivitate față de viața 

afectivă a oamenilor

• *

la o 
făcut

două

turale, să Invoce „divinitățile", să 
adopte atitudini de însingurare, de 
resemnare. Datoria esențială a co
lectivelor de muncă este ca tocmai 
în aceste momente să fie alături de 
cel aflat la greu, ajutîndu-1 să de
pășească momentele dificile ale vie
ții. Nenumărate fapte atestă că acolo 
unde forța colectivului nu își face 
simțită prezenta apar diferite secte 
care, sub forma unui ajutor „dezin
teresat" își recrutează mai lesne noi 
adepți. t

în județul Prahova am constatat 
preocupări meritorii în direcția inten
sificării activității de educație mate- 
rialist-științifică. Tocmai pentru a 
orienta mai judicios această activi
tate. la interval de doi ani au fost 
Inițiate două cercetări care au inves
tigat dispunerea, evoluția, formele de 
manifestare ale fenomenului religios. 
Demn de subliniat este șl faptul că 
principalele concluzii ale cercetărilor

îmbunătățiri de fond, in măsură să 
asigure o sporire simțitoare a efi
cientei muncii de formare a convin
gerilor ateiste. Este adevărat, acum 
se organizează mai multe acțiuni 
atît cu caracter științific, cit și cul
tural-artistic, dar ele au încă un ca
racter general, nu țintesc o situație 
precisă, nu urmăresc cu suficientă 
consecvență să transforme modul de 
gîndire și de comportare al oameni
lor. Tocmai de aceea și forța lor de 
influențare este redusă, eficiența 
practică încă scăzută. Pentru a culti
va convingeri ateiste este necesar 
să lucrezi mult cu omul, să acorzi o 
atenție deosebită situațiilor care l-ar 
putea împinge spre diferite credințe 
mistice, ajutîndu-1 să le depășească. 
Este greu de conceput o activitate 
educativă eficientă în acest domeniu, 
limitată doar la cadrul unei ședințe 
sau al unei expuneri. Organizațiile de 
partid trebuie să se intereseze și de

felul in care gîndesc oamenii, ce con
vingeri și concepții împărtășesc, să 
fie. cum se spune, alături de „sufle
tul" omului.

Menționăm 
o asemenea 
tă chiar și în ___ ___
partid care împărtășesc la un mo
ment dat diferite credințe mistice.

• Voind să aflăm dacă se discută din 
timp cu acești oameni, primim același 
răspuns cu nuanțe de stereotipie. „O, 
da, i-am discutat și in birou". Dar 
în aceste cazuri esențială este munca 
ce a precedat dLscuția în birou, cine 
și cit timp a discutat cu membrul 
de partid respectiv — nu atît pentru 
a-i atrage atenția să nu facă un lucru 
sau altul, cit mai ales pentru a-i ex
plica și a-1 convinge unde și de ce 
greșește.

Se procedează astfel 7 Sint eloc
vente în această direcție cele ce ne 
relata comunistul Nicolae Drăghici. 
din comuna Brazi, care, nu cu mult 
timp în urmă. începuse să frecven
teze adunările unei secte religioase. 
Crezuse, așa cum ne mărturisea, că 
astfel se va lecui de anumite me
tehne 
destul de mare in viata sa. După cîteva ’ ' ■" - -____ - -
tărie se află tot în el tnsusi si a pă
răsit în cele din urmă secta res
pectivă.

— Din partea organizației de par
tid nu a discutat nimeni cu dumnea
voastră în toată această perioadă 7

— Da, dar m-au chemat tîrziu, cînd 
„experiența", ca să spun așa, se în
cheiase.

Și în domeniul educației materîa- 
fist-științifice „indicatorul" principal 
de evaluare a activității nu mai 
poate fi numărul acțiunilor, ci ecoul 
pe care îl determină în conștiința 
oamenilor.

Paul DOBRESCU

că sînt situații cînd 
manieră este folosi- 
cazul unor membri de

FESTIVALUL

INTERNAȚIONAL

GEORGE ENESCU"
Dansuri tradiționale 

din Okinawa

care apăreau cu frecventă
luni s-a lămurit că izvorul de

—
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Elevi și studenți
„amfiteatrele11 muncii

A Început noul an școlar. Debutează rodnic și noul an de activitate 
practică-productivă a elevilor și studenților. Circa 1,2 milioane de elevi 
și studenti participă la lucrările de recoltare a roadelor ogoarelor, live
zilor. viilor, grădinilor de legume. Paralel. în București ca și in alte orașe 
ale tării, ei pun umărul., alături de constructori, la realizarea construc
țiilor de locuințe sau dau o mină de ajutor gospodarilor localităților in 
sortarea și depozitarea produselor agricole. Din această amplă acțiune 
de muncă patriotică, de o deosebită importanță economică și cu o sem
nificație deosebită in plan educativ, al formării pentru muncă si viață 
a tinerei generații — redăm in cele ce urmează aspecte din județul Dolj.

însorita cîmpie dol- 
jeană. Muncă fără 
preget pentru pune
rea la adăpost, la timp 
și fără pierderi, a roa
delor toamnei. Pretu
tindeni, de la uh capăt 
la altul al ogoarelor, 
alături de cooperatori, 
s-au prins în iureșul 
muncii și hărniciei 
studenti și elevi, pen
tru a ajuta, pe măsu
ra entuziasmului și 
puterii lor, la strînge- 
rea recoltei. „Bobocii" 
facultăților de horti
culture și agricultură 
ale Universității 
Craiova, bunăoară, 
început noul an de 
vățămînt direct... 
cîmp, pe ogoarele sta
țiunilor experimentale 
Banu Mărăcine și 
Timburești. în progra
mele activității lor 
practice nu a fost în
scrisă numai recolta
rea produselor horti
cole. ci și participarea 
efectivă la executarea 
unor lucrări agricole 
mai complexe. Aproa
pe 50 de studenți de 
ia aceste facultăți s-au 

' suit pe tractoare și e- 
xecută arături de 
toamnă și operațiuni 
de recoltare. în total, 
2 450 studenti de la 
cele 8 facultăți craio- 
vene sînt prezenți, în 
aceste zile, în „amfi
teatrele" toamnei, pe- 
ogoarele muncii pa
triotice din județele 
Dolj, Gorj și Me
hedinți.

La întreprinderea a- 
gricolă de stat Breas- 
ta — una din cele mai 
complexe unități agri
cole din județul Dolj, 
lucrează în aceste zile 
aproape 200 de elevi 
de la școala generală 
din localitate si de la 
Liceul industrial nr.

din 
au 
ln- 
In

zi.

4, de mecanici auto 
din Craiova. Cu spri
jinul direct al cadre
lor didactice, elevii 
își realizează normele 
stabilite, obținind ca 
retribuție în jur de 
50—60 de lei pe
Inginerul Augustin 
Iordănescu, șeful fer
mei viticole nr. 2, ne-a 
relatat că tinerii mun- ■ 
cesc disciplinat și cu 
hărnicie. Există un
pronunțat spirit de
întrecere, de echipă, 
de Întrajutorare între 
toți elevii..

— Avînd în vedere 
condițiile climatice 
deosebite din această 
toamnă, precum și ne
cesitatea stringeril și 
depozitării în timp cit 
mai scurt a recoltei — 
ne șpunea tovarășa

Elisabeta Trăistaru, se
cretar al- Comitetului 
județean Dolj al 
P.C.R. — Comanda
mentul județean de 
coordonare a 'muncii 
patriotice in agricul
tură a luat măsuri ca 
cei peste 42 000 elevi 
și studenți care vor 
participa la campania 
de recoltare să lucre
ze efectiv la stringe- 
rea fructelor, legume
lor. strugurilor, depă- 
nușarea porumbului, 
precum șl la rectifica
rea culturilor de po
rumb și floarea-soare- 
lui strinse cu combi
nele.

Nicolae 
BABALĂU 
corespondentul 
„Scînteil"

I

CLUJ Realizări tehnice
ale universitarilor

LABORATORUL
sala de clasă a lecțiilor aplicative

în atelierele de pro
totipuri și micropro- 
ducție ale facultăților 
de mecanică și elec
trotehnică ale Insti
tutului politehnic clu
jean, în cadrul acțiu
nilor de adîncire a in
tegrării invățămîntu- 
lui cu cercetarea și 
producția, a fost reali-

zată o gamă largă de 
aparatură, instalații și 
utilaje 
unități 
Printre 
mără 
măsurarea gradului de 
fum, convertoare de 
frecvență pentru mo
toarele asincrone, pa-

destinate unor 
industriale, 

acestea se nu- 
aparate pentru

nouri de comandă au
tomată. bacuri pentru 
elemente 
precomprlmate 
Valoarea i 
realizate 
perioadă 
cadrul atelierului fa
cultății de electroteh
nică depășește suma 
de 6 000 000 lei.

de betoane
• etc. 

produselor 
In ultima 
numai in

Momentul pregătirii și deschiderii 
unui nou an de învățămînt ne În
deamnă, pe toți oamenii școlii, la 
reflecție responsabilă și exigentă 
asupra modalităților de ridicare a 
calității muncii noastre la catedră și 
perfecționare a conținutului pro
cesului instructiv-educativ, asupra 
căilor de creștere a rolului educa- 
tiv-formativ al școlii, în pregătirea 
pentru muncă și viață a generațiilor 
tinere. între direcțiile prioritate de 
acțiune pe care ni le propunem — 
îndrumați de hdtărîrile de partid, 
de prevederile Legii educației si în- 
vătămîntului — este modernizarea 
predării disciplinelor școlare.

Intr-un asemenea context, se ridi
că în mod firesc problema: cum să 
concepem și să desfășurăm, în liceu, 
lecția de laborator pentru ca ea să 
contribuie cu adevărat la temeinica 
pregătire Științifică și practică a 
elevilor, viitori muncitori și specia
liști 1 Și în acest an. un mare nu
măr de elevi, care se pregătesc 
în licee de tip Industrial, au optat 
pentru profilul electrotehnic. Este 
un lucru bun, avînd în vedere nece
sarul de cadre din domeniul amin
tit, care cunoaște la noi o dezvoltare 
amplă. Transpunîndu-se în practică 
recomandările făcute de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referitoare la in
tegrarea învățămintului cu cerceta
rea. producția, practica socială, pla
nurile de invățămint pun un accent 
deosebit pe pregătirea practică in la
boratorul de specialitate a elevilor 
din treapta a Il-a de liceu, elevi care 
se pregătesc în specialități din do
meniul electrotehnic (electrician ma
șini și aparate electrice, electro
nist pentru automatizări, electro
mecanic).

Din activitatea de pină acum, des
fășurată cu elevii in laborator, din 
schimburile de experiență cu alte 
licee, se poate desprinde concluzia 
că îmbinarea formei de instruire 
practică, realizată sub îndrumarea 
maistrului instructor, cu această 
formă, modernă, realizată în labora
tor sub îndrumarea profesorului de 
specialitate, plasează instruirea prac
tică pe noi coordonate, facilitînd 
trecerea la noua calitate, superioară, 
preconizată in documentele de partid, 
în acest proces nu trebuie neglijat 
interesul de care dau dovadă elevii 
pentru această formă de activitate. 
Studiind în lecțiile teoretice feno
menele, principiile de funcționare 
ale mașinilor și aparatelor electrice, 
cunoscînd din atelierul de producție 

■elementele constructive și de întreți
nere, tehnologia de fabricație, elevul 
din specialitatea „electrician mașini 
și aparate electrice", de exemplu, 
este în măsură ca in laborator să 
realizeze un montaj, clasic 6au de 
concepție proprie, cu ajutorul căruia 
prin măsurări, determinări, 
de caracteristici de 
rezolve probleme de 
tic, de îmbunătățire 
folosirea rațională 
electric studiat sau 
dificări funcționale 
tive. In toate cazurile, lecția 
instruire practică în laborator 
buie finalizată printr-o 
ție care să cuprindă întreaga 
vitate de studiu a elevului.
sorul de specialitate are, de 
menea, posibilitatea șt datoria de a 
imprima acestei activități practice 
un adevărat caracter de cercetare.

