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TOVARĂȘUL NSCOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul federal al industriei, 

comerțului și meseriilor din Austria
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți dimineața, 
pe dr. Josef Staribacher, ministrul 
federal al industriei, comerțului și 
meseriilor din Austria, care participă 
la lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece de colaborare eco
nomică și cooperare industrială și 
tehnică ce se desfășoară la Bucu
rești.

La Întrevedere au luat parte Ion 
Avrjtm, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții 
române în comisie, și Marin Ceau
șescu, șeful Agenției economice a

Republicii Socialiste România la 
Viena.

A fost prezent Erwig Renner, 
consilier economic al Austriei la 
București.

în timpul convorbirii au fost ana
lizate stadiul actual și perspectivele 
relațiilor economice româno-austriece, 
evidențiindu-se cu satisfacție evolu
ția lor pozitivă — în cadrul general 
al buneloi- relații dintre cele două 
țări. Relevîndu-se creșterea continuă 
a schimburilor comerciale și a acțiu
nilor de cooperare economică, în 
conformitate cu înțelegerile interve
nite în cursul întilnirilor la nivel

înalt, au fost subliniate, totodată, 
posibilitățile tot mai mari ce le oferă 
economiile celor două țări in acest 
sens, precum și în dezvoltarea coope
rării pe terțe piețe.

In acest cadru, a fost relevată în
semnătatea actualei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
austriece in stabilirea, unor noi mă
suri de diversificare și extindere a 
raporturilor de colaborare economică 
dintre cele două țări, în asigurarea 
unor schimburi echilibrate, reciproc 
avantajoase.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.

uitat

bogat nu-fi dă mîna
să risipești!

LA MINA LUPOAIA

visam și zăpadă, 
alergind prin ză- 
Hunedoara era o 

frumoasă ca o

a avut niște 
s-au lăsat și 
mai drastică, 
uită la mine.

să 
duc 
ad- 

de

di- 
iar 
cu 

mă

îi spun : 
că faci.
și el.

â NOII
faci, 

că faci, cind ai 
făcut intr-un 
ăsta.
îl ridică de pe

multă 
Să le 
serios 

ce nu 
cetătenu

Nici cînd ești foarte
»
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<teva date care îndeamnă la acțiuni energice pentru 
R OPERAREA Șl REFOLOSIREA MATERIALELOR

ț\ju de mult am văzut într-o revistă
• leva date care mi s-au părut de-a 

Ireptul surprinzătoare. Sub seirină- 
ura unei prestigioase personalități 

era scris negru pe alb : uri metru cub 
de gunoi menajer, care cintărește in 
medie 340—360 kg. conține intre 40— 
65 kg de hirtie, 4—8 kg de materiale 
plastice, peste 5 kg de metal, apro
ximativ 240 kg cioburi de sticlă, 
resturi alimentare și textile ș.a.

Așadar, mase plastice, hirtie, metal 
în resturile menajere pe care le 
aruncăm cu atita indiferentă la coșul 
de gunoi. O adevărată mină de ma
terii prime, atit de necesare indus
triei ; o adevărată avuție pe care 
continuăm s-o ignorăm, fără să ne 
gindim la dimensiunile ei impresio
nante. Aceleași calcule, făcute cu des
tulă aproximație, ne aduc in fată 
alte cifre senzaționale. Din cantitățile 
de resturi menajere, adunate într-un 
an in orașele noastre, s-ar putea ob
ține : 150 000 tone de maculatură. 
100 000 tone de metal. 100 000 tone de 
textile. 50 000 tone de piele, mate
riale plastice, 500 000 tone compost 
pentru agricultură.

Să privim acum cu mai 
atenție asemenea cifre reale, 
privim și să ne gindim mai 
la ce facem și. mai ales, la 
facem noi in calitate de
pentru ca asemenea resurse materiale 
— indiscutabil valoroase — să nu 
ajungă la lada de~gun‘oi. Ce putem 
face noi ca cetățeni și ce bot face 
municipalitățile, gospodarii orașelor 
noastre pentru a aduna din fiecare 
gospodărie tot ce se poate aduna si 
a trimite direct la fabricile care 
așteaptă asemenea resu-se, au ne > e 
de ele. Altfel spus, trebuie să ne în
trebăm serios dacă am înțeles cu 
toată claritatea indicația dată de 
conducerea partidului si prevăzută in 
mod expres în proiectele documente
lor Congresului al XII-Iea al parti
dului. de a reintroduce în circuitul 
producției toate resursele de materii 
și materiale, de a ne schimba radical 
concepția fată de 
„secundare". Să ne 
acționăm hotărit 
poate fi valorificat
'eintirziat in circuitul productiv. Să 

gindim că. de pildă, numai 1 000 
•i' de maculatură colectată și valo
rificată pentru fabricarea hirtiei sal
vează de la tăiere 17 hectare de pă
dure de rășinoase ; altfel spus, numai 
prin valorificarea hirtiei din resturile 
menajere — care practic in prezent se 
pierde — anual s-ar putea salva de 
la tăiere peste 2 500 de hectare de 
pădure 1 O impresionantă avuție na
turală care nu ne poate lăsa indife
renți. o avuție pe care trebuie si 
putem să o salvăm în fiecare an.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că 
ofensiva noii calități înseamnă nu 
numai deprinderea noastră de a con
cepe și făuri mașini și instalații com
plexe. de înaltă calitate și competiti
vitate ; ofensiva noii calități trebuie 
să-si găsească teren propice de ope
rație in sfera mentalităților, a atitu
dinilor noastre fată de faptul eco
nomic. fată de sarcina stabilită pen-

resursele asa-zis 
întrebăm și să 

pentru ca tot ce 
să fie reintrodus

tru ca lucrurile dintr-un domeniu sau 
altul să fie impinse mai hotărit îna
inte,.

. Am rămas surprins, recent, cind 
pe străzile unor orașe din R. F. Ger
mania am văzut amplasate contai
nere speciale cu inscripția : „Va 
mulțumim pentru că puneți numai 
sticle colorate" ; sau „Vă mulțu
mim pentru că puneți numai hir
tie" ș.a. Cerînd citeva detalii am 
ajuns la un intreg sistem orga
nizat de colectare a deșeurilor. Cetă
țeanul iși stringe ia baloturi specia
le hirtiile, resturile din lemn sau ma
teriale plastice, cutiile de conserve 
sau alte obiecte din metal și le de
pozitează pentru a fi colectate. La 
nivelul economiei se asigură din de
șeuri 60 la sută din necesarul de ma
terii prime pentru industria hirtiei. 
Și exemplele ar putea 
uleiurile minerale, care 
rate in proporție de 50 
velopele uzate — care 
in proporție de 25—40 
proape 46 la sută din 
cositor este acoperit prin revalorifi
carea deșeurilor.

Cafe este situația la noi ? Din da
tele de care dispunem rezultă că hîr- 
tia uzată are o. pondere doar de 20 
la sută in materia primă. necesară 
industriei hirtiei. că uleiurile mine
rale sint regenerate doar în propor
ții de 9 lă sută _s.a‘.''PFcicertfe'Cîi to
tul necorespunzătoare I De ce nu se 
acționează mai ferm, cu mal multă 
forță de convingere pentru reintrodu
cerea operativă în circuitul productiv 
a tuturor resurselor materiale ? Stă 
scris limpede în proiectul Directive
lor Congresului al XII-Iea, că „o 
sursă tot mai importantă de acope
rire a necesităților dezvoltării ' eco
nomiei naționale trebuie să devină 
recuperarea și refolosirea tuturor 
materiilor prime și materialelor 
rezultate din procesul de producție 
și de consum". Proporțiile prevăzute 
să fie atinse pe această cale 
în anul 1985 sînt. desigur, mo
bilizatoare — 40 la sută la fier, 44 la 
sută la fibre și fire textile, 52 la sută 
la materiale fibrocelulozice si macu
latură ș.a. — dar resursele sînt mult 
mai mari. Iată si un calcul sintetic, 
deosebit de expresiv : în cincinalul 
viitor cantitatea de materii prime si 
materiale recuperate va echivala cu 
economisirea de materii prime noi 
in valoare de circa 120 miliarde lei. 
Pe scurt, aceasta înseamnă o sursă 
de creștere a avuției noastre, a veni
tului national ; sau altfel spus — 
mai puține păduri tăiate, mal putină 
valută cheltuită pentru importuri ; 
înseamnă, in ultimă instanță, mai 
multă eficientă. Scrutind acest fru
mos viitor, să ne gindim acum și să 
acționăm incă de acum îrf mod ho
tărit pentru ca asemenea resurse 
materiale să fie reintroduse in circui
tul producției. Să acționăm cu sen
timentul că pe această cale ne ono
răm o înaltă îndatorire cetățenească 
și o înaltă îndatorire patriotică.

continua cu 
sînt recupe- 
la sută, an
se reșapează 
la sută ; a- 
necesarul de

S-a nimerit să fiu singur 
in cușetă. Am patul 17 al 
vagonului de dormit atașat 
la acceleratul 243. Accele
ratul ăsta mă va duce pină 
în Hunedoara. Stau în pa
tul 17 și peste mine năpus
tesc amintirile. . Cu 32 de 
ani în urmă am făcut ace
lași drum, adică Bucu
rești — Hunedoara cu tre
nul „Foamea". Trenul 
„Foamea" era ciorchine. 
Fugeau moldovenii și nu 
numai moldovenii, de foa
me. Ne topise seceta. Ju
mătate din drum l-am fă
cut intre tampoane, jumă
tate pe acoperiș. Credeam 
că n-o să mai ajung intreg 
la Hunedoara.

Țăcănitul roților, și mai 
ales amintirile nu mă lasă 
să dorm. Miine dimineață 
sint la Hunedoara. în Hu
nedoara mea. Mă voi rein- 
tilni cu vechii mei prieteni. 
Cu care din er mă voi în- 
tîln^? Tîrziu arfe adormit și 

*- am visat cai roibi. Cînd a 
bătut conductorul in ușă să 
mă anunțe că urmează Hu
nedoara, 
Cai roibi 
padă. La 
dimineață 
Giocondă.

Merg agale spre Combi
natul siderurgic Hunedoa
ra și-mi aduc aminte că 
atunci, în acele vremuri, la 
poarta principală. niște 
precupețe vindeau turte de 
mălai.

Trec pe lingă portar. îl 
salut, îmi zîmbește și duce 
mina la cozoroc. O fi citit 
și el „Derbedeii" mei. Urc 
scările la directorul gene
ral. E plecat in combinat. 
Secretara îmi propune 
mai urc un etaj. Să mă 
la directorul general 
junct. Urc. Secretara 
aici, pesemne mă cunoaște 
și ea. Mă întreabă :

— Cu cine doriți ? Cu to
varășul Mircea Penescu. ori 
cu tovarășul Ștefan Ser ban?