Avînd în vedere posibilitățile pe 
care le deschide această formă de 
instruire practică pentru îmbună
tățirea continuă a procesului in

structiv, cu implicații notabile și în 
procesul educativ, consider necesar 
ca liceele de profil prin cadrele 
didactice, prin factorii de condu-

trasări 
funcționare, să 
bilanț energe- 
a acestuia, prin 

a motorului 
chiar prin mo- 
sau construc- 

de 
tre- 

documenta- 
acti-

Profe- 
ase-

• MEHEDINȚI. La Casa de 
cultură din Strehaia, s-a desfă
șurat o dezbatere cu tema : 
„Din gindirea social-polltică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu". 
în sala Casei municipale de cul
tură din Drobeta-Turnu Severin 
s-a deschis o expoziție de lu
crări ce aparțin unor artiști 
plastici din orașul iugoslav 
Zajecar. (Virgiliu Tătaru). O 
SATU MARE. Teatrul de Nord 
din Satu Mare a inaugurat 
noua stagiune teatrală cu pie

sele : „Văgăuna", de Ștefan Iu
reș — premieră absolută, in in
terpretarea actorilor secției ro
mâne, și „Primarul Șari" de Mo- 
ricz Zsigmond, prezentată de co
lectivul secției maghiare. • în 
municipiul Satu Mare se desfă
șoară in aceste zile cea de-a 
7-a ediție a „Zilelor muzicale 
sătmărene". Alături de filarmo
nica din localitate, evoluează or
chestre simfonice și camerale 
din țară și de peste hotare, for
mații corale, soliști instrumen

tiști. în cadrul „Zilelor muzica
le" s-a desfășurat și un concert 
de muzică populară în comuna 
Certeze — cu participarea celor 
mai valoroși rapsozi populari din 
Țara Oașului. (Octav Grumeza). 
• IALOMIȚA. în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din muni
cipiul Slobozia. în fata unui nu
meros și entuziast public, a avut 
loc deschiderea stagiunii per
manente a Teatrului de operetă 
din București. Cu această ocazie 
a fost prezentată opereta „Leo

cere să acționeze mai susținut pen
tru perfecționarea bazei materiale 
necesare desfășurării în bune con
diții a activităților practice. Aceasta 
deoarece, la ora actuală, mai sînt 
unități școlare care, invocînd lipsa 
bazei materiale adecvate, desfășoară 
lecții de laborator formale, lipsite 
de elemente care să stimuleze inte
resul și dorința de participare activă 
a elevilor. Situația este cu atît mai 
de neînțeles cu cit Ministerul Edu
cației și învățămintului, prin Ofi
ciul central pentru mijloace detnvă- 
țămînt, a conceput un laborator de 
electrotehnică care poate fi coman
dat de orice liceu la întreprinderea 
de aparate electrice de măsurat din 
Timișoara, laborator ce se află în 
dotarea unor școli. Sînt convins că 
ar fi de real folos pentru perfecțlo- 

, parea acestei activități școlare, in
troducerea unof cicluri de lucrări de 
laborator în cadrul emisiunilor „Te- 
Ie-școală“. Tot astfel.
pe meserii ale elevilor 
includă probe practice 
ca probe de concurs.

Am pornit la lucru în acest an de 
activitate cu dorința de a realiza 
lecții la un mai înalt nivel calitativ, 
de a contribui eficient la formarea 
tinerilor specialiști.

Optsprezece dansa
tori veniți din arhipe
lagul Okinawa, din 
lumea insulelor de co
rali ; optsprezece dan
satori care și-au înce
put spectacolul prin a 
povesti cum erau ri
tualurile acum 260 de 
ani, în frămintata epo
că a dinastiei Ryukyu, 
cum se împletea miș- 

•carea cu vorba și 
cintecul, cum se con
struia de fapt, pe pă- 
mintul nipon, in urmă 
cu trei secole — tea
trul total. Au depănat 
un basm despre oș
teanul Oshiro și bunul 
său prieten, credincio
sul cal Akanua, des
pre înțelepciunea îm
păratului Joshun (sec. 
XVII), au prezentat o 
feerie despre cei doi 
copii ,de la curtea feu
dalului Amawari (sec. 
XV), care și-au răzbu
nat tatăl... Artiștii ni
poni practică stilul 
„Kumi odori" — miș
care de ansamblu și 
„Nido Tichi Uchi" — 
proză, dans, cintec, 
formulă lansată prin 
secolul XVIII de ar
tistul okinawian Ta- 
maguchiku. Sînt neîn- 
trecuți în mimă, in 
sincronizarea perfec
tă cu muzica, cu re
plica .vorbită, in vir
tuozitatea cu care de
senează milimetric 
fiecare gest, ț Păreau 
coboriți din stampele 
lui Hokusai — peisa- 
gistul pe care-1 ad
mira Van Gogh, pe 
care II luau drept mo
del Manet, Gaugain. Si 
scenele lor — cele is
torice sau „Dansul 
muncii cîmpului", 
„Dansurile copiilor" — 
ne trimiteau cu gindul 
la compozițiile lui 
Hokusai : „Pe cimp", 
„Dans I", „Dans II", 
„Jocuri de copii" : a-

celeași vestminte mu
iate în culori vegeta
le. aceeași minuție de 
miniaturist în contu
rarea tipologiilor — 
figuri de legendă sau 
oameni de azi, de la 
port la gestică,' pentru 
a crea un monumental 
tablou.

Arta trupei lui Mi
yagi Minora (aplau
dată de peste zece ani 
în Europa, în China, 
Indonezia, America de 
Sud. Thailanda), con
stă, cred, in măiestria 
și tehnica interiori
zării. Artiștii par ab
senți, detașați de pu
blic : in primul mo
ment, spectatorul chiar 
încearcă senzația că 
timpul se oprește. 
Frapează la început 
culorile (fundalul, por
tul), apoi însă des
coperi că ritmul lor, 
mai ales în vechile 
dansuri, nu înseam
nă mișcare spectacu
loasă (în sensul fol-

clorului nostru, de 
exemplu), ci desen 
geometric, calculat pe 
distante infime. Pen
tru aceasta, artiștii ja
ponezi pun în func
țiune un intreg arse
nal de mijloace meni
te să facă din fiecare 
expresie și moment 
un limbaj. Ei șlefuiesc 
cu multă migală fie
care moment pînă cînd 
reușesc să-i dea ma
ximum de strălucire, 
de rafinament, 
impregneze 
fermecătoare 
mister... în 
florilor" — 
bijini într-o 
ceptibilă mișcare. In 
„Shishi" — dansul pi
toresc al dragonului ; 
în „Laudă" — feerie 
corală dedicată de 
insulari răsăritului de 
soare, tuturor dimine
ților liniștite.

Smaranda 
OȚEANU

Recitalul sopranei 
Sheila Armstrong 

(Anglia)
Sheila Armstrong este o cântă

reață cu o voce de rară calitate, o 
interpretă cu o impecabilă tehnică 
și știință desăvirșitâ a cîntului. dar 

■ mai presus, o muziciană subordo- 
nind totul! pătrunderii în esența 
partiturii. întelegînd actul interpre
tativ ca un adevărat moment de 
recreare. Unei voci frumoase 1 se 
aliază trăirea interioară, intuiția, 
arta dramatică. Demnă reprezen
tantă a unei solide tradiții- de*cînt,  
a unei școli de interpretare ce pune 
la loc de cinste liedul în activitatea 
unui cintăreț. ea ne-a făcut o de
monstrație de ceea ce Înseamnă o 
atitudine estetică nutrită de larg 
orizont cultural. „Dragoste si viață 
dc femeie" a reprezentat momen
tul culminant al programului său. 
O tălmăcire emoționantă, o adevă
rată confesiune în cel mai autentic 
spirit schumannian. rclevînd bogă
ția de sentimente cuprinse în a- 
ceastă lucrare. Sheila Armstrong a 
împletit gingășia cu tragismul, exu
beranta tinerească cu caracterul 
meditativ al maturității. într-o infi
nită paletă de culori.

Impresia puternică din ciclul lui 
Schumann a fost completată de în
treaga ei evoluție. în Cîntecele gre
cești ale lui Ravel, in rafinatele 
lieduri de Dunăre sau in spiritua
lele cîntece engleze de Madeleine 
Dring.

Recitalul Sheilei Armstrong ne-a 
prilejuit totodată întilnirea cu un 
mare pianist acompaniator : Martin 
Isepp.

Vladimir
POPESCU-DEVESELU

concursurile 
ar trebui să 
de laborator

Inq. Cornel MARCH 
profesor la Liceul Industrial 
„Tractorur'-Brașov

O stagiune bogată în eve
nimente artistice propune, 
in acest an, spectatorilor 
săi și Teatrul „Mihai Emi
nescu" din Botoșani, mo
mentul inaugural marcin- 
du-se în prima parte a lu
nii septembrie, cu o pre
mieră absolută — piesa 
„Obsesia" de Ștefan Berciu. 
în noua stagiune se vor 
prezenta nu mai puțin de 
zece lucrări dramaturgice 
în premieră, din care sase 
în premieră pe tară (cu un 
vădit echilibru între reper
toriul clasic și contempo
ran, între cel național și 
cel universal), ceea ce, pen
tru un colectiv artistic 
încă redus, presupune dacă 
nu altceva, cel puțin ambi
ția autodepășirii. Regretabil 
e, oarecum, că primul nas 
în parcurgerea acestui pro
gram ambițios nu a adus 
strălucirea așteptată (și cu
venită) a unui început de 
stagiune, spectatorii pără
sind sala, in care se consu
mase premiera absolută, 
mai mult nedumeriți decit 
satisfăcuți. De unde a por
nit nedumerirea 1

Ajuns la a cinsprezecea 
lucrare dramaturgică (din 
care patru au văzut lumi
nile rampei la Botoșani), 
Ștefan Berciu a intenționat 
prin „Obsesia" „o piesă con
struită psihopolițisț ca for
mulă, analitică, patriotică, 
politică din punct de vede
re al conținutului" — cum 
însuși o mărturisește în ca- 
ietul-prOvram al specta
colului. Pus în contact cu ' 
această recomandare, ori
care dintre spectatori (poa
te mai puțin cel căruia nu 
i-a căzut încă în mină ro
manul de curînd apărut în 
Editura Militară, al acelu-

să-1 
și cu o 
undă de 
„Dansul 

frumoase 
imper-

Corala feminină „Collegium musicum" 
(R. S. F. Iugoslavia)

Corul academic de cameră ..Colle
gium musicum" din R.S.F. Iugosla
via este o formație feminină, for- ' 
mulă mai rar întîlnită in viata de 
concert. O asemenea componentă 
poate constitui de la bun început 
un handicap prin uniformitatea vo
cilor. lipsa diversității Si susținerii 
proprii corului mixt. Si totuși nici 
un moment de-a lungul unui pro
gram de două ore nu s-a instalat 
impresia de monotonie sau de li
mitare. Acuratețea impecabilă si 
naturalețea intonației, construcția 
amplă, frazarea cizelată, fantezia 
coloristică si precizia ritmică au 
conferit interpretărilor acestui cor 
o frumusețe deosebită.

'ft'
Prima parte a programului a fost 

dedicată aproape in întregime mu
zicii vechi. ' Prospețimea si sponta
neitatea redării au reînviat aceste 
pagini cu valențe expresive nebă
nuite. în partea a doua — muzică 
contemporană iugoslavă, prezentată 
în cîteva opusuri dintr-o literatură 
cunoscută prin bogăția si comple
xitatea unei creații de răsunet eu
ropean. Rămîne pilduitoare dărui
rea cu care acest ansamblu propagă 
cultura muzicală națională veche si 
nouă în interpretări memorabile.

Festivalul „George Enescu" nu 
desfășoară numai i __ ' ' . U
în alte orașe cu bine cunoscute . 
statornice tradiții muzicale. Astfel, 
în cadrul celei de-a 7-a ediții a 
„Zilelor muzicale sătmărene" (21— 
27 septembrie), pe scena filarmo
nicii. alături de orchestrele simfo
nică și camerală din localitate, au 
evoluat în fața unor săli arhipline 
nume prestigioase de pe afișul Fes
tivalului internațional „George 
Enescu". precum : formația londo
neză „Gabrieli Brass Ensemble" și 
orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii din Fraga (R. S. Cehoslovacă), 
dirijată de Josef Hrncer. Și-au mai 
dat concursul : cunoscutul violo
nist Victor Tretiakov (U.R.S.S.), cu 
un recital etiprinzind pagini de 
Brahms, Schubert, Ceaikovski, Pro
kofiev, Ravel. în care a fost acom
paniat la pian de compatriotul 
său Mihail Erohin; pianista Xie 
Dagiun (R. P. Chineză), care a 
interpretat Concertul nr. 4 pentru 
pian și orchestră de Beethoven, 
clarinetistul Aurelian Octav Popa 
și pianistul Dan Grigore, laurea.ți 
ai Festivalului național „Cintarea 
României" și a numeroase con
cursuri internaționale.

Elena ZOTTOVICEANU

■ge Enescu" nu se 
în Capitală, ci și 

Și 
1.