Pe amindoi îi cunosc de 
pe vremea cind la poarta 
combinatului se vindea 
turtă de mălai. Ștefan Șer- 
ban lucra atunci ca tehni
cian lă control și recepție,

cine vreau sa intru, 
spune că Mircea Penescu 
este director tehnic și 
rector general adjunct, 
Ștefan Șerban director 
investițiile. Aș dori să 
intilnesc cu amindoi odată, 
dar cum ? Au birouri di
ferite.

bucuros ca nu 
deviza, imi spune :

— Cum naiba să te 
mă băiatule, 
atîtea de 
combinat ca

Un telefon ____  ...
scaun. îi spune lui Tripșa 
să discute ce are de discu-

la
Hunedoara

Reîntîlniri

Reportaj de Nicuță TĂNASE

era venit de la Focșani, îl 
plăceau fetele și se lupta să 
intre la facultate. Mircea 
Penescu, știu că pe vremea 
aceea era mai mic decit 
mine cu vreo .doi ani, fă
cuse Facultatea de meta
lurgie la București, era pi- 
teștean, avea o vorbă, ori 
mai bine-zis o deviză a lui. 
Zicea : „Să nu te faci că 
faci". Ajunsese inginer 
principal, șef de schimb la 
O.S.M. Mai știu că tot în 
acea perioadă 
necazuri care 
cu o anchetă

Secretara se
Rămăsesem încremenit. Mă 
mai Întreabă o dată la

Și-n reportajele senti
mentale există un neprevă
zut. Iată-1. Se deschide 
ușa pe care am intrat și 
apare Eroul Muncii Socia
liste Ștefan Tripșa. Ne îm
brățișăm pentru că ne cu
noaștem de pe vremea cind 
în Hunedoara nu exista 
culoarea alb și nici măcar 
o florărie. Te duceai la o 
onomastică ori la o ani
versare cu glaja cu rachiu 
pentru că nu existau flori. 
Intrăm amîndoi Ia directo
rul general adjunct Mircea 
Penescu. Din prag

— Să nu te faci 
Ne îmbrățișăm

tat cu Ștefan Șerban. și-mi 
face semn să-1 urmez :

— Mergem la bluming. 
Pe Dobrin, directorul co
mercial, îl știi, cum nu. Hai 
că am ceva de rezolvat 
acolo.

Pe drum mai discutăm:
— Mirceo, cum ai ajuns 

director general adjunct ?
— Am făcut, nu m-am 

făcut că fac.
— Ai un copil, nu ? Pe 

Dan. Cred că e la liceu. în
vață, ori se face că învață?

— Ce la liceu ! E anul 
trei la metalurgie la 
București.

—• în afară de deviza asta 
ai mai avut vreun secret ?

— Da. Am știut să învăț. 
Să fur de la fiecare cîte 
ceva, 
ceva 
ceea 
lingă 
am fost generația care 
cerea înainte de, a da... 
ce-ai văzut nou 
nedoara ?

— O gară veche, 
dată, am observat că 
nii nu mai merg în 
nu mai e noroi.

— Asta-i problemă depă
șită de ani de zile. Alt
ceva. Nu mai este fumul 
din trecut, n-ai observat 
asta ?

— Ba da.
Am ajuns la bluming. îl 

las pe Mircea Penescu 
să-și vadă de ale lui și eu 
pun mîna pe un laminorist 
și-1 ,. laminez".

— Cum te cheamă ?
— Pavel Illeș. Lucrez la 

secția bluming din 1960. 
Sint simplu laminorist 
și-mi aduc aminte că pe 
aici, prin locurile pe unde 
sîntem noi acum, pășteam 
vitele. Și eu am umblat cu 
vitele pe aici. Sint născut 
in 1942, aici in Hunedoara.

— Nu prea ai apucat 
greul din Hunedoara.

— Ba am mîncat și eu 
pîine pe cartelă și primul 
meu costum nou l-am pri
mit de la Școala profesio
nală. Acum dacă pîinea nu 
e proaspătă, lumea n-o 
cumpără. Dacă intri în- 
tr-un magazin și nu găsești 
marfa dorită scrii în con
dica de sugestii și recla- 
mații. Acum fiecare secție 
mai mare are microcantină 
și frigider unde să-ti tii 
pachetul cu mincare.

— Cît cîștigi ?
— în jur de 4 000 pe lună

Orice om are cite 
bun. Să știi să vezi 
ce are bun omul 
tine. Măi Nicuță,

de 
noi 
nu 
Tu 

în Hu-
demo- 
oame- 
cizme.

(Continuare în pag. a Il-a)

Filatura pieptânatâ din
Miercurea Ciuc — secția ringuri

Cronica lunii 
septembrie 
internă și 
internațională 

in pagina a IV-a

1000000 tone
Marți dimineața, în 

evidențele minei Lu- 
poaia, din Valea Mo- 
trului, a fost înscrisă 
cifra de un milion, re- 
prezentind numărul 
tonelor de lignit ex
trase aici în acest an. 
Aceasta s-a întimplat 
cu o decadă înainte

TÎRGOVIȘTE

Colectivul de con
structori ai Combina
tului de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște a 
pus în funcțiune, cu 
aproape un trimestru 
mai devreme, noi ca
pacități productive, in-

7

cărbune extrase în acest an
fată de prevederile din 
graficele îmbunătățite 
ale unității. Avansul 
ciștigat este rezultatul 
acțiunilor inițiate de 
către mineri pentru 
folosirea mai bună a 
utilajelor și al crește
rii randamentului pe 
post cu peste 6 pro-

cente peste nivelul sta
bilit Acești factori au 
condus la depășirea 
planului de producție 
la zi al minei cu o 
cantitate de cărbune ce 
poate servi la produce- , ' 
rea in termocent a 
25 milioane kWh ener
gie electrică.

Soluțiile îmbunătățirii 
practicii in producție 

le oferă...
practica in producție

Noi capacități
tre care trăgătoria de 
bare pentru 5 000 tone 
pe an și primul cuptor 
pentru neferoase de 
80 tone — anual, din 
cadrul turnătoriei, mix
te. în avans se lu
crează, de asemenea.

productive
la cuptorul de 3,5 tone 
cu inducție pentru 
fontă, precum și la un 
al doilea banc de tras 
bare din oțel pentru 
5 000 tone pe an.

(Agerpres)

PROIECTUL DE DIRECTIVE
în pagina a lll-a

Viorel SALAGEAN

Minerii, laI
de săptămînâI
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corespondentul „Scînteii

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Șantierele construcției.
izvor de inspirație

în întregul nostru învătămînt se 
relevă o creștere contînt-ă a nivelu
lui activității didactice, se “bțin re
zultate însemnate în activitatea 
cercetare, se rezolvă obiective impoi 
'tante pentru economia națională prin 
integrarea cu producția. Ca în orice 
proces revoluționar, dialectica inte
grării prezintă insă — experiența 
concretă a institutului nostru ne-a 
dovedit-o pe deplin — și unele as
pecte contradictorii. Am cita doar 
unul dintre acestea : necesitatea unei 
pregătiri largi, bazată pe disciplinele 
fundamentale care dau cunoștințe de 
largă perspectivă, pe de o parte, și 
specializarea profundă, deci îngustă, 
cerută de producția modernă, pe de 
altă parte.

Cunoscind aspectele contradictorii 
care se interferează între invățămint 
și pregătirea practică a studenților, 
cadrele didactice, conducerea in
stitutului și conducerile facultăților 
noastre s-au străduit, și în multe ca
zuri au reușit, să 
realizeze soluții 
de sinteză favo
rabile creșterii . 
calității procesu
lui instructiv-edu- 
cativ. Astfel, în
tregul potential 
de proiectare, cercetare și pro
ducție al cadrelor didactice, al ca
drelor tehnice ajutătoare 
denților a fost antrenat 
ționarea unor probleme 
de tehnică de virf ale

lectivului. De aceea, păstrarea celor 
mai talentați și bine pregătiți absol
venți în echipele de cercetare ale ca
tedrelor ar permite, după părerea 

'•nea, nu numai conservarea potenția- 
ulu, de cercetare al acestora, dar și 

permanenta lui întinerire.
în paralel cu aceste efecta pozitiva 

ale integrării, practica a pus in evi
dență și unele dificultăți, a căror de
pășire ar contribui substanțial la creș
terea calității învățămîntului. încă nu 
am reușit să asigurăm un număr su
ficient de locuri de muncă pentru cu
prinderea tuturor studenților în ac
tivitatea productivă, și nici persona
lul didactic specializat pentru îndru
marea practicii productive ; capacita
tea și dotarea insuficientă a labora
toarelor nu permit încă cuprinderea 
in activitatea de cercetare a cît mai 
multor studenți; nu s-a asigurat des
fășurarea practicii de producție în în
treprinderi de profil din afara Capi
talei pentru anumite specializări etc. 

în acest an de în- 
vățămînt va tre
bui — așa cum 
sublinia secreta
rul general al

partidului, la Ti
mișoara — să
perseverăm în a 

la capăt în viață 
educației și învă-

TEME ALE VIEȚII 
UNIVERSITARE

...Simbătă după-amiază. Modernul complex „Diana“ 
cunoaște o animație deosebită. Sosiseră citeva autocare 
cu mineri din Lupeni, colectiv fruntaș pe bazinul car
bonifer al Văii Jiului. Noii șosifi au intrat imediat in 
programul întocmit de gazde : participarea la întrunirea 
tovărășească la care artiștii amatori de la Casa de 
cultură din localitate au prezentat un reușit program 
cultural-artistic. Apoi, a doua zi, a fost organizat un 
interesant dialog cu personalul medical de specialitate 
din stațiune, s-au acordat consultații medicale, la dis
poziția minerilor și a familiilor lor au stat trei bazine 
cu ape termale, s-au inițiat excursii in grupuri in 
împrejurimile stațiunii...

De citva timp, sfirșitul săptămînii îi găsește pe tot

mai multi mineri din Valea Jiului in pitoreasca sta
țiune balneoclimaterică Geoagiu-Băi, unde iși petrec 
timpul liber. Este vorba de o idee fericită ca. minerii 
cu familiile lor, să meargă la fiecare sfirșit de săp- 
tămină in excursii la locuri istorice și de agrement.

O idee bună, apreciază loan Sălăgean, Constan
tin Lupulescu, Martin Vințe, Ion Rotaru, șefi de 
brigăzi fruntașe, minerul Adalbert Balint, Alexan
dru Dubaru, inovator de frunte al minei Lupeni, 
și alți ingineri, tehnicieni, mineri de frunte ai Lupe- 
niului. Reținem din spusele lor : „A început să se 
piardă obiceiul unora de a încheia săptămina de lucru 
la restaurant. Acum, minerii beneficiază din plin de 
largile posibilități de recreare, de petrecere a timpului 
liber in mod plăcut, educativ. Deși Valea Jiului are 
numeroase baze de agrement și locuri de petrecere a 
timpului liber, excursiile săptăminale la Geoagiu, cu
noașterea de noi peisaje pitorești, locuri istorice, im
portante realizări ale anilor noștri au stirnit un larg 
interes in rindul minerilor.

pentru șantierele creației
Creatorul acestui 

timp, participind in 
felul său la marea o- 
peră de renaștere a 
patriei, nu se poate 
plinge că viata, reali
tatea nu-i oferă su
biecte vii, chipuri lu
minoase pentru por
trete memorabile. în
făptuiri grandioase 
pentru lucrări literare 
epopeice, vibrante. Din 
contră, către el vin, 

încordarea

uriaș pe care l-am fă
cut pe plan edilitar in 
trei decenii și jumăta
te. Un impresionant 
program național și 
social a condus rigla, 
compasul și condeiul 
proiectanților și unel
tele constructorilor în 
realizarea avalanșei de 
proiecte și a surnede-

metamorfo- 
la Piatra

cerindu-i 
ihspiratiei, a gindului 
creator.
ipostaze ale vieții noi 
din patria noastră. Vin 
spre el sau merge el 
spre asemenea pagini 
ale vieții, aspecte im
presionante pe care e 
bine să le cunoască di
rect. la fata locului.

Privită de la înălti- 
harta interioară a 
a suferit modifi- 
pe care, sub regi- 
cu clase antago

nice din trecut, nu 
le-ar fi putut opera 
nici in sute de ani.

Tineretul născut sub 
zarea luminoasă a so
cialismului, care pune 
umărul la întinerirea 
patriei, poate nu re
alizează deplin saltul

nenumărate

Prof. univ. dr. 
Emilia St.

MILICESCU

niei de construcții, noi 
și mari obiective .ce 
impinzesc țara. Voca
ția construcțivă a po
porului nostru iși gă
sește, iată, noi și noi 
căi largi de afirmare, 
după cum rezultă și 
din proiectul Directi
velor.

Patru milioane și 
jumătate. din locuințe 
noi. construite in ulti
mele trei decenii, in 
care trăiesc conforta
bil aproape trei sfer
turi din populația tă
rii : orașe noi ieșite ca 
din pămînt, cum este 
Onești, cu uzine, fa
brici, școli si parcuri, 
piețe și zeci de mii de

locuințe ; 
zări ca 
Neamț — orașul mo
dern pe care genera
țiile trecute abia l-ar 
putea repera după 
muntele Petricica ; dar 
Cimpulung, al cărui 
centru reconstruit,, ca 
și al Ploieștilor, așază 
orașul la nivelul ora
șelor fruntașe, conce
pute după necesitățile 
economice, sociale și 
culturale ale acestei 
epoci treipidante. Con
deiul scriitorului gă
sește în procesele eco
nomice, politice, socia
le ce stau la baza 
acestor înnoiri subiec
te demne de toată 
atenția.

Nu există așezare 
sătească sau urbană 
pe teritoriul României 
care să nu fi beneficiat 
in anii socialismului 
cel puțin parțial, prin 
construirea unor car
tiere noi. de avîntul 
fără precedent al ur
mașilor Meșterului Ma- 
nole. La Tirgu Jiu și 
Bechet, la Calafat și 
Iași, la Sibiu și Dăbu- 
leni. Baia Mare, Tulcea 
și Caransebeș, glasuri-
(Continuare 
in pag. a IV-a)

și al stu- 
la solu- 

majore și 
economiei 

naționale. Voi aminti, in acest sens, 
participarea la cercetarea, proiectarea 
și realizarea in țară a celui mai mare 
strung carusel cu platforma de 16 m, 
omologarea și introducerea in fabri
cație a calculatorului FELIX—M—18, 
realizarea tehnologiei a noi aliaje 
pentru industria metalurgică, întoc
mirea a peste 250 de bilanțuri ener
getice pentru întreprinderi mari din 
Capitală și din țară, cu importante 
consecințe pentru economisirea ener
giei, realizarea unor compuși macro- 
moleculari pentru impermeabilizarea 
betoanelor, a unor optimizări con
structive și tehnologice pentru agre
gate energetice de puteri limită etc. 

Concomitent, s-au depus eforturi 
susținute pentru creșterea nivelului 
instruirii tehnologice și dezvoltarea 
aptitudinilor creatoare ale viitorilor 
ingineri și subingineri. Peste 5 000 de 
studenți efectuează în prezent prac
tica productivă în atelierele, labora
toarele si stațiile pilot ale catedrelor 
și facultăților. Centrala termoelectrică 
din institut este exploatată de stu- 
denți. în același timp, peste 11000 
de studenți efectuează practica pro
ductivă în întreprinderile Capitalei, 
pe marile șantiere naționale (Canalul 
Dunărea—Marea Neagră, Rovinari 
etc.), luind contact nemijlocit cu re
alitatea indusțrială și economică. 
Peste 90 la sută din proiectele de di
plomă sint izvorite din necesitățile 
producției și o parte din ce în ce 
mai mare dintre ele se finalizează 
prin realizări tehnice. în anumite 
cazuri, realizarea tehnică este și ro
dul unei cercetări proprii. Din ce in 
ce mai mult, studenții din anii mari 
își desfășoară activitatea de proiec
tare, cercetare în echipe cu cadrele 
didactice, participînd direct la reali
zarea unor teme de vîrf ale econo
miei naționale. Adesea sudura echi
pelor de cercetare formate din cadre 
didactice și studenți este atît de 
puternică incit plecarea studenților 
după absolvire dăunează muncii co

transpune pină 
prevederile Legii 
țămîntului, să aplicăm cu fermitate 
măsurile stabilite 
ca și participarea 
denților, îmnreună 
dactice, să ridicăm 
înalt activitatea de . .
fică a studenților. Numai așa tinerii 
vor putea — la terminarea universi
tății sau institutului politehnic — să 
se încadreze activ în muncă, să-și în
deplinească rolul important în pro
cesul de producție. Avem sarcina, 
așadar, să dezvoltăm in jurul cate
drelor unele laboratoare de cercetare 
și ateliere proprii cu capacitate sufi
cientă și cu dotare corespunzătoare, 
în care produsele să fie rodul cerce
tării, proiectării și producției colec
tivelor de cadre didactice și studenți. 
Catedrele pot și trebuie să devină 
nuclee și mai puternice de cercetare, 
proiectare și producție, în care viito
rii ingineri să capete nu numai pre
gătirea necesară producției de azi, ci 
și indrăzneala creatoare necesară re
volut ionării producției de miine. în 
acest sens, amplasarea întreprinderii 
de aparate și utilaje pentru cer
cetare pe teritoriul politehnicii creea
ză posibilități optime pentru rea
lizarea procesului de integrare a în- 
vătămîntului politehnic cu cercetarea 
și producția în domeniul important al 
aparaturii de cercetare științifică. 
Avem datoria să concentrăm poten
țialul de cercetare-proiectare al În
tregului institut pe problemele ma
jore ale economiei naționale : eco
nomisirea energiei și utilizarea ra
țională a materiilor prime etc.

Desfășurîndu-și pregătirea într-un 
cadru organizatoric echilibrat. încă 
de ne băncile facultății viitorii spe
cialiști ai economiei naționale se vor 
deprinde să muncească și să gin- 
dească în spirit creator, vor deveni 
cadrele inginerești capabile să dea 
viață marilor obiective economice si 
sociale prefigurate în documentele 
programatice ale Congresului al 
XII-Iea al partidului.

Prof. dr. docent 
Andrei ȚUGEJLEA 
Institutul politehnic București

privind practi- 
la muncă a stu- 

cu cadrele di- 
la un nivel mai 
cercetare științi-
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necunoscut
Concomitent, ziarele „Cronica 

sătmăreană" și „Szatmari 
Hirlap" din Satu Mare au rela
tat un fapt de omenie și curaj. 
Un copil, țiicușor, în timp ce se 
juca pe malul lacului din An- 
drid, a alunecat pe cimentul 
umed in apa rece și adincă de 
patru metri. Pericol de înec. Au
zind strigătele de ajutor ale ce
lorlalți copii, un necunoscut de 
pe malul opus s-a aruncat ime
diat îmbrăcat in apă. a înotat 
spre copilul căzut și, cu un ul
tim efort, a reușit să-l scoată 
afară, dîndu-i și primul ajutor. 
Intre timp, pe mal se adunase 
multă lume. Cel care-l salvase 
s-a strecurat, modest, prin mul
țime. plecind mai departe la tre
burile lui. întrebat de ai săi 
unde-și pierduse ceasul. Con
stantin Serghie — că așa îl 
cheamă — a spus că l-a pierdut 
în timp ce inotase prin apa rece.

Așa s-a aflat cine a salvat 
copilul.

Fata care și-a 
pierdut portretul

Titlul ne-a fost sugerat de 
scrisoarea ceferistului Dumitru 
Gh. Năstăse din Piatra Olt. sa
tul Enoșești nr, 83, l-am dat 
adresa completă și o să vedeți 
de ce.

In ziua de 19 septembrie, ora 
13. intr-un vagon al trenului de 
pe ruta Piatra Olt — Sibiu, ce
feristul a găsit un tablou — re
producere de pe o fotografie. 
Meticulos, el l-a luat, l-a măsu
rat (48X34 cm), a făcut cum a 
putut o fotocopie de 6X9 de pe 
el și ne-a trimis-o nouă, „in 
caz că întreabă de el păgubașa". 
Pînă acum n-a întrebat nimeni. 
Tabloul găsit are pe verso înscri
surile : ..C 3259-4. 6 — Sib — 
Micu". Cine o fi Micu ? Numele 
executantului sau al păgubașei, 
o fată brunetă, de circa 23—24 de 
ani, cu bluză în dungi și cu me
dalion la gît 7 Scurt pe doi : ta
bloul o așteaptă la adresa de mai 
sus.
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în legătură directă și condiționare reciprocă
întîlnire cu mai multi membri ai 

comitetului de partid din cadrul 
Combinatului pentru lianți și azboci
ment din Medgidia aflați într-o scur
tă consultare colectivă pentru rezol
varea unor probleme curente. Deși 
secretarul comitetului lipsea pentru 
moment, am improvizat „o masă ro
tundă" privind diverse aspecte ale 
activității economice, organizatorice, 
ale muncii politico-educative. O primă 
constatare îmbucurătoare : fiecare 
cunoștea in amănunt toate laturile 
activității comitetului, de la acțiu
nile pentru economisirea de energie 
electrică pînă la programele brigăzi
lor artistice. „Este logic să fie așa, 
spunea tovarășul Iustin Iliescu, unul 
din membrii comitetului de 
De pildă, economisirea de 
electrică 
întregului colectiv.
presupune nu numai măsuri cu ca
racter tehnic, ci șl acțiuni organiza
torice și politico-educative corespun
zătoare, îmbinate in mod unitar. De 
aceea, pornind de la o judicioasă re
partizare a forțelor și deci și a sar
cinilor. fiecare membru al comitetu
lui de partid este răspunzător de 
Întreaga activitate a comitetului, 
luînd parte activă Ia desfășurarea ei. 
Un comitet de partid nu poate să 
acționeze din plin, să-și manifeste 
toată puterea de mobilizare dacă se 
limitează la activitatea secretarului, 
iar ceilalți membri se consideră ca 
avînd o funcție „onorifică".

De relevat faptul că importanța 
muncii colective nu este înțeleasă ca 
localizîndu-se doar în cadrul comi
tetului. Astfel, odată cu intro
ducerea indicatorilor producție 
netă și’ producție fizică, respec
tarea cu strictețe a planului de

partid, 
energie 

constituie un obiectiv al 
Realizarea lui

reparații a dobîndit o deosebită im
portanță în realizarea ritmică a aces
tor indicatori, în reducerea continuă 
a cheltuielilor materiale. De aceea, 
comitetul de partid a considerat ne
cesar ca, simultan cu explicarea pe 
scară largă a necesității de a se efec
tua în cele mai bune condiții revizii
le și reparațiile, să inițieze o amplă 
consultare a tuturor comuniștilor. 
Comitetul de partid, împreună cu 
consiliul oamenilor muncii au an
trenat Ia dezbateri organizațiile ob
ștești, comisiile pe probleme, punind 
astfel in mișcare întregul angrenaj 
al autoconducerii și democrației 
muncitorești.

Rezultatul acestei mobilizări a ex
perienței și priceperii întregului co
lectiv? A reieșit, ca o concluzie de 
mare importanță, existența unui 
pronunțat dezechilibru și unei neco- 
ordonări a eforturilor între secto
rul de reparații și cel de producție. 
Aproape întotdeauna cînd survenea 
oprirea neprevăzută a unei instalații 
din cauza unor reparații defectuoase 
se recurgea la învinuiri reciproce. 
Observațiile critice, propunerile și 
sugestiile, toate aceste impulsuri ve
nite din confruntarea opiniei munci
torești cu stările de fapt existente 
și-au găsit locul într-o hotărire a co
mitetului de partid. Printre altele, au 
fost prevăzute redistribuirea cadrelor 
tehnice și stabilirea precisă și echi
librată a contribuției fiecăruia din 
cele două seotoare la revizuirea. în
treținerea și repararea utilajelor, în 
acest scop fiind întocmite grafice 
foarte precise cu termene și răspun
deri. Adoptarea^ printr-o largă par
ticipare, a unui asemenea plan de 
măsuri realist a dat totodată comu
niștilor sentimentul unei înalte reș.-

ponsabilități personale privind parti
ciparea proprie la traducerea in 
practică a obiectivelor preconizate. 
„Este limpede pentru fiecare dintre 
noi că o hotărire adoptată în colec
tiv devine obligatorie pentru fiecare 
în parte. Aici își dau mina democra
ția de partid și disciplina de partid"
— ne-a spus tovarășul Ion Zvon, 
membru în biroul organizației de la 
atelierul mori de ciment.