Octav GRUMEZA

iași autor si purtînd ace
lași titlul) miza, dacă nu 
pe toate calitățile, măcar 
pe una-două dintre ele. 
Dar... Unui grup de militari 
rdmâni (în romanul cu 
același titlu, un pluton) i 
se încredințează misiunea 
să ocupe un punct de avan
gardă in Iuțită dusă pen
tru alungarea armatelor 
hitleriste, după 23 August 
1944. Primul care își asumă

gește pe durata — preciza
tă de autor în caietul-pro- 
gram de sală — a nu mai 
puțin de 35 de ani. Așa că 
...„Este de departe o situa
ție contrafăcută, artificială. 
Personajul oscilează conti
nuu între mimarea stării 
amnezice — motiv de evi
tare a complicațiilor ce i 
le-ar fi adus demascarea 
vinovatului — și o amnezie 
reală. Funcționarul Dan

terea la lumină a adevăru
lui se limitează la simple 
observații „juridice" și. în 
final, la comiterea acțiunii 
de șantaj. Singurul perso
naj care se zbate cu adevă
rat pentru aflarea adevăru
lui — întrunind chiar, la un 
moment dat. calitățile unui 
personaj pozitiv — este Ene 
Faur, dar care în final 
devine posibilul (și nu a- 
devăratul) criminal. (Incer-

Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoșani

„OBSESIA “ de Ștefan BERCIU

răspunderea Îndeplinirii 
misiunii este tinărul co
munist, caporalul Telu Vol- 
tea. I se alătură încă trei 
ostași, pictorul — în viața 
civilă — Ion Pleavă, func
ționarul Dan Bora și Ene 
Faur. în timpul acțiunii, 
caporalul comunist Telu 
Voltea este împușcat mișe
lește. Cine este autorul cri
mei ? Iată problema în ju
rul căreia va gravita în
treaga desfășurare a „Obse
siei". Dar și aceea a cărei 
rezolvare avea să-1 ducă ne 
autor la 
piese 
pline 
ritm, 
ce.

în urma unei explozii, 
pictorul Ion Pleavă, cel -care 
l-ar fi putut demasca pe 
criminal, devine amnezic, 
stare pe care și-o prelun-

realizarea unei 
confuze, neverosimile, 
de momente lipsite de 
de dialoguri schemati-

Bora, Învinuitul neoficial 
de comiterea crimei, „se 
chinuie" (precizarea auto
rului) întru descoperirea 
adevărului — tot 35 de ani I 
— în intenția de a scă
pa de oprobriul public. 
Cum 7 Prin simpla obser
vație asupra evoluției stă
rii sănătății pictorului în 
vizite diurne, iar în final 
prin intrarea intr-un joc al 
șantajului organizat, deopo
trivă, de Ene Faur-și Radu 
Goran, cu participarea (ino
centă I) a Anei Sipoș, so
ție. sau așa ceva, a picto
rului, Radu Goran, de pro
fesie jurist, lasă impresia 
mai mult a unui detectiv 
începător decit a unui avo
cat cu vederi progresiste. 
Intervențiile sale — ca fost 
comandant al plutonului și 
apoi ca prieten al foștilor 
subalterni — pentru scoa-

tltudinea are la bază faptul 
că acuzația — in sfîrșit, 
după 35 de ani I — ii este 
adusă tot de pictorul am
nezic). Cu ce impresie plea
că spectatorul după vizio
narea piesei 7 Cu cea sub
liniată mai sus : din dorin
ța de a pune in valoare 
lupta pentru cucerirea ade
vărului, pentru triumful 
acestuia, autorul recurge 
la punerea ip scenă a unei 
situații • artificiale la o foar
te șubredă motivație și 
verosimilitate artistică.

Acțiunea este 
•relațiile dintre 
— schematice, 
prin aluzia la 
me eveniment 
se realizează 
litică, ci prin punerea în 
evidentă a conflictelor, prin 
confruntarea mentalităților, 
a comportamentelor anta-

confuză, 
personaje 
Nu doar 
un anu- 

sau etapă 
o piesă po-

gonice procesual determi
nate și apoi, prin depășirea 
acestora, fie ca urmare a 
intervenției unuia sau mai 
multor personaje, fie dato
rită evoluției conștiinței lor.

Regizorul Constantin Di- 
cu, scenografa Valeria 
Stolclu și Gabriel Pur- 
dea, semnatarul ilustra
ției muzicale — toti trei de 
la Televiziunea. Română 
— au salvat cit au putut 
spectacolul de eșec. Au 
creat un cadru adecvat in 
intenția de a-i asigura pie
sei o oarecare fluență. Au 
sugerat discret, prin lu
mini, bandă sonoră și cos
tumație. cele două planuri 
de desfășurare a acțiunii : 
cel din timpul războiului si 
cel din perioada actuală. 
L-au ascultat pe autor, cori- 
ducînd 
trăiri 
uneori 
pentru _ 
rul psihologic al piesei !), 
cind spre momente specifi
ce pieselor polițiste (ton 
de anchetator, timiditatea' 
anchetatului etc.). N-au e-: 
vldențlat, nu au avut cum 
să evidențieze celelalte a- 
tribute dorite de autor, 
anume, de „piesă politică".

Și actorii puși într-o vă
dită încurcătură, au încer
cat. la rindu-le, să nu-si 
încețoșeze măcar reputația 
personală, de vreme ce a 
personajelor era proscrisă 
din capul locului. Partituri 
meritorii au încercat to
tuși. Sebastian Comănlcl, 
Mihai Păunescu, Boris Pe- 
revoznic, Constantin Ghi- 
niță, Jean Maydick, Elena 
Ligi și alții.
Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scînteil"

distribuția cînd spre 
interioare intense, 
paroxiste (probabil, 
a sublinia caracte-

nard" de Florin Comișel. (Mihai 
Vișoiu). • MUREȘ. Holul Tea
trului Național din Tîrgu Mureș, 
găzduiește expoziția retrospec
tivă a artistului plastic amator 
Jârai Erno. (Gheorghe Giurgiu). 
• BRAȘOV. La numai o săptă- 
mină de la deschiderea noii sta
giuni teatrale cu piesa „Munte
le" de D. R. Popescu, colectivul

Teatrului dramatic din Brașov 
s-a prezentat in fața publicului 
brașovean cu cea de-a doua 
premieră : „Fluturii cenușii" de 
dramaturgul brașovean Emil 
Poenaru. Regia : Alexandru To- 
cilescu ; scenografia : Constan
tin Russu. în rolurile principa
le : Virginia Ita Marcu, Nicolae 
Manolache, Coca Bloos, Mircea

Andreescu, Geta Grapă, Nicolae 
Albani. • Pe scena teatrului 
brașovean se mai află în pre
gătire piesa „Ultima minune a 
lumii", de Alexandru Pop și 
Dimltrie Roman. (Nicolae Mo- 
canu). • IAȘI. „Biblioteca, lec
tura și educația revoluționară a 
tinerei generații" — a fost tema 
unei mese rotunde care a avut 
loc recent la Tg. Frumos. • 
Participanțil au luat parte și la 
o șezătoare a cenaclului literar

„Garabet Ibrăileanu" din loca
litate, in cadrul căreia a fost 
lansat volumul IV din „Umbre", 
al scriitorului ieșean Aurel 
Leon, care a fost invitatul de 
onoare al cenaclului. (Manole 
Corcaci). • CRAIOVA. De la 
începutul acestui an, viata cul- 
tural-artistică a Doljului s-a 
îmbogățit cu două prestigioase 
instituții': studioul de teatru și 
poezie pentru tineret și Teatrul 
liric, care se adaugă Naționalu

lui craiovean. Teatrului de pă
puși și Filarmonicii „Oltenia". 
Zilele trecute a avut loc des
chiderea primei stagiuni a Tea
trului liric cu premiera pentru 
copii „Sfirlă, năzdrăvanul". în 
continuare, publicului craiovean 
îi vor fi oferite opereta „Lă- 
sați-mă să cînt", operele „Mește
rul Manole" și „Traviatta", o- 
peretele „Văduva veselă" $1 
„Răpirea din Seral". (Nicolae 
Băbălău).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-mtnistru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragt tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, 
al întregului popor bulgar și al nostru personal, vă mulțumim din tot sufletul, 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
do Stat șl Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român pentru 
caldele felicitări și urări pe care ni le-ati adresat cu prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a revoluției socialiste în Bulgaria.

Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești dintre partidele și 
popoarele noastre se vor dezvolta și adinei și In viitor, pe baza 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă mutuală, în interesul popoarelor bulgar și 
român, al unității și coeziunii comunității socialiste, al păcii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Vă dorim din toată inima, dumneavoastră, dragi tovarăși, șl Întregului 
popor român noi succese în construirea societății socialiste dezvoltate in țara 
dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Prim-sectetar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu înaltă apreciere amabilele dumneavoastră felicitări trans
mise cu ocazia aniversării revoluției victorioase din 28 septembrie și exprim 
Excelenței Voastre înalta gratitudine și considerâțiune, urindu-vă, totodată, 
multă sănătate personală, iar poporului român prieten progres și bună
stare continuă.

Locotenent - colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre, In numele poporului, 
Guvernului regatului Arabiei Saudite și în numele meu personal, sincere și 
>. Hale felicitări cu ocazia deosebită a Zilei naționale a României.
1 Urez Excelenței Voastre multă sănătate și fericire personală, iar 
VO^yCului prieten al României bunăstare și prosperitate continuă.

FARD BIN ABDELAZIZ

VIZITA DELEGAȚIEI CONFERINȚEI FEDERALE A UNIUNII 
SOCIALISTE A POPORULUI MUNCITOR DIN IUGOSLAVIA
Tovarășul Mihai Dalea. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste. împreună cu to
varășul Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului National al 
F.U.S., s-au întîlnit joi cu delegația 
Conferinței federale a Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din Iu
goslavia. condusă de tovarășul Todo 
Kurtovici, președintele conferinței, 
care face o vizită în tara noastră, la 
invitația Consiliului National al 
F.U.S.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a realizat o in
formare reciprocă asupra preocupări
lor actuale și de viitor ale celor două 
organisme politice si s-a exprimat, de 
ambele părți, dorința întăririi in con
tinuare a relațiilor dintre ele. în con
formitate cu înțelegerile convenite cu 
ocazia intîlnirilor la nivel înalt intre 
președinții Nicolae Ceausescu si Io- 
sip Broz Tito, în spiritul bunelor re
lații de prietenie si colaborare exis
tente intre poporul român si popoa
rele iugoslave. între Partidul Comu

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Republicii 
Populare Socialiste Albania

La Ambasada Republicii Populare 
Socialiste Albania a avut loc, joi di
mineața, prezentarea de condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Hysni Kapo, membru al 
F -oului Politic, secretar al Comite- 
t ai Central al Partidului Muncii din 

„bania.
în numele conducerii de partid și 

de stat a prezentat condoleanțe to
varășul Dumitru Popescu, membru

tv
PROGRAMUL 1

1B,M Telex
16,OS Școala contemporană. Cercetarea 

științifică, componentă esențială a 
vieții de școală

16,30 Emisiune in limba germană
18,25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1008 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Reflector
10.36 Film artistic : „Aurel Vlaicu”. Pre

mieră TV. Film realizat în studiou
rile Centrului de Producție Cine
matografică București.

61.15 Revista literar-artistică TV
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

O nouă tragere LOTO 2
Duminică 7 octombrie a.c„ 

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează prima 
tragere Loto 2 din această lună, 
în cadrul a șase categorii de 
ciștiguri, participanților li se 
oferă posibilități multiple de a 
obține autoturisme „Dacia 1 300“ 
și importante sume de bani de 
valori variabile și fixe. Tragerea 
cuprinde trei extrageri, efectua
te în continuare, a cite patru 

nist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. Au fost abordate, tot
odată. unele aspecte ale situației in
ternaționale. constatindu-se cu satis
facție identitatea si apropierea punc
telor de vedere în probleme care pri
vesc întărirea cooperării, a securită
ții si păcii în Balcani, pe continentul 
european si în întreaga lume.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, cor
dială. au participat tovarășii Ioachim 
Moga șl Geza Domokoș, membri ai 
Consiliului National al F.U.S.. pre
cum și tovarășii Ivo Kustrak. San
dor Dobo si Dragan Bartolovici. 
membri ai delegației iugoslave.

A fost prezent Djordje Popovlci. 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

★
în aceeași zi. delegația Conferinței 

federale a U.S.P.M.I. a avut o întîl- 
nire la Academia de științe sociale 
și politice cu tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președinte, cu alti mem
bri ai conducerii academiei, și a fă
cut o vizită la I.A.S. „30 Decembrie" 
din județul Ilfov.

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. La prezenta
rea condoleanțelor au asistat tova
rășii Ilie Matei și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

S-a păstrat un moment de recu
legere in fața portretului îndoliat 
al defunctului și s-a semnat tn car
tea de condoleanțe. ,

PROGRAMUL S
16,00 O viață pentru o Idee : acad. Con

stantin Ionescu-Mihâești
16.30 Românie, plai cu flori — melodii 

populare
17,00 Revista social-politică TV .
17,25 Blocnotes — informații utilitare
17,* *5  Dicționar cinematografic : Spencer 

Tracy

Joi, 27 septembrie, tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit delegația 
revistei „Hunți“, organul teoretic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, condusă de to
varășul Siung Fu, redactor-șef.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei „Era 
socialistă".