într-adevăr. munca colectivă nu 
este înțeleasă aici în mod simplist 
In sensul că s-ar desfășura doar în 
cadrul ședințelor, cu prilejul apro
bării unor dări de seamă, hotărîri 
sau măsuri; ea se exprimă cotidian, 
în acțiune, tot așa cum se manifestă 
în fapte de zi cu zi și răspunderea 
personală pentru aplicarea măsuri
lor preconizate. Însăși experiența 
vieții demonstrează că pentru aceas
ta hotărîtoare sînt consultarea directă 
a comuniștilor, incit fiecare să se 
simtă cit mai implicat în elaborarea 
hotărîrilor, iar apoi repartizarea de 
sarcini precise, de responsabilități 
nominale.

In ideea de a implica întregul co
lectiv în reușita acțiunii, comitetul de 
partid, 
bază au 
loacelor 
de Ia om la om, propaganda vizuală, 
emisiunile stației de radioamplifica
re, programele brigăzilor artistice. în 
final, toate acestea s-au concretizat 
în obținerea peste plan, ne primele oot 
luni ale acestui an, a 26 200 tone de ci
ment, 22 000 metri pătrati de azboci
ment și 110 km tuburi de azbociment. 
La capitolul economii au fost con
semnate 1 968 tone combustibil 
convențional și 1 000 de MW. Dacă 
aceste rezultate oglindesc străduin
țele întregului colectiv, ele reprezin
tă deopotrivă și însumarea contribu
țiilor aduse de fiecare în parte.

De notat încă un aspect pozitiv
— conceotia justă că stabilirea de 
sarcini precise și răspunderi concrete 
nu pune punct final unei acțiuni. 
Tocmai de aceea, după un timp — în

birourile organizațiilor de 
folosit largul evantai aj mij- 
politico-educative : munca

scopul exercitării unui control pre
ventiv — comitetul de partid a ana
lizat felul in care decurgea acțiunea 
de îmbunătățire a activității în do
meniul reparațiilor și, îndeosebi, mo
dul in care comuniștii, factorii de 
răspundere au reușit sau nu să fie 
la înălțimea îndatoririlor.

Responsabilitatea personală In în
deplinirea hotărîrilor iese și mai 
mult în evidentă acolo unde se de
cide, de fapt, soarta producției, in 
organizațiile de bază din ateliere, E- 
locvent în acest sens este exemplul 
organizațiilor de bază de la atelie
rele mori de ciment și cuptoare. Pre
vederile de plan pe care cele două 
colective le-au primit la începutul 
anului erau fixate la nivelul realiză
rilor anului anterior, incluzind și de
pășirile. Oare trebuie să ne mulțu
mim cu nivelul atins — și-au pus 
unii întrebarea. Și, Intr-adevăr, spi
ritul revoluționar a) comuniștilor si-a 
spus cuvîntul: cifrele de plan să fie 
considerate un factor de mobilizare 
in vederea obținerii unor rezultate 
superioare. în mod deosebit, comu
niștii, muncitori, ingineri sau maiș
tri. au trecut oe loc să aplice, fie
care la locul său de muncă, măsurile 
elaborate în comun. Prin reorganiza
rea schimburilor, reducerea staționă
rilor, mecanizarea Încărcării, întări
rea disciplinei a fost obținută o per
formanță remarcabilă ; funcționarea 
morilor de ciment cu consum de e- 
nergie sub limita de consum pe plan 
mondial.

în luna septembrie, colectivul de 
pe platforma Medgidia a C.L.A. urma 
să primească in dotare noi capacități 
de producție, dar. din vina construc
torului, intrarea lor In funcțiune a 
întîrziat. în același timp și organi
zația de partid a neglijat întrucitva 
munca de perspectivă, fiind găsită „pe 
picior greșit" în ceea ce privește asi
gurarea cadrelor 
noile capacități.

| O greșeală... 
sănătoasăI

I
I
ț

Suferind de mai multă vre
me de o boală de piele, rebelă 
la toate tratamentele de pină 
atunci, B. Vasile din București 
s-a dus la policlinica din Dru
mul Taberei, de care aparține, 
pentru a i se da un „bilet de tri
mitere" la spitalul Colțeti. Din 
greșeală, i s-a inminat un bilet 
's trimitere al altui bolnav, ia 

ctor dintr-o altă circi sa- 
-e nume Claudiu Tănă- 

vă ce l-a consultat, 
'acă „trimiterea" la 

o rețetă, pentru a 
ment. „Am făcut 

- ne scrie citi- 
' iată că. după 

s-a petrecut... 
'ndecat. Fapt

m mese foarte 
.titt11 isescu. Ei, 
T&111 -e această

TUtaT»’

' Sp^a "spus • 

cUin.i «•°stTU ac'1’’1 
tory ae

Vinătoreascâ

•esev- .x-i ». s i„r. dat
trata
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VARVARA 
MIHAI ESCU

calificate pentru
1

No'jri magazin central din Clu|-Napoca

comunei s-au inăltat numai case noi 
cu etaj, multe dintre ele cu garaje la 
parter, cu trotuare, alei de flori și 
arbori ornamentali. A apărut și o 
stradă nouă, căreia i s-a atribuit

Citeva din lanurile de porumb . 
din jurul Botoșanilor au fost in- I 
vadate de mistreți. „Las-că le I 
venim noi de hac“ — s-au fălit 
paznicii de vinătoare, care și-au I 
și fixat locurile de pindă in I 
punctele cele mai „vămuite" de ’ 
rimători. Unul dintre cei mai ■ 
buni țintași — cum se lăuda el | 
— pe nume Vasile Hihailiuc, din • 
satul Lunca, a stat zadarnic vreo 
trei nopți in șir cu arma la ochi. I 
Tocmai cind se aștepta mai pu- | 
țin, a auzit un foșnet suspect. 
„Acu-i acu" — și-a zis el. A pus ■ 
arma la ochi si... pac-pac ! Apoi, I 
a dat fuga să-și vadă isprava. I 
Dar în locul mistrețului a găsit 
sfirtecat de alice... secul in care ] 
aduna porumb consăteanul său | 
Vasile Sofian.

Norocul lui că n-a fost cum | 
s-a lăudat, adică un țintaș bun, I 
altfel... 1

Alertă falsă

De-ar ieși coșaru-n drum...

— Alo, miliția? La telefon. Ni- 
eolae Cioltea de pe strada Uzinei. 
Vă rog să trimiteți pe cineva ur
gent. pentru că mi s-au furat 
niște piese de la televizor.

In urma apelului, un lucrător 
de miliție din Satu Mare s-a 
prezentat la adresa indicată. A 
dat roată televizorului, dar ce să 
vezi ? Praful intact de pe el in
dica precis : nimeni nu pusese 
mina pe el.

— De ce ne-ați chemat de
geaba ?

— Păi. am văzut că nu func
ționează.

Dar și milițianul a „văzut" că 
reclamantul, mirosind a butoi de 
la o poștă, abia Se mai ținea pe 
picioare. Dar s-a trezit clnd s-a 
văzut amendat pentru alarmă 
falsă.

Doar o secunda
Cazul petrecut pe ■ șoseaua 

Alexandria — București vine să 
confirme încă o dată — dacă mai 
era nevoie — pericolul pe care-l 
prezintă conducerea mașinii in 
stare de oboseală, mai ales noap
tea. Un fapt pe care-l știu toți 
șoferii, dar de care nu toți 
țin seama. La două ore după 
miezul nopții, deși era obo
sit, M. Preda s-a urcat la vola
nul autoturismului 9-B-8540 și a 
pornit la drum. Pe drum, obo
seala l-a toropit și a ațipit la 
volan. O secundă. Doar o secun
dă ! Suficientă insă pentru a 
pierde controlul volanului. Ma
șina a părăsit șoseaua Și s-a iz
bit de un copac. Bilanț traoic : 
toți pasagerii din mașină au fost 
răniți, țar unul și-a pierdut via
ța.

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

Dialog cu șeful șantierului de con
strucții din Tirgoviște al întreprinde
rii județene de gospodărie comunala 
și locatjvă (I.J.G.C.L.), inginerul Gh. 
Constantinescu :

— Cind ați putea trimite un coșar 
să ne curețe hornurile 7

— N-avem coșari.
— Dar un so bar, ați putea trimite 7 
—■. N-avem nici sobari.
— Dar pentru o chiuvetă spartă 7...
— Nici instalatori n-avem.
— Atunci 7
— Atunci, adresați-vă la meseriașii 

particulari...
Este incredibil ca un conducător de 

unitate, specializată și obligată să 
execute lucrări de reparații pentru 
populație, să dea asemenea răspun
suri. Din păcate, dialogul este strict 
autentic. La fel cum autentică este 
și următoarea ' 
lumul planificat 
servicii către 
populație care tre
buia executat în 
perioada ce a 
trecut din acest 
an, șantierul res
pectiv a realizat 
mai puțin de ju
mătate.

Investigația în
cepută pe acest 
punea 
rile 
gătirea de iarnă

constatare : din vo
al prestărilor de

Anchetă 
în municipiul 

Tîrgoviște

Rubricd realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"

șantier își pro- 
să evidențieze preocttpă- 

lucrătorilor de aici pentru pre- 
d__,' "i a fondului loca
tiv, modul In care meseriașii unității 
sprijină locatarii în vederea conser
vării căldurii din case pe timpul se
zonului friguros. Dar iată că. la șan
tierul respectiv, asemenea lucruri nu 
intră încă în preocupările meseriași
lor și ale conducerii. Cauza ? Toată 
lumea este concentrată la alte lu
crări : zugrăvirea si vopsirea1 sediilor 
de instituții și edificii social-cultu- 
rale, lucrări de reparații la alte în
treprinderi din localitate. Așa se ex
plică faptul că planul de preș țări - 
servicii către asemenea beneficiari a 
fost substantial depășit (încă din 
luna iunie s-a realizat volumul pla
nificat pe întregul an). Desigur, și 
asemenea lucrări sint necesare, nu
mai că, subliniem, obligația princi
pală a șantierului I.J.G.C.L. este să 
se ocupe de satisfacerea multiplelor 
solicitări de servicii ale populației, 
ale numeroșilor locatari din Tîrgo
viște.

Aceeași nesocotire a 
obligații, aceeași lipsă 
pentru lucrările solicitate 
latie am constatat și la o „ 
te a I.J.G.C.L. — biroul „fond loca
tiv". După datele operative existen
te aici, pro’ramul de măsuri privind 
pregătirile de iarnă apare. în cea 
mal mare parte. îndeplinit. Care este 
situația in realitate 7

Am mers. împreună cu un repre
zentant al I.J.G.C.L., la mai multe 
blocuri (2, 3, 8, 9 și 19) din microra- 
ioanele VI și IX ale orașului. încet- 
incet, pe măsură ce intram intr-un 
nou imobil și discutam cu repre
zentanții asociațiilor de locatari, cu

zică, nu 
de în- 
insem-

propriilor 
de interes 
de popu- 
altă unita-

cetățenii, entuziasmul însoțitorului 
nostru scădea vizibil : lucrările care 
figurau in scriptele I.J.G.C.L. ca e- 
xecutate. in realitate nici nu... înce
puseră. Iar pe acolo pe unde trecu
seră meseriașii, cetățenii reproșau 
calitatea slabă a lucrărilor.

Tot „fondul locativ" din cadrul 
I.J.G.C.L. avea sarcina să se îngri
jească de trecerea celor 15 cazane 
termice de la sistemul de încălzire 
pe bază de gaze naturale la sistemul 
de încălzire pe bază de combustibil 
lichid inferior, așa cum prevăd au
torizațiile de funcționare a centrale
lor termice. La 7 cazane, operațiunea 
s-a încheiat, dar celelalte 8 conti
nuă să consume „ilicit" gaze naturale.

— Nu dispuneți de dotările nece
sare pentru a înlocui sistemul de 
ardere la toate cazanele ? — l-am 
întrebat pe Dumitru Mușatescu, in
ginerul șef al I.J.G.C.L.

— Sîntem dotati 
cu arzătoare și cu 
celelalte piese ne
cesare, dar e mai 
dificilă tinerea e- 
videnței costuri
lor, dacă schim
băm combustibi
lul (III).

Va să 
se trece la noul sistem 
călzire, pentru că asta ar
na să se consume două cate
gorii de combustibil și chipurile ar fi 
tare greu de urmărit costurile. Lim
pede : este nu numai o încercare de 
escamotare a răspunderilor, ci și o 
gravă încălcare a prevederilor recen
tului decret privind gospodărirea ju
dicioasă a energiei termice și a gaze
lor naturale, care obligă toate uni
tățile și întreprinderile să ia măsuri 
de reducere a 
bustibil.

Parcurgind 
al I.J.G.C.L. 
ția și punctul 7 care 
„oamenii muncii din cadrul I.J.G.C.L. 
împreună cu asociațiile de locatari 
vor trece pe la fiecare' bloc pentru 
a stabili lucrările necesare izolării 
termice a clădirilor, prin etanșarea 
ferestrelor de la părțile comune, a 
ușilor de intrare in blocuri, prin 
evacuarea apei din subsolurile teh
nice etc." Dar și aici, în ce privește 
stadiul îndeplinirii acestor măsuri, 
una se afla în scriptele întreprinde
rii. alta în realitate.

Este de datoria consiliului popular 
municipal să intervină energic pen
tru ca I.J.G.C.L. 
îndeplinire — în mod efectiv 
propriul program 
vederea pregătirii fondului 
pentru iarnă. Pentru că realitatea de 
pe teren atestă că la Tîrgoviște în
treprinderea de specialitate nu si-a 
făcut oină acum datoria în mod co
respunzător. ignorînd cerințele justi
ficate ale populației. în același timp, 
sperăm că din .,experiența" tîrgovis- 
tenilor vor învăța și edilii altor lo
calități din țară.

Mihai IONESCU

consumului de corn-
planul de măsuri 
ne-a reținut aten- 

prevede :

să-si ducă la
de măsuri. în 

locativ

PLOIEȘTI. La Întreprinderea de reparații a fost omologată 
o nouă macara — ,.Telemac-H-T-125“. care poate fi folosită pe ram
pele de încărcare-descârcare ale C.F.R.-ului. în depozite de mărfuri, 
pe șantiere, in întreprinderi etc. Noul produs are calități tehnico-func- 
tionale la nivelul celor mai perfecționate utilaje de acest gen. (Con
stantin Căprarul.

HARGHITA. Noi ansambluri de locuințe au fost terminate 
în aceste zile în orașele Toplița. Gheorghieni. Vlăhita. Cristuru Se
cuiesc, precum și in municipiile Miercurea Ciuc și Odorhelu Secuiesc. 
De la începutul anului și pină în prezent, constructorii .harghiteni .au 
predat la cheie peste 2 000 de apartamente. Datorită valorificării mai 
intense a materialelor de construcții locale. întăririi ordinii și discipli
nei pe șantiere, realizările de pînă acum depășesc cu 572 de aparta
mente numărul locuințelor construite in județ in Întreg anul 1978. (I. D. Kiss).

BRAȘOV. La stația de epurare a apelor reziduale din Bra
șov se desfășoară lucrări care vor dubla capacitatea stației. Biogazul. 
rezultat din fermentarea nămolului decantat, va fi folosit in locul ga
zului metan in centrala termică proprie, pentru producerea apei calde. (N. Mocanu).

MEHEDINȚI. Navaliștii din Orșova au livrat portului Con
stanța a doua instalație pneumatică de descărcat cereale. Avînd o 
capacitate de descărcare de 250—300 tone pe oră. deci o productivitate 
de 10 ori mai mare decît a utilajelor asemănătoare existente in prezent 
in țara noastră, instalația prezintă un înalt grad de tehnicitate. (Vir- giliu Tătaru).

IAȘI. în comunele și satele din județ se realizează prin con
tribuția cetățenilor numeroase școli și ateliere școlare, grădinițe de 
copii, dispensare sanitar-umane. cămine culturale, case pentru specia
liștii din agricultură si alte obiective. La Verșeni. bunăoară, s-a dat în 
folosință de curînd o școală cu 8 săli de clasă : la Dobrovăt si Cristești- 
Brăiești s-au construit grădinițe de copii, la Movileni — un cămin 
cultural, la Holboca, Grozeștl și Costesti — cîte un dispensar uman ; în 
multe localități rurale s-au deschis cabinete medicale, staționare pen
tru copii și puncte farmaceutice. Pînă la sfîrșitul anului vor mai fi 
date in folosință dispensare umane in comunele Mădirjac. Oteleni. 
Cotnari și Motca, o grădiniță cu 120 de locuri la Răducănenl. o scoală i 
cu 8 săli de clasă la Ciohoreni, un atelier-școală la Prisăcani. și altele J (Manole Corcaci).

GALAȚI. Au Început lucrările la primele 150 de apartamer. 
dintr-un nou ansamblu de locuințe — situat in zona portului. Aici se 
vor ridica aproape 800 de apartamente in blocuri cu cinci niveluri, cele 
mai multe avînd la parter unități comerciale. Apropierea de Dunăre 
a impus adoptarea de soluții ingenioase, economice in construcție, vi- 
zînd. intre altele, folosirea ca material de fundație a zgurii de furnal. (Dan Plăeșu).

CLUJ. Cele 470 de brigăzi artistice din județul Cluj care au 
participat Ia cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cintarea 
României" pregătesc noi programe, avînd ca temă popularizarea iniția
tivelor și fruntașilor in producție, combaterea unor mentalități si atitu
dini înapoiate fată de muncă etc. Dăruirea în muncă. înalta respon
sabilitate fată de calitatea muncii, formarea omului nou sint teme cu
prinse și in repertoriile celor peste 500 formații de teatru de amatori, 
în tematica celor 478 de montaje literar-muzicale și a celor 22 de for
mații de dansuri cu temă ale artiștilor amatori. (Alexandru Muresan).
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Organizația sătească a Frontului Unității Socialiste

OR AL OBȘTII, IN SLUJBA OBȘTII
gospodărești, organizațiile care com
pun consiliul nostru — ne spune to
varășul Gheorghe Ciupei, primarul 
comunei și președintele, consiliului 
cprnuhal — s-au implicat tot mai 
mult in activitatea de educație 
politică și cetățenească a oamenilor 
de pe raza comunei. Au avut și au 
loc expuneri și dezbateri pe margi
nea proiectelor de documente care 
vor fi supuse dezbaterii Congresului 
al XII-lea al partidului, precum și 
dezbaterea unor legi și norme de 
larg interes cetățenesc. In cadrul celei 
de-a doua ediții a Festivalului na
tional „Cintarea României" am par
ticipat cu 32 de formații artistice 
pentru tineret și adulți și cu 16 for
mații pionierești, care au cuprins 
peste 1 000 de tineri și virstnici, in
diferent de naționalitate. în finala 
pe țară, comuna noastră a ocupat 
două locuri întii, prin echipa de dan
suri din satul Coruș și cercul de 
creație populară condus de harnica 
și talentata Ana Horvath. O contri
buție de seamă și-a adus la această 
reușită profesorul Augustin Menes- 
membru al consiliului comunai 
Se remarcă în activitățile desfă
șurate pe linia Frontului Unității So
cialiste Ioan Otvbs, vicepreședinte al 
consiliului popular comunal. Pavel 
Matei, președintele Consiliului sătesc 
Săliștea Nouă. Petru Petrindean. 
președintele Consiliului sătesc Su- 
ceag. Alexandru Drăgan, delegatul 
sătesc din Pooești. Ioan Pintea. in
structorul echipei de dansuri, si 
multi alții, care știu să mo
bilizeze, la toate activitățile, marea 
masă a cetățenilor membri și nemem
bri de partid, români, maghiari și 
de alte naționalități.

Din preocupările curente ale Con
siliului comunal Baciu reținem si 
pe aceea privind organizarea si în
drumarea activității de control al 
oamenilor muncii în unitățile co
merciale și prestatoare de servicii, 
în cele sanitare si culturale.

Cuprinzînd pe toti oamenii muncii 
de ne raza comunei, indiferent de 
naționalitate și ocupație, consiliul 
comunal și cete sătești din comuna 
Bacîu-ClUj au devenit, realmente, 
factori activi în aplicarea politicii 
partidului de dezvoltare armonioasă 
a localității, de îmbunătățire conti
nuă a condițiilor de muncă și viață 
ale oamenilor.

AL. MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"

5
Potrivit Statutului Frontului Unității Socialiste, Intre principalele 

atribuții ale acestui organism politic permanent, revoluționar, demo
cratic, cu caracter reprezentativ, se înscrie și aceea privind organi
zarea participării cetățenilor la acțiuni pentru dezvoltarea localităților 
urbane și rurale, la realizarea de obiective economice și sOcial-cul- 
turale, lg sistematizarea și buna gospodărire a orașelor și satelor, 
în acest sens, sarcini importante revin consiliilor comunale și ale or
ganizațiilor sătești ale Frontului Unității Socialiste, oare acționează «a. 
for al obștii, organizînd participarea cetățenilor la viața politică, eco
nomică, cultural-educativă și edilitar-gospodărească a localității 
respective.

Consiliul local al Frontului Uni
tății Socialiste din comuna Baciu, 
județul Cluj, va analiza în curînd — 
potrivit programului de lucru — 
modul în care se îndeplinesc obiec
tivele stabilite pentru dezvoltarea 
și înfrumusețarea localității, crește
rea nivelului de trai material și spi
ritual al cetățenilor. în ultimii ani, 
sub îndrumarea comitetului comunal 
de partid, consiliul comunal al 
Frontului Unității Socialiste si ale 
organizațiilor 
fructuos cu 
maghiari si 
— în toate

sătești au conlucrat 
cetățenii — români, 
de alte naționalități 
acțiunile initiate si 

organizate împreună cu obștea și în 
folosul obștii. Cei peste 30 membri ai 
consiliului comunal, ca si- ai consi
liilor sătești s-auNdovedit a fi activiști 
destoinici, buni gospodari.