întrevederea, desfășurată intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, a pri
lejuit un schimb de informații cu 
privire la preocupările actuale și la

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, joi dimineața, pe Valentin So
lorzano Fernandez, ministrul econo
miei, industriei și comerțului, și pe 
Hugo Tulio Bucaro Garda, ministrul 
finanțelor din Republica Guatemala.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice in domenii de 
interes reciproc, extinderea si diver
sificarea schimburilor comerciale tn- 
tre România și Guatemala.

A participat Alexandru Mărgărâ- 
tescu, prim-adjunct al ministrului.

★
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit joi pe Va
lentin Solorzano Fernandez, minis
trul economiei, industftei șl comer
țului, și pe Hugo Tulio Bucaro Gar
da, ministrul finanțelor din Republi
ca Guatemala.

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul aces
tei țări la București, dr. Siegfried 
Bock, a organizat, joi, o conferință 
de presă.

Au partldpat reprezentat! ai ziare
lor centrale, Agenției române de 
presă „Agerpres", Radioteleviziunii 
române, precum și corespondenți al 
presei străine acreditați in tara noas
tră.

După ce a subliniat Însemnătatea 
Istorică a evenimentului sărbătorit, 
ambasadorul R.D. Germane a eviden
țiat marile înfăptuiri obținute în anii 
construcției socialiste în tara sa, sub 
conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania. în acest cadru au fost 
relevate succesele deosebite înregis
trate în edificarea unei economii com
plexe, moderne, în dezvoltarea în rit
muri înalte a industriei și a agricul
turii, in creșterea continuă a bunăs
tării materiale și spirituale a oame

Comentînd cel de-al doilea meci 
susținut de selecționata de rugbi a 
României în turneul ce-I întreprin
de în Țara Galilor, coresponden
tul sportiv al agenției „Reuter" 
subliniază succesul echipei noastre, 
care a obținut o nouă victorie între- 
cînd de data aceasta puternica for
mație Pontypridd. „Rugbiștii români 
— scrie agenția citată — au avut un 
început bun, luînd conducerea încă 
din primul sfert de oră printr-o lo
vitură de pedeapsă executată de Con
stantin. Gazdele au egalat înainte de

• Cu două runde înainte de în
cheierea turneului interzonal de șah 
de la Riga, lider al clasamentului 
se menține fostul campion mondial 
Mihail Tal (U.R.S.S.), cu 12 puncte, 
urmat de Zoltan Ribli (Ungaria) — 
10,5 puncte, Lev Polugaevski (U.R.S.S.) 
— 10 puncte (1),. Florin Gheorghiu 
(România) — 9,5 puncte, Andras 
Adorjan (Ungaria), Anthony Miles

18,56 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Radar pionieresc
19,40 Documentar TV : 27 de ore la cald. 

Producție „Sahiafilm"
20,00 Festivalul internațional „George 

Enescu". Transmisiune directă. In 
program : * Pascal Bentoiu —
Simfonia a III-a „Eminesciana" 
• Antonin Dvorak — Concertul In 
si minor pentru violoncel șl or
chestră. interpretează orchestra 
Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Ludwig Holscher — R.D.G.

21,35 Telejurnal

numere, Insumind 12 numere 
di î totalul de 75. Biletele seria 
,,R“, de 10 lei. se completează 
cu o variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante achi
tate în cotă de 25 la sută : fie
care bilet participă îa toate ex
tragerile, Indiferent de cota 
jucată.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor : simbătă 6 octombrie 
a.c.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI GUATEMALEZ AL MUNCII

Cu prilejul aniversării a trei decenii de la înființarea Partidului Gua
temalez al Muncii, vă transmitem mesajul nostru de prietenie și solidaritate 
militantă, calde felicitări și cele mai bune urări de succes în lupta dum
neavoastră consacrată apărării și consolidării independenței naționale a țării, 
promovării intereselor fundamentale ale maselor populare, triumfului idea
lurilor progresului social și înțelegerii între popoare.

Exprimăm și cu acest prilej convingerea că raporturile de colaborare 
și prietenie statornicite între partidele noastre se vor dezvolta in continuare, 
in interesul extinderii conlucrării reciproc avantajoase dintre țările și po
poarele noastre, al unității tuturor forțelor antiimperialiste de pretutindeni, 
al cauzei păcii și securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A apărut, în limbile maghiară și germană,
volumul:

Din gîndirea social-politică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUȘESCU

Dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii în România 

Editura politică

Primire la C. C. al P. C. R.

Primiri la Consiliul de Miniștri

Conferință de presă la Ambasada R. D. Germane

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBI: Ecouri după noua victorie 
a selecționatei României în Țara Galilor

SAH: Interzonalele de la Riga 
și Rio de Janeiro

activitatea presei centrale de partid 
din cele două țări.

★
Delegația revistei „Huntl" a făcut 

o vizită de documentare tn tara 
noastră, la Invitația revistei „Era 
socialistă". Ea a avut convorbiri la 
redacția revistei „Era socialistă", la 
instituții și organe centrale si locale 
de partid și de stat și a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală, precum și din județele 
Prahova, Brașov și Dîmbovița.

Joi seara, delegația a părăsit 
Capitala.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică și Valentin Solorzano Fer
nandez au semnat Acordul comercial 
între Republica Socialistă România și 
Republica Guatemala, document care 
creează cadrul juridic necesar dez
voltării relațiilor economice, pe baza 
avantajului redproc, între cele două 
țări.

Cu aceeași ocazie s-au convenit În
țelegeri comerciale și de cooperare 
între întreprinderi românești de co
merț exterior și companii guatema
leze, menite a traduce în viată pre
vederile documentelor încheiate în
tre guvernele celor două state.

★
în cadrul convorbirii au fost abor

date aspecte referitoare la dezvolta
rea relațiilor economice româno-gua
temaleze, precum și noi posibilități 
de lărgire, în continuare, a cooperării 
în diverse domenii de activitate, in
clusiv in cel financiar-bancar dintre 
cele două țări.

nilor muncii, în înflorirea științei și 
culturii.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
pe larg la bunele relații statornicite 
între Partidul Socialist Unit din 
Germania și Partidul Comunist Ro
mân, între Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă Româ
nia. în acest context, el a reliefat im
portanța hotărîtoare a intîlnirilor 
dintre tovasășul Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, și tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării pe multiple planuri din
tre partidele și țările noastre, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului, cooperării și 
înțelegerii în Europa și în întreaga 
lume. J (Agerpres) 

sflrșitul primei reprize, dar replica 
românilor a fost promptă și, ime
diat după reluare, el au trecut la 
conducerea jocului reușind un drop- 
gol prin Alexandru. Clubul galez a 
aruncat totul in atac pentru a resta
bili egalitatea, dar rugbiștii români 
au contracarat șarjele gazdelor și, cu 
un pachet' de înaintași bine grupat 
și foarte dinamic, au preluat din nou 
Inițiativa. O lovitură de pedeapsă 
transformată de Bucos a consolidat 
victoria meritată a oaspeților, cu sco
rul de 9—3".

(Anglia) — cite 9 puncte, Bent Lar
sen (Danemarca), Oleg Romanișin 
(U.R.S.S.) — cite 8,5 puncte (1), Ghe- 
nadi Kuzmin (U.R.S.S.) — 8 puncte, 
Vitali Teșkovski (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte etc.

în runda a 15-a, marele maestru 
român Florin Gheorghiu, juclnd cu 
piesele negre, l-a învins in 39 de mu
tări pe maestrul filipinez Ruben Ro-

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

celei de-a XXX-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze. 
Asociația de prietenie româno-chi- 
neză si Institutul român oentru re
lațiile culturale cu- străinătatea au 
organizat, joi după-amiază. în Capi
tală, o manifestare culturală. în ca
drul căreia ziaristul Ioan Erhan a 
împărtășit asistentei Impresii de că
lătorie în R. P. Chineză. în conti
nuare au fost prezentate filme docu
mentare chineze.

La manifestare au participat Ion 
Popescu-Puturi. Dreședintele Asocia
ției de prietenie româno-chineză. 
loan Botar. secretar al Institutului 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au fost nrezenti Chen Shuliang. 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

★
Joi după-amiazâ a fost semnat la 

București un aide-memoire privitor 
la măsurile de dezvoltare în con
tinuare a relațiilor economice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Zair?

Din partea română documentul a 
fost semnat de Ion Stanciu. adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, iar din partea zaireză de 
Kiakwama Kia Kizikl, comisar de 
stat al economiei, industriei și co
merțului.

A fost prezent, Noengo Busu 
Nyoka, ambasadorul Republicii Zair 
la București,

★
Joi a avut loc la București o adu

nare festivă consacrată aniversării a 
50 de ani de la apariția primului 
număr al revistei „Paza contra in
cendiilor" — organ al Ministerului de 
Interne — Comandamentul pompie
rilor.

Au participat tovarășul George Ho- 
moștean. membru al C.C. al P.C.R., 
ministru de interne, membri ai con
siliului de conducere al Ministerului 
de Interne, cadre din Comandamen
tul pompierilor, redactori-șefi ai unor 
organe de presă, activiști de partid 
și de stat, corespondenți și colabora
tori ai revistei — membri ai comi
siilor. tehnice și formațiilor civile ds 
pompieri din unele întreprinderi și 
instituții.

Despre semnificația jubileului a 
vorbit colonelul Mihai Mândrescu, re- 
dactorul-șef al revistei, care a rele
vat activitatea publicației de-a lun
gul celor cinci dețenii de existentă.

Au fost rostite apoi cuvinte de 
salut din. partea ziarelor „Scinteia". 
„România liberă", „Scinteia tineretu
lui", „Apărarea patriei" și revistelor 
„Viata militară" și „Protecția muncii".

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. de dragoste nețărmurită pen
tru partid, pentru secretarul său ge
neral. cei prezenti au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român,

★
în cadrul „Săptăminii Crucii 

Roșii", joi a avut loc la cinemato
graful „Studio" din Capitală cea 
de-a doua ediție a „Festivalului fil
mului, cu tematică educativ-sanitară 
și de Cruce Roșie". Au fost prezen
tate 28 de pelicule realizate de 
cineaști amatori din întreaga tară, 
pelicule abordînd subiecte inspirate 
din activitatea desfășurată de comi
tetele și comisiile de Cruce Roșie 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor și 
pregătirea populației pentru acor
darea primului ajutor. De asemenea, 
o serie de filme au fost consacrate 
activității desfășurate de Crucea 
Roșie in rîndurile tineretului, îndeo
sebi acțiunilor organizate în cadrul 
.Anului internațional al copilului".

Cele mai reușite pelicule au fost 
premiate. Astfel, premiul I a fost 
coțiferit filmului „Dreptul la bucu
rie", realizat de cineclubul Oțelul 
Roșu — Caraș Severin, premiul II, 
filmului „Irinel", prezentat de cine
clubul Căminului cultural din comu
na Bivolari-Iași, iar premiul III a 
revenit filmului „Perpetuul gest", al 
cărui realizator este cineclubul Casei 
pionierilor și șoimilor patriei — 
Sibiu.

Alte filme au primit mențiuni.
(Agerpres)

drlguez. Romanișin a ciștlgat la 
Riemsdyk, iar partidele Tal — Ador
jan, Kuzmin — Liubojevici și Teș
kovski — RiMi s-au terminat re
miză.
• După trei runde, In turneul in

terzonal de șah de la Rio de Ja
neiro conduce marele maestru fili
pinez Eugenio Torre, cu 2,5 puncte, 
urmat de Petrosian (U.R.S.S.) — 2 
puncte, Hubner (R. F. Germania) și 
Balașov (U.R.S.S.) — cite 1,5 punc
te (1) etc. Marele maestru brazilian 
Henrique Mecking, unul dintre favo- 
riți, s-a retras din concurs, fiind su
ferind.

★

Cea de-a șasea ediție a turneului 
Internațional feminin de șah de la 
Plovdiv s-a încheiat cu o victorie de 
prestigiu a tiherei maestre românce 
Dana Nu(u, care a totalizat 9 punc
te din 11 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Savova 
(Bulgaria) — 8,5 puncte, Gugaș-
vili (U.R.S.S.) și Boiadjieva (Bul
garia) — cite 7,5 puncte, Voiska (Bul
garia) — 6,5 puncte, Asenova (Bul
garia) — 8 puncte, Keller (R. D. Ger
mană), Grosz (Ungaria) și Klimova 
(Cehoslovacia) — cite 5 puncte etc.

Victoria Danei Nuțu a fost decisă 
în ultima rundă, cind a tnvins-o pe 
maestra internațională cehoslovacă 
Klimova.

la Ma-lu, geometria iscusinței
Legenda spune că în același loc și 

in aceeași zi — cu vreo trei secole 
in urmă — au poposit, venind din 
colturi diferite ale Chinei, două fa
milii : una se numea Ma, și cealaltă 
Lu. Și rriai spune legenda că locul 
unde s-au întîlnit era atît de frumos 
și primitor, incit nu s-au îndurat să 
mai plece. Urmașii urmașilor acesto
ra au dat așezării numele reunite ale 
celor două familii : Ma-lu.

Astăzi, Ma-lu este o comună popu
lară cu peste 30 000 de locuitori, si
tuată la 28 kilometri de Shanghai, 
într-unul din cele 10 districte care, 
inconjurînd această „inimă" a indus
triei chineze, au menirea să asigure 
aprovizionarea populației marelui 
oraș cu produse agroalimentare.

într-o frumoasă dimineață din a- 
ceastă vară, Ma-lu ne-a întîmpinat 
cu o simfonie de culori : de la aurul 
lanurilor de orez la verdele crud al 
porumbului, de la explozia de omăt 
a capsulelor de bumbac la apa la
cului nefiresc de albastră de la cres
cătoria de scoici pentru... perle. Ni 
se înfățișa aidoma, la scară natura
lă, imaginea fas
cinantă avută din 
avionul cu care 
survolasem o bună 
parte a Chinei 
populare: pămîn- 
tul, ca o imensă carte deschisă, o 
carte a muncii și a hărniciei, 
pe care și-au dat Întâlnire. în
tr-o măiastră Îmbinare, toate fi
gurile geometrice posibile, trasa
te parcă, prin păienjenișul cana
lelor de irigație, de cel mai .is
cusit arhitect. Același arhitect — 
munca omului — a făcut ca dealuri
le și coamele munților, altădată 
sterpe și aride, să devină acum tot 
atîtea grădini in trepte înfloritoare.

Nici aici, la Ma-lu. n-am zărit o 
palmă de pămînt nefolosită. Și aceas
ta, în condițiile în care se realizează 
cîte trei recolte pe an 1 De unde și 
producții record, de 15 000 kg cereale 
la hectar. O producție care este de 
peste 3 ori mai mare decât aceea 
obținută în 1958, anul înființării co
munei populare.

— Este anul pe care-1 luăm de re
ferință in toate statisticile noastre — 
ne spune vicepreședintele comunei. 
Sun Cinjun — pentru că recoltele de 
astăzi se pot cu greu compara cu 
bruma celor dinainte de proclamarea 
Republicii Populare Chineze, acum 
30 de ani. Pe vremea aceea, lucrat cu 
unelte rudimentare și în condiții ne
închipuit de grele, pămintul era tare 
zgircit cu noi. iar noi abia trăiam de 
azi pe mîine. Duipă eliberare, la che
marea partidului nostru comunist și 
cu ajutorul dat de stat tn mașini și 
unelte, ne-am suflecat minecile și am 
pornit la luptă. Da, am dus o adevă
rată luptă cu pămintul. care era se
cătuit, pietros, accidentat. A trebuit 
să-l nivelăm, să captăm zeci de 
piraie și pîrăiașe, să le schimbăm 
albia, să le contopim și să le punem 
apoi la muncă, adică să ducă viață 
și vigoare la rădăcina plantelor. 
Acum, întreaga suprafață arabilă de 
2 261 hectare este irigată șl aproape 
în Întregime lucrată mecanizat, cu 
cele peste 200 tractoare mici și mij
locii pe care le avem, cu multe alte 
mașini agricole.

Vizitînd comuna, fiecare pas ne-a 
întîmpinat cu cîte o noutate care nu 
„încăpuse" tn datele statistice furni
zate de vicepreședinte. Iată, la o bri
gadă de muncă am intîlnit o mare 
crescătorie de ciuperci» lacurile și 
canalele de irigație erau oline de 
pește, dincolo, peste un dîmb, o „re
zervație" de cerbi, ale căror coarne, 
recoltate anual, sînt transformate de

Note de călătorie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 59, 

S0 septembrie și 1 octombrie. în tară : 
tn primele zile vremea va £1 frumoasă, 
ou cerul variabil, mai mult senin. Vint 
slab, pînă la moderat. Spre sflrșitul in
tervalului vremea va deveni instabilă 
și se va răci. Cerul va prezenta înnorări 
accentuate șl vor cădea ploi locale, care

Să pregătim temeinic 
producția anului viitor!

(Urmare din pag. I)
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil re
prezintă o problemă vitală pentru 
echilibrul material al planului, pen
tru realizarea indicatorului produc
ției nete, pentru creșterea venitului 
national. Fiecare colectiv să treacă 
deci neîntârziat la stabilirea și apli
carea unor măsuri tehnice și organi
zatorice ferme, menite să asigure în
cadrarea strictă, încă din primele zile 
ale anului viitor. în consumurile ma
teriale și energetice normate si chiar 
reducerea acestora sub limitele sta
bilite prin plan.

Ne oprim și asupra oerintei 
prioritare a stabilirii tuturor con
dițiilor pentru asimilarea noilor 
produse și modernizarea celor afla
te in fabricație, la termenele pre
văzute prin pian. în fond, obiec
tivele privind înnoirea fabrica
ției. ridicarea calității și performan
telor produselor constituie sarcini de 
plan fundamentale și obligatorii pen
tru întreprinderi, centrale, ministere. 
Produsele noi sau modernizate au 
fost luate in calculul de echilibrare 
materială a planului, deci oe ele se 
contează efectiv la termenele stabi
lite. pe parcursul desfășurării pro
ducției anului 1980. 

meșterii din sectoarele anexă tn tot 
felul de obiecte de artizanat, iar 
dincoace, o plantație de liu-jl. o 
iarbă cu „puteri miraculoase", din 
care Be fac medicamente, Îndeosebi 
calmante. Am trecut apoi prin drep
tul uneia din oele 20 de școli gene
rale și medii ale comunei, cu copiii 
aflați în recreație, gălăgioși și fru
moși ca toti copiii, după care am po
posit la spital, unde foarte tînăra 
doctoriță Iu Juin a făcut dtorva pa- 
cienti, in prezenta noastră, tratamen
tul cu acupunctura.

Nu departe de spital — clădirea 
fabricii de împletituri din bambus, o 
lume a iscusinței și pasiunii, a fru
mosului și bunului gust. Din bam
busul care are în China o mie și 
una de întrebuințări — de la mincă- 
ruri gustoase pînă la construcții de 
case și vapoare — se realizau aid 
o gamă largă de piese de mobilier, 
obiecte de uz casnic, gospodăresc și 
de ornament. Este una din cele 63 
de fabrici și ateliere, cele mai multe 
dintre ele folosind resursele de ma
terii prime locale și forța de muncă 

devenită disponi
bilă ca urmare a 
mecanizării lucră
rilor agricole. Fa
brid și ateliere 
care au făcut ca 

balanța economică a comunei popu
lare Ma-lu să Încline acum în 
favoarea industriei, care repre
zintă 58,8 la sută din valoarea 
producției realizate. Ni se expli
că, în fața unei machete a co
munei, brăzdată de beculete mul
ticolore, care indică viitoarele edifi- 
di moderne, între care un mare 
cartier de locuințe, că In anii viitori 
se vor construi noi fabrid și atelie
re. precum și secții ale unor mari 
Întreprinderi din Shanghai, pentru a 
se evita navetismul. Este aceasta — 
ni se spune — calea pe care merg și 
vor merge în viitor tot mai multe co
mune populare, pentru a se transfor
ma în unităti teritoriale puternice din 
punct de vedere economic, soda! și 
cultural.

Invitîndu-ne să intrăm într-o fa
brică nouă, vicepreședintele ne 
spune:

— A început să producă de curând, 
ea nu exista acum opt ani, dnd am 
avut marea onoare de a primi vizita 
conducătorului partidului și al tării 
dumneavoastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ne amintim mereu cu 
plăcere de acele momente, iar în pri
măvara anului trecut, dnd ne-a vizi
tat din nou tara, la invitația 
președintelui Hua-Guofeng, ne-am 
bucurat și noi, din toată inima. Ca 
unor prieteni buni, noi v-am arătat 
realizările noastre. Dar tot ca unor 
prieteni buni, vă spunem că mai 
avem să învingem greutăți, să înlă
turăm neajunsuri pentru a spori 
avuția comunei, iar oamenii să trăias
că tot mai bine.

Ospitalierele gazde ne informează că 
acum veniturile locuitorilor sint de 5 
ori mai mari decit la înființarea comu
nei, iar din acest an vor crește și 
mal mult atît din munca In echipe 
și brigăzi, cit și de pe loturile per
sonale. Tot începind din acest an. 
pentru prima dată în Istoria Chinei, 
țăranilor 11 se asigură o bătrânețe 
liniștită, primind pensii. „Toate aces
tea — ne spune vicepreședintele Sun 
— ea și alte măsuri luate în ultimii 
2—8 ani, constituie un mare stimu
lent pentru noi, de a ne mobiliza 
cu toate forțele pe drumul moderni
zării vieții economice si sociale ne 
care merge acum. ferm, tara noastră".

Petre POPA

vor avea șl caracter de aversă, iar vân
tul va prezenta Intensificări de scurtă 
durată. Temperatuiâle minime vor fi 
cuprinse intre 3 și 13 grade, izolat mal 
coborlte in estul Transilvaniei și nordul 
tării, iar maximele intre 15 și 25 de gra
de, mai ridicate în primele zile. Izolat, 
în jumătatea de nord a tării, condiții 
de brumă. Dimineața local ceață. In 
București : Vreme frumoasă, mal ales 
in prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil favorabil ploii spre sfîrșitul 
perioadei. Vint slab. Temperatura In 
scădere la sflrșitul Intervalului.

Pînă la încheierea, sub toate as
pectele, a pregătirii producției viito
rului an de plan a mai rămas putină 
vreme și sint încă multe lucruri de 
făcut. Un rol important în această 
acțiune revine organelor județene de 
partid, centralelor și organelor cen
trale economice sau de sinteză, che
mate să facă totul pentru soluționa
rea problemelor ce se ridică în fie
care întreprindere, în fiecare județ, 
să acționeze cu răspundere pentru 
asigurarea condițiilor necesare reali
zării tuturor indicatorilor placului 
pe anul 1980. Prin această pris
mă, factorii de răsipundere din 
centrale și ministere, dar mai ales 
organele locale de partid si de stat 
au datoria să urmărească îndeaproa
pe desfășurarea acțiunilor de pregă
tire a producției viitoare, să nu ad
mită nici un fel de întîrzieri. nici cel 
mai mic neajuns în acest domeniu, 
să asigure rezolvarea pînă la capăt 
a tuturor problemelor.

Primele zile ale anului viitor să 
găsească fiecare Întreprindere bine 
pregătită, in cele mai mici detalii, 
astfel incit activitatea economică să 
se desfășoare din plin, la nivelul ma
xim al posibilităților, pentru a-și 
realiza ritmic sarcinile cantitative șl 
calitative ale planului pe ultimul an 
al actualului cincinaL

• GRIPA POATE FI 
ÎNVINSĂ. Un prim pas pe 
calea obținerii unui vaccin anti- 
gripal universal sînt considerate 
cercetările și rezultatele obți
nute de o echipă de cercetători 
britanici. Spre deosebire de vac
cinurile de pînă acum, pe bază 
de virusuri atenuate, oamenii de 
știință britanici recurg la „ser
viciile" unei bacterii inofensive, 
căreia ii transferă, printr-o ope
rație de inginerie genetică, gena 
virusului gripal ; aceasta din 
urmă este responsabilă cu pro
ducerea proteinei care, recunos
cută de către organismul uman 
ca antigen, stimulează forma
rea de anticorpi. Deocamdată, 
vaccinul obtinut pe această cale 
este eficient numai în cazul vi
rusului respectiv, dar, conform

opiniei oercetătorilor, este posi
bil ca, intr-un viitor apropiat, 
să fie transferate în celula bac- 
teriană genele tuturor tipurilor 
de virusuri ale gripei.

• COMPUTERUL 
SALVATOR ? în Canada a 
fost pus la punct un sistem in
formational menit să faciliteze 
alegerea unei meserii și chiar 
găsirea unui loc de muncă. Soli
citantul informează computerul 
asupra studiilor, intereselor, 
preferințelor, aptitudinilor sale 
— acesta furnlzindu-i, în func
ție de aceste date, o listă cu 
sugestii. El poate da relații in 
legătură cu peste 600 de pro
fesii sau propune o serie de 
locuri de muncă. Computerul a 
"fost testat cu succes, el fiind 
considerat de unele firme drept

un foarte eficace sistem de an
gajare. Evident, capacitatea com
puterului de a oferi locuri de 
muncă depinde de conjunctura 
economică...

• DEGETE... AUDI
TIVE. Pentru un tînăr austra
lian care și-a pierdut auzul dîn 
cauza distrugerii nervilor audi
tivi, Ia Laboratorul național de 
acustică din Sidney a fost con
ceput un dispozitiv ce permite 
perceperea sunetelor, zgomote
lor, vocii cu ajutorul... degete
lor. De fapt, este vorba de un 
amplificator, plasat la extremi
tatea degetelor, care Înregistrea
ză vibrații. După cîteva luni de 
„antrenament", tînărul a invătat 
limbajul vibrațiilor, reușind sâ 
determine chiar și sursa sunete
lor.