Pornind de la condițiile naturale 
și resursele de care dispune, comuna 
Baciu și-a dezvoltat in ultimii ani 
producția zootehnică, irt vederea mai 
bunei aprovizionări cu carne și lapte 
a municioiului Cluj-Napoca, in apro
pierea căruia se află. îndeplinind și 
funcția de cazare a multor munci
tori de pe platforma industrială, 
Baciu a municipiului. Pentru reali
zarea acestor sarcini, consiliul co
munal și cele sătești au antrenat toti 
cetățenii comunei, astfel că nivelul 
planificat al producției zootehnice 
pentru acest cincinal a fost atins încă 
de pe acum. Ca urmare a veniturilor 
realizate de populație prin livrările 
suplimentare la fondul pieței, comuna 
a devenit tot mal înfloritoare. înscri- 
indu-se ferm pe calea urbanizării. 
Prevederile legii sistematizării, ca și 
respectarea strictă a disciplinei in con
strucții au fost aduse la cunoștința 
fiecărui cetățean, în adunările or7 
ganizate de consiliul comunal și 
cele ale organizațiilor sătești ale 
Frontului Unității Socialiste, crein- 
du-se o adevărată opinie de masă 
împotriva oricărei abateri de la pre
vederile legale. Așa se face că de o 
parte și de alta a străzii principale a

(Urmare din pag. I)
și;., mă apuc de fumat dacă 
nu reintră Corvinul in di
vizia A.

Ajung 
De data 
căutarea 
prieteni, 
dieri. Am noroc mare. Cu 
nemiluita. Am nimerit 
chiar în schimbul în care 
lucrează fostul meu erou 
de reportaje Valeriu Lă- 
bunet. El a venit de la Li- 
vezeni la Hunedoara și ju
dețeană 
atunci 
intre în 
A fost 
repartizat la oțelărie. 
atunci e prim topitor.

— Ce a intervenit nou tn 
viața ta, Valeriule?

— M-am însurat, mi-am 
făcut casă în Chizid.

— Astea le știu, 
apucat de pescuit, de 
toare, ceva nou.

— Ordinul Muncii 
a două.

— Și asta știu. Altceva.
— Am grădină mare, 

pomi fructiferi, zarzavaturi 
și mi-am cumpărat și o 
capră.

-- După cîte știu eu, ca
pra este vaca săracului. Tu 
ești sărac 7

la otelăria veche, 
aceasta sint în 

vechilor mei 
A foștilor briga-

U.T.C. i-a făcut 
recomandarea să 
școala profesională, 
șef de promoție și 

............... De

Te-ai 
vînă-
clasa

execuție a rețelei. în același timp, 
au fost amenajate tot prin acțiuni 
cetățenești drumuri, poduri, tro
tuare. spatii verzi.

O acțiune mai complexă și cu 
mări implicații în creșterea gradului 
de confort și civilizație a cetățenilor 
din comuna Baciu o constituie ter- 
moficarea. Propunerea s-a făcut 
chiar in adunarea de constituire a 
consiliului comunal, cind au avut 
loc ample dezbateri pentru gă
sirea unei variante optime, mai pu
țin costisitoare pentru cetățeni și cu 
consumuri reduse de combustibili 
mai ieftini. Propunerile anterioare 
privind construcția a doua terfno-

Din experiența Consiliului local al Frontului Unității 
Socialiste din comuna Baciu, județul Cluj

chiar acest nume ..Strada nouă" — 
unde s-au construit pînă acum peste 
JOO de case confortabile, cu parter 
și etaj, alese cu grijă din numărul 
mare de modele puse la dispoziția 
cetățenilor de către Institutul jude
țean de proiectare și cercetare și 
dezbătute in adunări cetățenești or
ganizate de către consiliul comunal, 
odată cu schitele de sistema
tizare întocmite atit pentru centrul 
de comună, cit și pentru satele com
ponente. Printre noile construcții se 
remarcă, prin confort și aspect arhi
tectonic, grupurile de cite 5 case cu 
etaj, care au ca scop folosirea mai 
judicioasă a terenurilor. în continua
re, este prevăzută construcția, ince- 
pînd de anul viitor, a unor blocuri 
cu parter și 3 etaje, cu spații comer
ciale și prestatoare de servicii, care 
vor găzdui familii ale muncitorilor 
de pe platforma industrială. Aici 
s-au rezervat și spații" pentru obiec
tive social-culturale, școală 
niță, Ia care își vor aduce 
ția prin muncă patriotică 
tenii, organizați de către 
comunal și consiliile 
sătești ale Frontului 
cialiste.

Una din cele mai importante 
zări ale consiliului din comuna 
este introducerea 
casele și curțile cetățenilor, prin 
captarea unor Izvoare locale. Cetă
țenii au executat, prin

■tică, toate lucrările de

și grădi- 
contribu- 
și cetă- 

---- consiliul 
organizațiilor 
Unității So-

reall-
Baciu 

apei potabile în 
cetățenilor.

muncă natrio- 
săpături si de

centrale nu erau avantajoase și s-a 
renunțat la ele.

— Ca membru al consiliului co
munal — ne spune Traian Ratiu. 
președintele cooperativei de con
sum — pot să vă spun că la che
marea noastră, a consiliului, au răs
puns multi cetățeni, pentru a acce
lera terminarea și darea în funcțiune 
a complexului comercial din centrul 
comunei și a unor unități comer
ciale din celelalte sate. Acum, pa 
lingă o rețea bună de desfacere a 
produselor alimentare, 
de secții prestatoare de servicii.

Comuna Baciu a devenit cea dinții 
localitate rurală din județul Cluj cu 
un serviciu de salubritate, tot ca ur
mare a propunerilor făcute de cetă
țeni in adunările organizate de către 
consiliul comunal. în prezent, doi 
oameni, cu o căruță trasă de cal. 
Pe baza unui program, adună 
resturile menajere, precum și cele 
rezultate din măturatul străzilor și 
trotuarelor. Fiecare cetățean cunoaște 
zțua cînd vin cei doi pe strada lui. 
Costul acestui serviciu este doar de 
cîțiva lei pe lună.

în prezent, consiliul comunal des
fășoară o acțiune patriotică de masă, 
de larg interes economic si so
cial. și anume colectarea deșeuri
lor din metal, hirtie. textile, sticlă. 
Au fost predate în acest an peste 50 
tone fier vechi, 4 000 borcane, 1 200 
kg hirtie, 2 000 kg textile șl altele.

— In afară de acțiunile edilitar-

avem și 23

— In afară

Oțelar sărac ? Cine a 
văzut ? Laptele e pen- 
mine și pentru fetită.

trec la

mai 
tru

De la oțelărie 
furnale, la secția a doua. 
Aici am mai multi prie
teni. Mai multi foști bri
gadieri.

— Spătăceanu lucrează 
în schimbul ăsta 7

tre Hunedoara în care ai 
venit in anul 1948 și Hu
nedoara de astăzi 7

— Este o diferență ca de 
la cer la pămint.

— O altă comparație 
mai ai 7

Se gindește ce se gindeș- 
te și-mi zice :

— Nu.

peparte bagi „pămlnt" si . . 
alta iese fontă. Mi-a plă
cut. E ceva, mi-am zis, și 
jurnalist am rămas.

— Ce funcție ai acum 7
— Păi, am fost ghiftar, 

prim încărcător, muncitor 
la tipare, ajutor de topitor, 
topitor, maistru, maistru 
specialist... Tu ce-ai făcut 7

Reîntîlniri la Hunedoara

~ Am aflat că devin 
Erou al Muncii Socialiste.

— Copii ai 7
— Și nepoți. Băiatul este 

inginer mecanic la auto- 
service Ștefănești. iar ne
vasta lui e medic stoma
tolog la Pitești. Fata este 
muncitoare, mecanic de 
bandă la furnale, iar gine
rele lăcătuș la bluming.

— Unde stai 7
— Mi-am făcut casă in 

pomi, 
gră-

— Da.
Și de data asta am no

roc. Nicolaie Spătăceanu a 
venit la 
APACA. 
mine cu 
lucrat la 
ghiftar (meserie dispărută), 
are nevasta coafeză, un 
Wartburg care scoate fum 
și e șef de echipă la între
ținere.

— Spătăcene, îți cef 
comparație.

Spătăceanu se uftă 
mine ca la unul străin 
mă întreabă :

— Ce comparație 7
— Ce diferență este în-

Hunedoara de la 
E mai mic decît 
vreo cinci ani, a 
furnalele vechi ca

o
la 
și

Sîntem tn birou la 
Nicolae A. Mărculescu. 
Acest Mărculescu A. Nicolae 
s-a născut în 29 ianuarie 
1926 în comuna Posești — 
Prahova. în anul 1947 a 
fost brigadier Ia Agnita, 
apoi la Bumbești. In 27 
martie 1948 a ajuns tot ca 
brigadier in Hunedoara. A 
venit in orașul flăcărilor 
cu ce avea pe el și-n bu
zunare. Că iada ii lipsea. 
A lucrat ca ghiftar. 
fiind solid și rezistent, 
devenit furnalist.

— Ce ți-a venit să 
faci furnalist 7

— Am văzut că pe

apoi,
a
te

o

— Am scris niște cărți.
— Numai atît ?... Ești tot 

cu Zolca, hunedoreanca aia 
cu cozi, care-țl aducea 
pachetul ei cu mîncare la 
construcții metalice unde 
lucrai ?

— Tot. Tu? Tot cu Elena 
care lucra la cantina com
binatului, care-ți dădea 
porție dublă de sirop de 
marmeladă cu arpacaș și 
de mămăligă cu chimen 7

— Tot.
— Spune-mi cea mai fru

moasă zi din viata ta.
— Șase mai 1971, ora 10,00.
— Ce s-a-ntimplat a- 

tunci 7

Chizid. Am și niște 
și puțin loC pentru 
dinărit.

— Un furnalist ca 
poate să deosebească 
cais de un nap 7

— Vai de mine ! Hai 
te duc acasă 
grădinar bun

— Cum vă 
hunedorenii 7

— Te-ai cam Înstrăinat 
de orașul ăsta care te-a 
făcut om. Avem stadioane, 
patinoar artificial, avem 
grădină zoologică, parcuri 
de agrement, dacă vrei să 
schiezi pe apă schiez) pe 
apă la Cinciș. Cincișul ăsta 
al nostru este un litoral in 
miniatură.

Nici un 
s-a făcut 
umărul...

Să nu te

tine 
i un

să 
cesă-ti arăt 

sînt.
distrati voi

hunedorean nu 
că face. A pus

faci câ faci I
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IN DEZBA TEREA COMUNIȘTILOR, A OAMENILOR MUNCII
O cerința obiectiva a progresului rapid al economiei:

Dezvoltarea impetuoasă 
a industriei prelucrătoare

• Metalurgia, construcțiile de mașini, chimia și industria 
bunurilor de consum — 90 la suta din producția industrială 
a anului 1985 • Condiții materiale superioare pentru in
troducerea largă a progresului tehnic, sporirea productivi
tății muncii sociale, creșterea continuă a calității vie
ții

Potrivit prevederilor proiectului de 
Directive ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, o 
caracteristică definitorie a dez
voltării industriei în cadrul cincina
lului 1981—1985 o constituie dezvol
tarea intensivă, intr-un ritm rapid, 
a ramurilor prelucrătoare de bază, 
cum sînt metalurgia, construcțiile de 
mașini, chimia și industria bunurilor 
de consum, care vor asigura, la sfir- 
șitul cincinalului viitor, peste 90 Ia 
sută din producția industrială.

De ce este necesară dezvoltarea 
Intensă a ramurilor prelucrătoare ?