• LONGEVITATE AR
TISTICĂ. La 85 de ani, actrița 
franceză Mary Marquet conti
nuă să fie in plină activitate. Ea 
a început turnarea unui nou 
film, „Jurnalul Jeanei", in care 
ințerpreteazâ rolul unei bunici 
pline de energie, personaj care, 
din acest punct de vedere, sea
mănă intru totul interpretei. Tot
odată, actrița lucrează la defini
tivarea celui de-al șaselea vo
lum al memoriilor sale. „Săr
bătoarea continuă". O altă octo
genară, actrita americană Gloria 
Swanson, una din marile glorii 
ale filmului mut, lucrează și ea 
la memoriile sale. Fără îndoială

însă că decana de vârstă a ar
tritelor este o altă franțuzoaică, 
Gabrielle Dorziat, care a atins 
frumoasa vlrstă de 100 de ani ; 
ea va fi invitata de onoare g 
unui festival cinematografic or
ganizat tn cursul acestei luni la 
Biarritz. într-un interviu publi
cat recent în ziarul „Paris 
Match", centenara a arătat că 
nu i-ar displace să apară într-o 
nouă producție, fie cinematogra
fică. fie teatrală...

• AVERTISMENT MUT. 
Creșterea criminalității In rîn
durile tinerilor din S.U.A. a de
terminat autoritățile unuia din 
statele federale să La o măsură

originală pentru a preveni ex
tinderea acestui proces. în acest 
scop, s-a construit o... închi
soare pe roți, înzestrată cu car
cere și celule și chiar cu un 
scaup electric. închisoarea mo
bilă cutreieră și acum diferite 
localități, fiind prezentată in? 
deosebi tinerilor din școlile me
dii. Ea este menită să constituie 
un mut și totodată sever avertis
ment.

• CĂȚELUL NĂS
TRUȘNIC. Un cetățean ita
lian, pe nume Battista Toninelll, 
a cumpărat intr-o piață un că
țel cu intenția de a tace din el 
un bun cline de pază, în patru 
luni cățelul a crescut mărișor, 
dar spre mirarea celor din jur

nu lătra. Ba ceva mai mult, că
țelul refuza cu încăpătînare să 
asculte lecțiile de dresaj șl se 
repezea să-și muște stăpînul. 
Intrigat. Toninelli s-a adresat 
unul medic veterinar care, su- 
punînd cățelul unui examen, a 
constatat cu surpriză că acesta 
era... leu.-’

• HIDROMASAJE E- 
LECTRONICE. Cercetătorii 
francezi au realizat un nou tip 
de baie în scopuri medicale, pre
văzută cu un computer care re
glează temperatura, presiunea 
și poziția jeturilor de apă, în 
funcție de electrocardiograma 
pacientului. în felul acesta se 
evită orice fel de accidente ne
prevăzute. Același sistem per

mite realizarea de masaje și 
pentru persoane sănătoase, sta
bilind programe individuale in 
funcție de caracteristicile fizio
logice ale fiecăruia.

• TEZAUR AFGAN.
Un tezaur alcătuit din 20 000 
piese de o inestimabilă valoare 
a fost descoperit intr-o necro
polă din apropierea unul vechi 
templu, din partea nordică a 
Afganistanului. Este vorba de 
podoabe din metale și pietre 
prețioase a căror vechime este 
apreciată la două mii de ani. 
Tezaurul se caracterizează prin
tr-o extraordinară diversitate, 
continînd obiecte de proveniență 
greacă, hindusă, mesopotamiană, 
chineză, romană.
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SESIUNEA NAȚIUNILOR UNITE

PRIORITATEA ABSOLUTĂ A DEZARMĂRII NUCLEARE
subliniată de reprezentanții statelor în cadrul

NAȚIUNILE UNITE 27 — Trimisul Agerpres transmite : Una din 
temele majore degajate din discursurile rostite in continuarea dezba
terilor de politică generală din plenara Adunării Generale a O.N.U. a 
constituit-o urgenta adoptării de către comunitatea internațională a 
unor măsuri hotărite de oprire a cursei înarmărilor și de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară, care să contribuie la eliminarea 
forței și a primejdiei de război din viața internațională, la consolidarea 
destinderii, la întărirea păcii si securității mondiale.

Referindu-se la prioritatea de care 
trebuie să se bucure dezarmarea nu
cleară în cadrul eforturilor din sfera 
dezarmării, șeful statului burundez 
s-a pronunțat, între altele, pentru 
crearea în Africa, regiunea Oceanu
lui Indian, Orientul Mijlociu și Asia 
de sud-est a unor zone denucleari- 
zate ca o cale de reducere a perico
lului nuclear. La rîndul său. minis
trul de externe al Austriei. W. Pahr, 
a subliniat necesitatea ca acordurile 
„S.A.L.T.-II" să fie urmate de noi 
negocieri care să conducă la redu
cerea arsenalelor nucleare si la sti
mularea eforturilor în alte domenii 
ale dezarmării, inclusiv a tratativelor 
de la Viena privind reducerea forțe
lor armate și armamentelor si mă
suri adiacente în Europa centrală. 
Ministrul de externe al Finlan
dei, Paavo Vayrynen, arăta, in 
aceeași ordine de idei, că acordurile 
S.A.L.T. „se cer urmate de noi limi
tări cantitative si calitative ale ar
melor nucleare în scopul reducerii 
pericolului unui război nuclear". în 
contextul eforturilor comune în ve
derea realizării dezarmării generale 
și totale sub un control Internațional 
efectiv, dezarmarea nucleară dobin- 
dește în mod cert o importanță parti
culară — declara în discursul său 
ministrul de externe al Italiei, 
F.M. Malfatti, care a cerut ca in pe
rioada imediat următoare atenția pu
terilor nucleare să se concentreze a- 
supra unor asemenea măsuri cum 
sint interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare și întreprinderea unor 
noi Inițiative care să conducă Ia re
ducerea arsenalelor nucleare.

Majoritatea reprezentanților țărilor 
nenucleare care au luat cuvîntul au 
subliniat necesitatea ca O.N.U. să-și 
intensifice eforturile, inclusiv la vii
toarea conferință, pentru trecerea in 
revistă a modului de aplicare a Tra
tatului de neproliferare a armelor

nucleare, pentru soluționarea adecva
tă a problemei garanțiilor de secu
ritate pentru țările neposesoare de 
arme nucleare. în acest sens, minis
trul de externe al Noii Zeelande, 
F.H. Corner, a cerut ca garanțiile de 
securitate pentru statele nenucleare 
să fie acordate printr-un instrument 
internațional cu forță juridică obli
gatorie, iar ministrul de externe al 
Olandei, Van der Klaauw, a subli
niat că, pentru a fi cu adevărat via
bil, Tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare, care a fost semnat 
pină în prezent de peste 100 de state, 
trebuie să fie urmat de măsuri prac
tice de dezarmare nucleară, de ga
ranții corespunzătoare de securitate 
pentru statele nenucleare și de ga
rantarea dreptului statelor nenuclea
re de a avea acces neingrădit și de a 
beneficia nestingherit de aplicațiile 
pașnice ale energiei atomice.

Și in alt£ luări de cuvînt s-a pus 
un accent deosebit pe necesitatea o- 
pririi neîntîrziate a cursei înarmări
lor, relevind efectele negative ale a- 
cesteia asupra destinderii, securității 
și dezvoltării tuturor statelor. Mi
nistrul de externe al Franței, 
Jean Franțois-Poncet, referindu-se 
la procesul masiv de înarmare din 
Europa, a subliniat necesitatea 
ca destinderea politică să fie însoțită 
de măsuri concrete generatoare de 
încredere și de dezarmare și, in con
text, a reafirmat propunerea guver
nului său privind convocarea unei 
conferințe europene de dezarmare. 
Ministrul de externe al Cehoslovaciei 
declara că „trebuie să ne eliberăm 
odată pentru totdeauna de iluzia că 
o pace și securitate durabile pot exista 
in condițiile acumulării unor uriașe 
stocuri de mijloace de distrugere în 
masă". Un aspect important relevat 
în cadrul dezbaterilor generale l-a 
constituit nevoia de a se stăvili com
petiția militară și de a se reduce uria
șele cheltuieli militare actuale pen-

dezbaterilor generale
tru eliberarea unor fonduri și resurse 
materiale și umane necesare strin
gent pentru progresul economic și 
social al tuturor statelor, rezolvării 
dificultăților generate de criza eco
nomică și energetică și sprijinirii mai 
eficiente a eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare. în acest sens, șeful 
delegației cehoslovace atrăgea aten
ția că, fără înfăptuirea unor măsuri 
concrete de dezarmare, omenirea nu 
va putea să rezolve cu succes ase
menea probleme vitale cum sînt în
făptuirea noii ordini economice 
mondiale, asigurarea hranei pentru 
toți locuitorii planetei, punerea la 
punct a unor noi surse de energie, 
eradicarea bolilor cronice, protecția 
mediului, satisfacerea nevoilor cultu
rale și spirituale în creștere ale oa
menilor și chiar cucerirea spațiului 
cosmic.

în privința căilor de atingere a 
obiectivelor dezarmării s-a degajat 
opinia unanimă că, fiind o problemă 
de interes general, dezarmarea im
pune participarea tuturor statelor, 
mari și mici, nucleare sau nenucleare. 
A fost subliniată, de asemenea, 
ideea că hotărlrile sesiunii spe
ciale din 1978 a Adunării Gene
rale a O.N.U., consacrată dezar
mării, și mecanismele noi de ne
gocieri mai democratice care au 
fost create in baza acestor ho- 
tărîri se cer folosite la maximum 
pentru realizarea neîntîrziată a unor 
progrese palpabile pe calea opririi 
competiției militare și a realizării 
dezarmării. Arătînd că a trecut un 
an de la adoptarea documentului 
final al sesiunii speciale consacrate 
dezarmării și că progresele în sfera 
dezarmării rămin sub așteptări, mi
nistrul indonezian de externe a 
accentuat asupra imperativului in
tensificării eforturilor O.N.U. pentru 
relansarea negocierilor de dezar
mare și încheierea lor cu rezuliaie 
practice. La rindul său, ministrul de 
externe al Argentinei a subliniat 
necesitatea transpunerii în viață a 
hotăririlor sesiunii speciale prin 
eforturi comune ale tuturor statelor, 
evidențiind îndeosebi marile răspun
deri ce revin puterilor nucleare în 
realizarea unor măsuri concrete de 
dezarmare nucleară, așteptate de 
toate popoarele.

PORTUGALIA

In interesul creării 
unei majorități 

de stingă
BONN 27 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat ziarului vest-german 
„Uhsere Zeit", secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, Al
varo Cun hal, a relevat că în prezent 
în Portugalia există o situație favora
bilă creării unui guvern democratic, 
capabil să apere cuceririle revoluțio
nare de la 25 aprilie 1974, precum și 
condițiile începerii unui dialog între 
guvern, cercurile politice legate de el 
și forțele de stingă.

După părerea secretarului general 
al P.C.P., evoluția ulterioară a Por
tugaliei va depinde de doi factori ho- 
tăritori : continuarea mișcării largi 
democratice in apărarea cuceririlor 
de la 25 aprilie 1974 șl activitatea co
respunzătoare de unire a forțelor de
mocratice, în primul rind la nivelul 
organizațiilor de bază. El a afirmat 
că P.C. Portughez acționează pentru 
asigurarea creării unei majorități de 
stingă și pentru instalarea unui gu
vern democratic in urma alegerilor 
parlamentare intercalate preconizate 
la 2 decembrie anul acesta.

Comuniștii indieni In fața 
alegerilor parlamentare 
DELHI 27 (Agerpres). — La Delhi 

a fost dat publicității, cu prilejul unei 
conferințe de presă, programul elec
toral al Partidului Comunist din In
dia, în vederea alegerilor parlamen
tare ce vor avea loc la sfîrșitul aces
tui an sau începutul anului viitor. în 
program se relevă că P.C. din India 
va lupta neabătut pentru satisface
rea revendicărilor vitale ale păturilor 
largi ale populației și pentru prefa
ceri social-economice profunde în 
țară. Programul evidențiază necesi
tatea unei lupte perseverente pentru 
realizarea unității partidelor și for
țelor de stingă din India..

Concomitent, a fost dat publicității 
programul electoral al Partidului Co
munist din India (marxist). Manifes
tul, cuprinzind 24 de puncte, atrage 
atenția asupra importanței unei alian
țe a forțelor stîngii și democratice.

Se dezvoltă relațiile de prietenie 
și colaborare româno-itaiiene

[ Agențiile de presă
transmit:

ROMA 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei pe care o efectuează în 
Italia, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, 'Nicolae Giosan, a fost pri
mit de președintele Republicii Ita
liene, Alessandro Pertini.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis președin
telui Republicii Italiene un mesaj de 
caldă prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și pros
peritate pentru poporul italian 
prieten.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările adresate, președintele Ales
sandro Pertini a rugat să se transmi
tă președintelui Republicii Socialiste 
România urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului român 
prieten noi succese de progres și 
prosperitate.

Cu prilejul primirii, a fost evocat 
cu satisfacție cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie româno-itaiiene, 
ca urmare a vizitei pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat-o în Italia, în luna mai 1973. 
vizită ce a conferit noi dimensiuni 
și a deschis largi perspective rapor
turilor tradiționale ce unesc cele

două țări și popoare. în același timp, 
s-a menționat că există încă nu
meroase posibilități pentru dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor 
româno-itaiiene in domenii de inte
res comun și s-a reafirmat dorința 
comună de a se explora, in acest, 
sens, noi căi și modalități.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme actuale ale vieții inter
naționale.

♦
în aceeași zi. președintele Marii 

Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
a avut o intilnire cu președintele 
Senatului italian, Amintore Fanfani. 
Cu acest prilej, au fost evocate bu
nele relații de cooperare existente 
între Senatul italian și Marea Adu
nare Națională, rolul acestora în ac
țiunea de dezvoltare a raporturilor 
româno-itaiiene.

în cursul după-amiezii, președin
tele Marii Adunări Naționale a pre
zentat în fața camerelor reunite' — 
Senatul și Camera Deputaților — con
ferința „Participarea poporului la 
acțiunea de elaborare și perfecțio
nare a legilor".

Seara, președintele Senatului . ita
lian. Amintore Fanfani, a oferit un 
dineu în onoarea delegației Marii 
Adunări Naționale.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" a prezentat la Buda-' 
pesta spectacolele „Furtuna" de 
W. Shakespeare și ,,O scrisoare 
pierdută" de I. L. Caragiale. 
Reprezentațiile s-au bucurat de 
aprecieri elogioase atit din 
partea spectatorilor, cit și a oa
menilor de cultură și artă din 
capitala ungari. In cadrul unei 
intilniri avute cu artiștii români, 
Dezsri Toth, adjunct al minis
trului culturii, a subliniat că ac
tualul turneu se înscrie în seria 
manifestărilor ce îmbogățesc 
relațiile pe plan cultural dintre 
cele două țări.

Relații diplomatice 13 rans 
de ambasadă au hotărît să stabileas
că guvernele R.P.D. Coreene și sta
tului Dominica.

După alegerile parlamentare din Suedia

Negocieri dificile între partidele majoritare
STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 

Conducătorii partidelor liberal, con
servator și de centru — care în urma 
alegerilor de la 16 septembrie dețin 
o majoritate de un mandat în parla
mentul suedez — sint angajați în 
negocieri în vederea desemnării unui 
nou președinte al Riksdagului, obiec
tiv mai urgent decît formarea unui 
nou cabinet. Noul președinte al par
lamentului unicameral al țării va 
trebui să fie desemnat cel tirziu pînă 
la sfîrșitul acestei săptămini, pentru

ca sesiunea parlamentară să se poată 
deschide da timp.

Misiunea liderilor celor trei for
mațiuni politice de guvernămint nu 
este cituși de puțin simplă, avind în 
vedere că din 1932 președinția parla
mentului suedez a fost asigurată 
fără întrerupere de un reprezentant 
al Partidului Social-Democrat. Parti
dele burgheze nu reușesc însă să 
cadă de acord asupra unui can
didat comun al lor, din cauza diver
gențelor de opinii ce le separă.

Amînare. prem*erid spaniol, 
Adolfo Suarez, șl-a aminat vizita pe 
care urma să o efectueze in unele 
țâri din America Centrală si Statele 
Unite, ca urmare a „referendumuri- 
lor pentru autonomie din Tara Bas
cilor și Catalonia, prevăzute să se 
desfășoare la 25 octombrie a.c.“.

Cu majoritate de voturi. 
Camera reprezentanților a Congresu
lui american a aprobat legislația de 
aplicare a tratatelor referitoare la 
transferarea suveranității asupra Ca
nalului Panama, tratate ce urmează 
să intre in vigoare incepind de luni.

Noi atentate teroriste au 
avut loc în Spania. La Madrid a 
fost lansată o bombă la sediul Mi
nisterului Sănătății, iar in localitatea 
bască Renteria un șofer de taxi a 
fost găsit împușcat in cap.

Agenda cosmica
• România participă Ia experiențele întreprinse de sateli
tul „Cosmos-1 129“ • Performanțele rachetei „Vertikal-8"

Epidemie. Mlnisterul tra an 
al Sănătății a anunțat că in țares-ău 
înregistrat 611 cazuri de holeră și că 
23 de persoane și-au pierdut viața in
urma epidemiei, informează agenția 
Pars.

Pericolul extin
derii neonazismu- 
lui în R.F. Ger
mania, mai ales 
în condițiile men
ținerii unei rate 
înalte a șomaju
lui în rindurile ti
neretului, este 
combătut prin 
cele mai diferite 
mijloace de ex- 
ponenții opiniei 
publice, ca de 
altfel și de auto
rități. Fotografia 
alăturată înfăți
șează una din nu
meroasele de
monstrații ce se 
desfășoară în 
R.F.G. sub sem
nul unității de 
acțiune a tuturor 
elementelor de
mocratice pentru 
a bara calea no- 
oivului fenomen 
pe care-l repre
zintă neonazis- 

mul.

Necesitatea unității si solidarității țărilor africane• • I »
subliniată de președintele Camerunului

YAOUNDE 27 (Agerpres). — Obiec
tivul fundamental al statelor afri
cane rămine „eliberarea întregului 
continent de discriminare rasială și, 
totodată, de dominația și interferen
ța externă", a declarat, la Yaounde, 
președintele Camerunului, Ahmadou 
Ahidjo.

în acest sens, a subliniat șeful 
statului camerunez, se impune spo

rirea eforturilor pentru realizarea și 
consolidarea unității și solidarității 
dintre țările Africii, pe baza Căitei 
Organizației Unității Africane. în 
context, Ahmadou Ahidjo s-a pro
nunțat pentru promovarea „unei po
litici de apărare a independenței 
naționale, de respectare a principii
lor nealinierii și promovare a coo
perării internaționale".

încheierea colocviului internațional pe tema :

„Drepturile naționale ale poporului 
palestinian și pacea în Orientul Mijlociu"

ROMA 27 (Agerpres). — La Roma 
s-ati încheiat lucrările colocviului 
internațional pe , tema „Drepturile 
naționale ale poporului palestinian 
și pacea în Orientul Mijlociu". Parti- 
cipanții la reuniune — deputați și 
alte personalități politice din diferite 
țări ale Europei occidentale — s-au 
pronunțat pentru recunoașterea drep
turilor poporului palestinian de a 
avea un stat propriu, independent,

cerind, totodată, recunoașterea de 
către guvernele țărilor lor a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Agenția A.N.S.A. relevă, cu privire 
la acest colocviu, semnificația deo
sebită a faptului că pentru prima 
dată s-au aflat împreună într-o dez
batere publică, alături de alti parti- 
cipanți, personalități politice îsrae- 
llene și din partea O.E.P.

O ANALIZĂ A BĂNCII MONDIALE RECUNOAȘTE INDIRECT

Alternativa omenirii: sau o nouă ordine economică, sau agravarea 
continuă și primejdioasă a unor tragice realități

Cum va arăta „lumea a treia“ in anul 1990 ? Care sint perspectivele 
de lichidare a fenomenului subdezvoltării, ce măsuri se impun pentru 
micșorarea și eliminarea decalajelor economice ? In pragul celui de-al 
treilea deceniu al dezvoltării, Banca Internațională de Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) încearcă să răspundă la aceste întrebări pe baza 
unui aprofundat studiu publicat in „RAPORTUL ASUPRA DEZVOLTĂ
RII 1N LUME, 1979“ (World Development Report, 1979) — al doilea vo
lum dintr-o serie de studii anuale, inaugurată anul trecut de această or
ganizație. Furnizind date statistice obiective, lucrarea amintită trage un 
veritabil semnal de alarmă. In mod indirect, documentul demonstrează cit 
de stringentă este cerința majoră a epocii noastre de instaurare a unei 
noi ordini economice internaționale, ca unică alternativă la perpetuarea 
dramatică, cu implicații deosebit de nefaste asupra întregii omeniri, a 
fenomenului subdezvoltării.

• „Explozia demogra
fică" și necesitatea atrage
rii integrale în circuitul pro
ductiv a forței de muncă. 
„Raportul asupra dezvoltării în 
lume" pune in lumină rolul hotăritor 
al adoptării unei strategii a dezvol
tării care să asigure posibilitatea de 
a munci unei populații active aflate 
într-o expansiune fără precedent. în 
ultimul sfert de veac, forța de mun
că a lumii a treia urmează să creas-

MOSCOVA 27 (Ager- 
ptes). — Agenția
T. A.S.S. informează câ 
în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul 
„Cosmos-1 129“, la bor
dul căruia so află o- 
biecte biologice și apa- 
rataj științific din
U. R.S.S., Cehoslovacia. 
S.U.A. și Franța și 
care este destinat con
tinuării studiului in
fluenței factorilor zbo
rului cosmic asupra or
ganismelor vii.

La analiza materia
lului biologic experi
mental participă, de 
asemenea. specialiști

din Bulgaria, R.D.G., 
Polonia, România și 
Ungaria.

Aparatajul instalat 
la bord funcționează 
normal.

Totodată, în dimi
neața zilei de 26 sep
tembrie, din partea eu
ropeană a Uniunii So
vietice a fost lansată 
racheta geofizică „Ver- 
tikal-8“, la o altitudi
ne de 505 km, .infor
mează agenția T.A.S.S. 
Ea este destinată con
tinuării cercetărilor 
complexe asupra ra
diațiilor solare pe unde 
scurte.

Pe sectorul ascen
dent al traiectoriei, la 
altitudinea de 100 km, 
de rachetă s-a desprins 
o sondă astrofizică a- 
vind la bord aparatură 
științifică realizată de 
specialiști din R. S. 
Cehoslovacă. R.P. Po
lonă și U.R.S.S. Pe 
porțiunea descendentă 
a traiectoriei, la alti
tudinea de 95 km,, de 
sondă s-a separat un 
container cu aparatajul 
științific și rezultatele 
măsurătorilor efectua
te, care a aterizat cu 
ajutorul unui sistem de 
parașute.

Naționalizare. statul angoleI 
a naționalizat 642 clădiri, care sa 
adaugă altor 28 000 unități de locuit 
aflate, de asemenea, sub controlul 
statului.

Faliment. Ziarul »Montreal 
Star", unul dintre cele mai reputate 
organe de presă din Canada — și-a 
încetat apariția, după 111 ani de la 
publicarea primului său număr, ca 
urmare a dificultăților financiare, 
pierderile sale urmind să totalizeze, 
la sfîrșitul anului in curs. 18 milioa
ne dolari.

Experiență nucleară. su- 
tele Unite au procedat miercuri di
mineața la o nouă experiență nuclea
ră subterană pe poligonul din Neva
da., Experiența s-a făcut cu un focos 
nuclear echivalind cu 20 000 pină la 
150 000 tone de explozibil puternic.

In apărarea revoluției 
sandiniste

Crearea, în viitorul apropiat, 
a unei torțe de miliție aleătuite 
din circa 300 000 de persoane și 
destinate să apere revoluția 
sandinistă a fost anunțată ieri 
de ministrul de interne nieara- 
guan, Tomas Borge. El a făcut 
cunoscut acest lucru cu prilejul 
funeraliilor unui membru al for
țelor de ordine, ucis într-o am
buscadă de adepți ai fostului 
dictator Somoza. Denuntînd ceea 
ce a denumit tendințele de ac
tivizare a contrarevoluției, Borge 
a ordonat rearestarea a nume
roși membri ai fostei „gărzi na
ționale" somoziste, eliberați cu 
cîteva zile in urmă.

C;E. N.T.O.: Căderea finală a cortinei
O declarație specială dată publicității miercuri de ultimul secre

tar general al C.E.N.T.O. a consemnat, și din punct de vedere formal, 
dispariția acestui bloc militar (format din Anglia, Iran, Turcia și Pa
kistan, cu participarea Statelor Unite), cară, practic, își încetase de 
mai multă vreme existența. După cum este cunoscut, in primăvara 
acestui an, Iranul și Pakistanul au anunțat in mod oficial hotărirea lor 
de a se retrage din C.E.N.T.O. După hotărirea celor două țări, guver
nul Turciei (țară căreia îi revenea secretariatul organizației), examinind 
situația creată, a decis să stabilească contactele necesare pentru ca 
activitatea C.E.N.T.O să înceteze pe baza prevederilor corespunzătoare 
ale tratatului. La 26 septembrie, sediul C.E.N.T.O. din Ankara a fost 
părăsit de ultimul funcționar al organizației militare.