întîi de toate pentru că sporirea 
roducției industriei prelucrătoare 

(metalurgia, construcțiile de mașini, 
chimia si alte ramuri). In ritmurile 
și proporțiile stabilite, asigură con
dițiile materiale necesare introducerii 
pe scară largă a progresului tehnic 
in toate domeniile producției mate
riale. sporirii continue a productivi
tății muncii sociale, traducerii in 
viată a prevederilor din proiectul 
Programului-directivă de creștere a 
nivelului de trai in perioada 1981— 
1985 și de ridicare continuă a calită
ții vieții.

în anii construcției socialiste 
ți mai ales în ultimul deceniu, ra
murile prelucrătoare au fost dotate 
cu utilaje și instalații moderne. 
Acest proces va continua și in cin
cinalul următor. în unitățile indus
triei prelucrătoare lucrează un mare 
număr de muncitori și specialiști, și. 
în perioada următoare, procesul de 
pregătire a cadrelor va fi amplificat. 
Aceste eforturi se cer acum fructifi
cate superior, existînd condiții certe 
pentru diversificarea producției și 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor prelucrate — cerințe de ba
ză ale unei economii moderne.

Apoi, pentru că in ramurile pre
lucrătoare se asigură valorificarea 
superioară a materiilor prime de 
care dispunem, recircularea materia
lelor care rezultă din procesul de 
produejie. Astfel, dintr-o cantitate 
de țiței în valoare de 100 lei, ur- 
mînd linia clasică a valorificării, se 
pot obține produse obișnuite — pe
trol. benzină etc. — în valoare de 
400 lei. Adîncind însă prelucrarea 
petrochimia poate obține din ace
eași cantitate de țiței fire si fibre 
«intetice in valoare de 10 000 lei.

în al treilea rînd, sporirea activi
tății industriei prelucrătoare este

impusă de considerente energetice. 
De pildă, la realizarea unui tractor, 
în industria construcțiilor de mașini 
și In celelalte ramuri prelucrătoare 
colaboratoare, se consumă de două 
ori mai puțină energie decît cea care 
a fost necesară pentru producerea 
metalului si altor materiale care in
tră la prelucrare.

în fine, dezvoltarea industriei pre
lucrătoare este strîns legată de po
litica partidului de repartizare teri
torială rațională a forțelor de pro
ducție. Astfel, vor fi amplasate o 

• serie de unități mici sau secții ale 
industriei prelucrătoare în localități 
lipsite de activitate industrială sau 
cu o industrie slab dezvoltată, care 
vor coopera larg cu unitățile de stat.

Prin înfăptuirea riguroasă a aces
tor obiective se va consolida puter
nic baza economică a egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, egali
tate concretizată efectiv pe planul 
condițiilor materiale de muncă, de 
viață și civilizație.

O puternică creștere va cunoaște 
în perioada 1981—1985 industria me
talurgiei feroase și neferoase, che
mată să asigure cerințele tot mai 
mari de metal ale economiei națio
nale. Potrivit proiectului de Direc
tive. producția de oțel va ajunge în 
1985 la 20—20,4 milioane tone. iar 
producția de laminate la 15.6 mili
oane tone, ritmul mediu anual de 
dezvoltare a metalurgiei feroase fiind 
de 7,5—8 la sută. O atenție deosebită 
in cadrul dezvoltării acestei ramuri 
se va acorda producției de oteluri 
speciale aliate și înalt aliate.

Ocupînd o poziție centrală în stra
tegia generală a dezvoltării, avînd 
rolul de a asigura înzestrarea teh
nică și modernizarea întregii acti
vități economice, industria construc
țiilor de mașini se va dezvolta in
tr-un ritm mediu anual de 10,7—11,7 
la sută, asigurînd circa 80 la sută 
din utilajele și instalațiile . necesare 
investițiilor și o creștere de peste 
1.8 ori a exportului. Urmărindu-se 
modernizarea continuă a structurii 
producției, ținînd seama de tendin
țele actuale și de perspectivă ale 
progresului tehnic, peste 70 la sută 
din producția-marfă care va fi rea
lizată în anul 1985 va fi constituită 
din produse noi și reproiectate. Rit
muri înalte de creștere vor înre
gistra ramurile din virf ale construc

țiilor de mașini. Astfel, producția 
industriei electronice va crește. in 
1985 față de 1980 de 2.3—2,4 ori. pro
ducția de mașini-unelte așchietoare 
de 2—2.2 ori. producția industriei de 
mecanică fină de 2,7—3 ori, produc
ția de utilaj tehnologic de 1,5—1,6 
ori. Se va asigura introducerea în 
fabricație a unor produse de inaltă 
tehnicitate și complexitate.

Va crește puternic, intr-un ritm 
mediu anual de 9—9,8 la sută, pro
ducția in industria chimică și de 
prelucrare a țițeiului, ramură indus
trială dinamică și mobilă, care- asi
milează in mod rapid rezultatele 
activității de cercetare-dezvoltare și 
care valorifică în mod eficient re
sursele naturale. în cadrul dezvoltării 
acestei ramuri se va acorda priori
tate produselor de sinteză fină, sub- 
ramurilor care valorifică superior re
sursele de materii prime interne : 
se vor extinde in industria de pre
lucrare a țițeiului procesele de refor
mare și cracare catalitică, de hidro- 
finare S.a.

în cadrul dezvoltării de ansamblu 
a industriei, o dinamică corespunză
toare este asigurată industriei ma
terialelor de construcții și prelucră
rii lemnului, care, prin ritmul me
diu anual de creștere de 5,0—5,7 la 
sută, va contribui la satisfacerea ce
rințelor programului de investiții și 
ale populației. Proiectul de Directi
ve ale Congresului al XII-lea pre
vede o dezvoltare corespunzătoare și 
a industriei ușoare și alimentare. 
Producția industriei ușoare va spori 
într-un ritm mediu anual de 7,1—8 
la sută, iar industria alimentară în- 
tr-un ritm mediy^anual de 7,2—8,2 
la sută. în vederea satisfacerii în- 
tr-o măsură cit mai înaltă a cerin
țelor populației, în industria ușoară 
se va urmări îmbunătățirea substan
țială a structurii sortimentale și ca
lității produselor, prin valorificarea 
la un nivel superior a resurselor de 
materii prime naturale și sintetice 
din țară, iar în cadrul industriei a- 
limentare. se va asigura valorifica
rea mal eficientă a materiilor prime 
agricole. în cadrul subramurilor pro
ducătoare de alimente de bază, cum 
sînt carnea, laptele, pestele, uleiuri
le. zahărul, conservele ș.a.

Dezvoltarea ramurilor industriei 
prelucrătoare, în ritmurile prevăzute 
prin proiectul de Directive, reprezin
tă o cerința obiectivă a dezvoltării 
armonioase si echilibrate a econo
miei naționale. în vederea realizării 
obiectivului fundamental al planului 
cincinal 1981—1985 de continuare a 
înfăptuirii prevederilor Programului 
partidului.

Prof. dr.
Constantin BARBUIESCU

Nu dispersare, 
ci concentrarea 

producției 
pe tipuri de 

mașini agricole 
în lumina prevederilor din 

proiectul de Directive ale celui 
de al XII-lea Congres al parti
dului, preocupările noastre sînt 
îndreptate asupra realizării unor 
utilaje și mașini agricole cu ni
veluri superioare de productivi
tate. capabile să execute o gamă 
lărgită de lucrări. Pentru înfăp
tuirea in bune condiții a aces
tor sarcini, aș dori să fac unele 
propuneri :

• Să se concentreze fabri
carea acelorași tipuri de ma
șini în unități al căror profil 
să cuprindă cile o secțiune a 
sistemei de mașini agricole 
(pregătirea solului. întreține
rea culturilor, recoltare. îm
bunătățiri funciare). Aceasta 
ar permite o mai bună adap
tare a construcțiilor de ma
șini agricole la necesitățile 
actuale și de perspectivă ale 
tehnologiilor din agricultură. 
Dispersarea fabricării acelo
rași tipuri de mașini in di
verse unități, unele din aces
tea producîndu-le in serii 
mici, frinează posibilitățile 
de ridicare a nivelului tehnic 
și influențează negativ costul 
acestor mașini.
• Să fie adincită colabora

rea intre cercetarea tehnolo
gică din agricultură si cea 
din industria constructoare 
de mașini. în prezent, aceas
tă colaborare are Ioc doar in
tre centrala noastră si Insti
tutul central pentru cereale 
și plante tehnice, dar nu și 
intre stațiunile de cercetări 
agricole și unitățile construc
toare de mașini, ceea ce în
greunează cunoașterea directă 
și aprofundată a necesităților 
specifice tehnologiilor diver
selor culturi și zone geo
grafice.

Ințj. Gheorqhe 
J1ȘCAN
Șeful atelierului 
de pregătire tehnologică 
pentru mașini
de prelucrare a solului — 
Piatra Neamț

Construim numeroase nave.
Cine le va conduce pe mări și oceane ?

Cerințele tot mai mari impuse de creșterea vo
lumului de mărfuri transportate in trafic maritim 
determină, după cum prevăd Directivele Congresu
lui al XII-lea, sporirea continuă a flotei maritime, 
care, la sfirșitul cincinalului viitor, va avea o ca
pacitate de circa 7 milioane tdw. Concomitent, se 
va diversifica industria navală, ținîndtt-se seama 
de execuția canalului Dunărea — Marea Neagră, 
precum și de nevoile de transport pe fluviu. Efor
tul de înnoire, de asimilare a noi tipuri de nave 
este conjugat, la Galați, dar nu numai aici, fi
rește, cu strădaniile îndreptate în direcția ridicării 
continue a calității producției, cu efortul de a realiza 
produse cit mai bune, mai ieftine, competitive pe 
piața externă. Aș evidenția, in acest sens preocu
parea pentru reducerea tipodimensiunilor unor ma
teriale. Noi, la secția tubulatură, lucrăm cu circa 
120—130 tipuri de țevi, din cele mai diverse, de 
grosimi și dimensiuni 
pornită din secție am 
număr cu circa 40 de 
de suferit calitatea 
venit mai lesnicioasă activitatea de 
nare tehnico-materială. Mă gîndesc că în viitor 
asemenea probleme ar trebui să se situeze mai 
mult în atenția proiectantului. Cincinalul urmă
tor pune în fața Șantierului naval din Ga
lați, după cum se menționează în proiectul Di
rectivelor Congresului al XII-lea, sarcini sporite, 
legate direct de nevoile optimizării structurii și 
utilizării flotelor maritime, fluviale și tehnice, ex
tinderii containerizării, perfecționării activității 
portuare. Examenele repetate pe care Ie-a trecut

diferite. Printr-o acțiune 
reușit să reducem acest 

tipodimensiuni, fără a avea 
navelor. Dimpotrivă, a de- 

aprovizio-

colectivul șantierului gălățean, numeroasele nave in 
premieră națională pe care le-am pus la dispoziția 
flotei românești sînt în această direcție garanții 
ferme că și in viitor ne vom face cu prisosință da
toria. Aș avea de făcut și următoarele propuneri :

• Se cunosc perturbările pe care le aduc 
în fluxul de producție întîrzierile în aprovizio
narea cu materii prime, materiale și instalații. 
De aceea, pentru ca activitatea de cooperare cu 
furnizorii în domeniul naval — ca dealtfel 
cooperarea in general dintre întreprinderi — 
să eunoască o îmbunătățire, un plus de ordine 
și disciplină, s-ar putea constitui un dispecerat 
național care să prevină numeroasele inter
venții și deplasări ale diferiților _ . 
țară, acțiuni ce duc la însemnate pierderi de 
timp și materiale.
• Pregătirii forței de muncă i s-a acordat 

și i se acordă o atenție specială. Totuși, in 
domeniul marinei se observă încă existența 
unor cerințe nesatisfăcute de personal care să 
se îmbarce pe navele ce le construim noi. Sînt 
situații cînd vasul este gata, dar echipa
jele nu pot fi constituite de către beneficiar 
decit după multe luni și chiar atunci cu 
destulă greutate. Propunerea mea vizează pu
nerea unui accent deosebit pe domeniul ma
rinei comerciale, socotindu-I, alături de alte 
sectoare, prioritar in asigurarea cu cadre.