Dispariția C.E.N.T.O ilustrează o tendință marcantă a vieții inter
naționale in direcția renunțării la blocuri și pacte militare, a așezării 
relațiilor dintre state pe baze noi, care să stimuleze politica de destin
dere și de colaborare largă intre toate țările.

• Un anacronism ruși
nos — zonele „sărăciei 
abSOlUte". Raportul ÎȘÎ propune 
să schițeze imaginea de mîine a ță
rilor lumii a treia, a zonelor bintuite 
astăzi de cortegiul sumbru al fe
nomenelor subdezvoltării. Pentru a 
înscrie analiza într-o perspectivă 
justă și a permite să se întrevadă 
amploarea măsurilor ce se impun, 
raportul proiectează, pe baza unui 
model cantitativ, ritmurile de creș
tere ale țărilor in curs de dezvoltare 
în următorul deceniu.

Astfel, studiul relevă că. în pofida 
unor progrese apreciabile înregistra
te de țările în curs de dezvoltare in 
ultimii 25 de ani, pe harta econo
mică rămîn încă numeroase pete în
tunecate. în prezent, aproape 800 mi
lioane de oameni trăiesc in „sărăcie 
absolută", potrivit expresiei lansate 
de experții B.I.R.D., adică cu un 
venit extrem de scăzut, care este de
parte de a le permite accesul la o 
alimentație echilibrată, la o locuință 
normală, la drepturile esențiale la 
educație și sănătate. în consecință, 
în concepția autorilor raportului, 
obiectivele centrale ale unei noi 
strategii a dezvoltării care se impun 
pină la finele mileniului nostru 
sînt : accelerarea creșterii I econo
mice șl atenuarea sărăciei in țările 
lumii a /reia.

• Creșterea se accele
rează, decalajele se adîn- 
CeSC Previziunile statistice con
figurează, în decursul următorului 
deceniu, o creștere medie anuală a 
produsului intern brut al țărilor în 
curs de dezvoltare de 5.2 la sută în 
perioada 1975—1985 și 5,6 la sută in 
perioada 1985—1990, față de o caden

ță de 4,2 la sută corespunzătoare ță
rilor industrializate in intervalul 
1980—90. Ca urmare, în. finul 1990, 
ponderea țărilor in curs de dezvol
tare (inclusiv a celor exportatoare de 
petrol) în produsul mondial brut ar 
putea Crește, potrivit calculelor, la 
21,6 la sută (față de circa 16 la sută 
în. prezent), iar a țărilor dezvoltate 
ar scădea la 62,5 la sută, fată de 65 
la sută în prezent.

în ce privește creșterea produsului 
național brut pe locuitor, se prevede 
atingerea în țările in curs de dezvol
tare. exclusiv cele exportatoare de 
petrol, a unui nivel mediu de 773 
dolari, față de 499 dolari în 1975. în 
cazul principalelor țâri exportatoare 
de petrol (Kuweit. Libia. Oman, 
Qatar, Arabia Saudită si Emiratele 
Arabe Unite), produsul intern brut 
pe locuitor va atinge 8 439 dolari. în 
același timp, in țările industrializate 
se va înregistra un nivel de 9 999 do
lari față de 5 865 dolari în 1975. O 
aritmetică simplă arată clar că, în 
pofida unei accelerări a dezvoltării 
in țările lumii a treia, decalajele din
tre țările sărace și cele bogate se 
vor accentua de la 1 :11 în 1975 la 
aproximativ 1 :13 in 1990.

Semnificativă este și menținerea 
disparităților cu privire la partici
parea celor două categorii de state la 
schimburile economice internaționale. 
Astfel, ponderea țărilor in curs de 
dezvoltare în exporturile mondiale 
va atinge în 1990 abia 22 la sută 
(fpță de 21 la sută în 1976 șl 24 la 
sută în 1960). în timp ce ponderea 
țărilor industrializate va spori la 65 
la sută față de 59 la sută în 1960. în 
acest context, raportul B.I.R.D. 
subliniază că se impune, ca o cerință 
majoră, liberalizarea schimburilor 
economice, ceea ce ar servi interese
lor de perspectivă, atît ale țărilor în 
curs de dezvoltare, cît și ale țărilor 
industrializate.

că cu circa o jumătate de miliard de 
oameni. „Victimele șomajului și ale 
sărăciei absolute 
ora actuală 
incit nu există 
a evoca ______  . _____
efortului necesar dezvoltării activită
ții productive" — se scrie in raportul 
B.I.R.D. Cele mai eficiente mijloace 
de a crea noi locuri de muncă pro
ductivă in țările lumii a treia sint — 
în concepția autorilor raportului — 
dezvoltarea agriculturii și încu
rajarea utilizării eficiente a miinii de 
lucru rurale (apreciindu-se ,că agri
cultura rămine principala sursă de 
locuri de muncă), concomitent cu 
promovarea pe scară tot mai întinsă 
a procesului de industrializare.

„Ca urmare a creșterii demografice ' 
și accelerării procesului de indus
trializare in țările lumii a treia, 
populația urbană va crește in ritm 
fără precedent : in ultimul sfert de 
veac, ea va spori cu un miliard de 
oameni, față de sporul de 400 de mi
lioane înregistrat in perioada 1950— 
1975“ — menționează raportul. în ju
rul anului 2000,’ circa 40 de orașe 
din țările în curs de dezvoltare vor 
depăși nivelul de 5 milioane de lo
cuitori, în timp ce in țările indus
trializate nu vor exista, decit 12 ase
menea „megalopolis-uri". Circa 18 
aglomerații urbane din lumea a treia 
vor număra peste 10 milioane de lo
cuitori. iar Ciudad de Mexico pro
babil 30 de milioane.

sînt deja la 
atit de numeroase, 

cuvinte pentru 
imensitatea și urgența

Un capitol distinct este consacrat 
problemelor crizei energetice. Potri
vit raportului, toate țările au un pu
ternic interes comun : „să asigure 
ca tranziția spre o lume in care 
energia va fi mai costisitoare și de 
origine nepetrolieră să se producă 
fără șocuri". în continuare se men
ționează : „Nu este inevitabil ca 
prețul real al energiei să crească in 
mod cert in cursul următorului dece
niu, dacă vor fi depuse eforturi sus
ținute pentru mai buna valorificare

a resurselor energetice, petroliere și 
de altă natură, se va restringe con
sumul de energie, se vor aplica mă
suri de economisire a energiei".

• 0 condiție de prim 
ordin : instaurarea unui cii- 
mat internațional favorabil 
schimburilor economice 
dintre state. Pornind de la ^es
te realități, ca și de la recunoașterea 
dreptului legitim al tuturor statelor 
la dezvoltare și civilizație, concluzia 
generală a raportului este că accele
rarea progresului țărilor rămase in 
urmă în vederea diminuării si li
chidării decalajelor reclamă, pe de o 
parte, înfăptuirea in aceste țări a 
unor schimbări structurale radicale, 
pe plan social, politic si economic și, 
pe de altă parte, promovarea unei 
largi conlucrări internaționale, pe 
baze stabile, neîngrădită de bariere 
și restricții artificiale, care să stimu
leze dezvoltarea fiecărei țări.

în acest sens, raportul Băncii 
Mondiale preconizează programe 
complexe de măsuri in direcția in
staurării unui climat internațional 
mai favorabil schimburilor economice 
dintre state. Cu prioritate documen
tul se pronunță pentru înlăturarea 
protecționistnului comercial practicat 
de țările occidentale, asigurarea ac
cesului larg al tuturor statelor la 
cuceririle științei șl tehnologiei mo
derne in folosul propriei lor dezvol
tări. pentru majorarea ajutorului in
ternațional acordat țărilor slab dez
voltate in scopul încurajării refor
melor politice interne din aceste țări 
și al unei adaptări mai puțin 
țraumatizante a economiilor lor în 
condițiile tarelor crizelor economice 
occidentale.

Aceste propuneri concrete, realiste, 
se înscriu pe linia eforturilor mul
tilaterale de înlăturare a inechități
lor si anomaliilor ce caracterizează 
realitățile actuale, de instaurare a 
unei noi ordini economice Internatio
nale și construire a unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră — obiective pentru a căror 
înfăptuire România socialistă acțio
nează, se știe, cu neabătută consec
vență, în toate forurile, reuniunile si 
organizațiile internaționale, inclusiv 
în cadrul actualelor dezbateri ale 
O.N.U.. în întreaga sa activitate pe 
plan extern.

Viorel POPESCU

„Insule ale sărăciei 
în mijlocul opulentei"

„Sărăcia se menține in 
țările avansate din punct 
de vedere industrial și, 
după toate aparentele, ar 
putea să crească, datorită 
extinderii actuale a șoma
jului" — consemnează un 
studiu elaborat de dr. 
Wilfred Beckerman de la 
Colegiul Balliol din Ox
ford. in colaborare cu 
cercetătorii Biroului Inter
național al Muncii, asu
pra situației sociale din 
cele 24 de țări membre ale 
Organizației pentru Coo
perare și Dezvoltare Eco
nomică (O.C.D.E.)

Potrivit studiului, 20 la 
sută din americani, care 
aparțin grupului cu veni
turi mari, obțin aproxima

tiv 50 la sută din întregul 
venit al S.U.A. In Franța, 
10 la sută din populație 
beneficiază de peste ju
mătate din venitul țării. 
In R.F.G., unu la sută din 
proprietari dețin aproape 
34 la sută din totalul pro
prietăților.

Totodată, studiul con
semnează că „10 la sută 
din populația a patru țări 
(Australia, Belgia, Marea 
Britanie și Norvegia) poa
te fi incadrată sub limita 
de sărăcie recunoscută pe 
plan internațional.

Studiul consideră că 
populația nevoiașă „tră
iește in insule ale sărăciei 
in mijlocul opulenței".

CARUSELUL MONETAR 
ÎN „EUROPA VERDE"

în noaptea de miercuri spre joi, miniștrii 
agriculturii din țările membre ale Comunității 
economice vest-europene au hotărit, in cadrul 
unei reuniuni desfășurate la Dublin, să spo
rească prețurile la produsele agricole in Dane
marca. Italia, Irlanda și Marea Britanie. 
Această decizie survine ca urmare a „scumpirii" 
unității monetare europene folosite in răporturile 
comerciale dintre țările Pieței comune agricole.

După cum se știe, puternica furtună mone
tară care bîntuie de aproape două săptămini în 
țările occidentale a impus luarea unor măsuri 
de „adaptare", între care revalorizarea mărcii 
vest-germane. în consecință, și unitatea mone
tară a „Europei verzi" (cum mai este denumită 
Piața comună agricolă), concepută ca o „sinteză" 
a monedelor componente, a Înregistrat o scum
pire corespunzătoare.

„Operațiunea Sombrero"

Noul Anuar statistic al O.N.U.
A apărut o nouă ediție — pentru anul 1978 — a 

Anuarului statistic al O.N.U., cea mai completă și mai 
amănunțită lucrare de acest fel din lume. Datele pu
blicate arată că produsul național brut la nivel mon
dial a crescut în 1977 cu 4 La sută față de 1976. Pro
ducția industrială a lumii a sporit cu 5 la sută, ceea 
ce reprezintă o creștere medie de 7 la sută pentru 
țările socialiste șl de 4 la sută pentru țările cu eco
nomie de piață, luate împreună. în 1977, producția 
agricolă mondială a fost superioară cu 2 la sută celei 
din 1976 ; raportată la numărul locuitorilor globului, ea 
a rămas insă neschimbată în comparație cu nivelul 
anului precedent. Exporturile mondiale evaluate _ la 
prețurile actuale s-au ridicat în 1977 la 1 124 500 mili
oane dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 13.5 la 
sută față de 1976 : in termeni reali, sporul a fost insă 
de numai 4 la sută.

La mijlocul anului 1977, populația globului se ridica 
la 4,124 miliarde locuitori, ceea ce a reprezentat o creș
tere de 80 milioane in decursul unui an. Pe continente, 
Asia numără 2,355 miliarde locuitori. Europa (fără 
U.R.S.S.) 478 milioane, Africa 424 milioane, America 
Latină 342 milioane, America de Nord .242 milioane, 
Oceania 22,2 milioane, U.R.S.S. 260 milioane. Rata me
die anuală de creștere cea mal ridicată (pentru perioa
da 1970—1977) s-a înregistrat în America Latină — 2,8, 
iar cea mai scăzută în Europa — 0,6.

„Operațiunea Sombrero" — așa a fost denumită 
acțiunea vizînd oprirea definitivă a erupției de la 
sonda de fora| lxtoc-1 din Golful Mexicului. 300 
ăe muncitori, între care și un grup de scafandri, 
au lucrat ore în șir în vederea așezării unui mare 
clopot metalic, de 125 de tone (în imagine), dea
supra puțului pentru ă bloca scurgerea țițeiului 

și a gazelor.
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