Constantin POPA
maistru, secția II tubulaturâ 
Șantierul naval Galați

delegați in

de mare randament
Siderurgiștii hunedoreni au primit cu interes și 

justificată mîndrie patriotică proiectul de Directive 
ale celui de-al XII-lea Congres al partidului cu 
privire la dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1981—1985 șl orientările de per
spectivă pînă în 1990. Din studierea prevederilor 
proiectului de Directive, mie și tovarășilor mei de 
muncă ne-au reținut în mod deosebit atenția sar
cinile deosebite ce le avem de înfăptuit în vederea 
producerii unor oțeluri cu caracteristici superioare 
care să satisfacă cerințele economiei naționale.

Așa cum se prevede și în proiectul de Directive, 
producerea unor cantități sporite de oțeluri supe
rioare este strîns condiționată de reducerea chel
tuielilor materiale, de economisirea unor cantități 
importante de metal, utilaj de turnare, cărămizi 
refractare, combustibili și energie electrică. Sîntem 
conștienți că numai realizînd în întregime, la toți 
indicatorii planului de producție, în condițiile eco
nomisirii materiilor prime, materialelor, energiei și 
combustibilului, adică desfășurînd activitatea pro
ductivă cu o înaltă eficiență economică, se pot 
înfăptui prevederile de creștere a nivelului de trai.

Discuțiile în cadrul colectivului de siderurgiști ai 
combinatului nostru au relevat că pentru accen
tuarea modernizării activității productive ar fi util 
ca, la definitivarea studiilor privind prevederile din 
proiectul de Directive în domeniul metalurgiei, să 
se țină seama de următoarele propuneri :

, • Să se înlocuiască cuptoarele Martin de Ia
Oțelăria Siemens-Martin nr. 1 și cuptoarele e- 
lectrice de mică capacitate cu convertizoare cu 
insuflare de oxigen. Calculele noastre arată că 
astfel se vor putea economisi circa 68 000 tone 
combustibil convențional și 40 milioane kWh 
la nivelul unui an ;
• înlocuirea furnalelor vechi, de mică ca

pacitate, cu un furnal modern, care va per
mite obținerea unor randamente energetice 
.sporite și creșterea productivității muncii ;

• Crearea unei capacități noi de fabricație 
a cocsului, concomitent cu modificarea baterii
lor 3 și 4 de cocsificare pentru introducerea 
preîncălzirii cărbunilor, prin care se va putea 
produce suplimentar o importantă cantitate de 
cocs ;

• Pentru creșterea coeficientului de scoa
tere a metalului, odată cu transformarea Oțe- 
lăriej Siemens-Martin in oțelărie cu converti
zoare, să se construiască și o instalație de tur
nare continuă a oțelului; Astfel s-ar putea 
ajunge la o „scoatere" de 90—92 la sută, față 
de 83,5 la sută în prezeht.

Victor PETROIESCU
maistru principal
la Oțelăria Siemens-Martin II, 
Combinatul siderurgic Hunedoara

Numeroase mijloace mecanice sînt concentrate la recoltarea 
din lan, coloane de autocamioane aduc producția la cele cinci

porumbului la ferma Blasova (fotografia din stingă), ca dealtfel și la celelalte ferme ale I.A.S. Insula 
stații bordo-șlep de încărcare a porumbului (fotografia din dreapta). Zilnic, din „Insulă" sint expediate 

silozurile din țară peste 6 000 tone de porumb

Mare a Brăilei. Direct 
pe calea apei către 

Foto : A. Papadiuc

CONTRASTE
„Glasul roților de tren" tulbură 

fluxul tehnologic

Recoltarea în Insula Mare a Brăilei
f.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Uzina de porumb" lucrează cu întreaga capacitate
Dimineața, apropiindu-te cu bacul 

de Insula Mare a Brăilei, vasta în
tindere de pămint cuprinsă intre cele 
două brațe ale Dunării ți se înfăți
șează ca o oază de liniște. Este o im,- 
presie amăgitoare. Dincolo de per
deaua de sălcii și de dig, activitatea 
se desfășoară la cea mai inaltă ten
siune. Parcurgind drumurile „Insu
lei", constați o amplă concentrare de 
forțe la recoltarea porumbului și se
mănatul griului. întreaga activitate 
se desfășoară intr-un cadru nou, de
terminat de organizarea consiliului 
unic agroindustrial, despre care ne-a 
vorbit tovarășul Ioan Vlad, directorul 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei.

— Pe teritoriul „Insulei" a luat 
ființă cel mai mare consiliu unic 
agroindustrial din țară — ne spunea 
interlocutorul nostru. El este format1 • 
din întreprinderea agricolă de stat și 
cooperativele agricole Mărașu și 
Agaua, cu o suprafață de peste 70 000 
hectare. în cadrul consiliului au fost 
constituite 8 complexe vegetale, fie
care din acestea avînd cite circa 8 000 
hectare și 5—6 sectoare de producție, 
corespunzător numărului de sole 
din asolamentul unitar. La fiecare 
complex vegetal au fost amenajate 
stații centralizate pentru prepararea 
și aplicarea erbicidelor și s-a genera
lizat administrarea îngrășămintelor 
chimice cu ajutorul aviației utilitare, 
în acest an s-au irigat 40 000 hectare, 
urmind ca anul viitor să avem ame
najată pentru irigații întreaga supra
față. De asemenea, a fost organizat 
un cîmp experimental permanent pe 
50 hectare. Aici avem, în culturi 
comparate, peste 40 de hibrizi de po
rumb, numeroase soiuri și hibrizi de 
griu, soia, sorg, floarea-soarelui, fa
sole ș.a. care ne ajută să alegem 
ceea ce este mai valoros și ce cores

punde condițiilor locale pentru a se 
extinde in producție. Pe scurt, aces
tea sint noutățile și, după cum se 
vede, ele marchează un salt calitativ 
in organizarea superioară a muncii 
și a producției.

în această perioadă, pe primul plan 
al preocupărilor lucrătorilor de la 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei sînt. fără 
îndoială, recoltarea, transportul și 
depozitarea porumbului, „Insula" a 
fost și este o mare uzină producă
toare de porumb. Și în 1979, aici au 
fost cultivate 31 000 hectare cu a- 
ceastă valoroasă plantă. Ca să avem 
cit de cît o imagine a eforturilor ce 
se depun acum la cules, trebuie să 
arătăm că producția totală se va ri
dica la peste 300 000 tone de știuleți. 
La lucrările de recoltare au fost con
centrate 420 de combine, 800 de ca
mioane și alte mijloace de transport, 
la care se adaugă mii de lucrători, 
ostași și elevi.

La toate punctele de lucru pot fi 
consemnate fapte de muncă ce fac 
cinste mecanizatorilor și specialiști
lor. La fermele Blasova și Nufărul, 
ultima amintind doar cu numele că 
aceste terenuri au fost cîndva împă
răția apelor și a stufului, zeci de 
combine înaintează în marea de po
rumb. Producția este bună, iar mij
loacele de transport sint într-un 
du-te-vino permanent, între lan și 
punctele de încărcare a porumbului 
în șlepuri de la Blasova, Maicanu, 
Bălaia, Gingărășoaia și Țacău. Zilnic, 
peste 6 000 tone de porumb pleacă 
spre silozurile din țară. La punctele 
de lucru i-am găsit pe soții Teodor 
și Florica Coandă, șefii celor două 
ferme, care de la începutul recol
tării sint în „Insulă" cu mecanizato
rii. Ei și-au adus aici televizorul și 
frigiderul și vor urca pe „terasă",

după spusele lor, numai atunci cînd 
se va încheia culesul. Este numai un 
exemplu despre felul cum gindesc și 
acționează lucrătorii acestei între
prinderi acum, la ceasul recoltării.

Trebuie arătat că rezultatele bune 
obținute la recoltat nu sînt pe mă
sura marilor posibilități de care dis
pune această unitate. Pînă acum, po
rumbul a fost strîns doar de 
pe mai puțin de jumătate din 
suprafața cultivată. Aceasta de
oarece ritmul .stabilit la recol
tat — 1 000 hectare pe zi —
nu a fost încă realizat. Este o 
consecință a faptului că defecțiunile 
ce apar în funcționarea combinelor 
și a echipamentelor de recoltare nu 
pot fi înlăturate cu operativitate din 
cauza lipsei pieselor de schimb. To-' 
varășul Arghir Prelipceanu, directo
rul S.M.A. Insula Mare a Brăilei, 
stațiune nou înființată, ne spunea că 
lipsesc cu deosebire rulmenți și val- 
țuri de la depănușătorul de porumb, 
axe de 27 mm, subansamble de la cu
plajele de siguranță, lanțuri cu ra- 
cleți și lanțuri de un țol de la echi
pamentul CS-4M. Tot din această 
cauză 15 asemenea echipamente pen
tru recoltarea porumbului în știuleți 
nu au putut fi încă montate pe com
bine.

Este un lucru bun că, din inițiativa 
comitetului județean de partid, de la 
stațiunile de mecanizare a agricultu
rii de pe „terasă" au fost aduși în 
„Insulă" numeroși mecanici și mai 
multe ateliere de intervenție. De a-' 
semenea, pentru grăbirea recoltării, 
aici au fost aduse din județ 50 de 
combine și, în curînd, numărul lor va 
spori cu încă 30. Desigur, toate aces
tea sînt de natură să contribuie la 
impulsionarea recoltării numai cu 
condiția funcționării neîntrerupte a

combinelor. Tocmai de aceea, ținînd 
seama că circa 98 la sută din supra
fața. cultivată cu porumb în Insula 
Mare a Brăilei trebuie să se recol
teze mecanizat, direcția generală a 
mecanizării din Ministerul Agricultu
rii trebuie să asigure cu prioritate 
piesele de schimb necesare menține
rii în perfectă stare de funcționare 
a întregului parc de combine și echi
pamente de recoltare a porumbului 
din această mare unitate agricolă. 
Suprafața mare cu porumb ce mai 
este de cules și producția • bună din 
acest an, care trebuie strînsă integral 
și fără pierderi, impune ca toate 
problemele legate de buna desfășu
rare a lucrărilor să fie rezolvate 
prompt, cu răspundere.

Există și un alt aspect pe care îl 
supunem atenției factorilor de răs
pundere din organele centrale de re
sort. Pentru eliberarea de resturi ve
getale a celor 31 000 hectare cultivate 
cu porumb ar însemna să se consu
me cu executarea acestor lucrări 
circa 800 tone de motorină, fără a 
lua în considerație și celelalte chel
tuieli. Acest consum ar fi justificat 
numai în cazul cînd cocenii ar fi fo
losiți pentru completarea balanței fu
rajere. Cum însă unitățile agricole 
din „Insulă" nu au nevoie de întrea
ga cantitate de resturi vegetale, iar 
în condițiile locale transportul lor pe 
terasă implică greutăți serioase, a- 
ceastă problemă trebuie să-și găseas
că o soluționare economicoasă, în 
deplină concordantă cu necesitatea 
eliberării rapide a terenurilor pen
tru arat și semănat și preîntîmpina- 
rea consumării inutile a unei mari 
cantități de combustibil.

Aurel PAPADIUC

Se anunță 
brumă

După ce în luna septembrie 
timpul a fost frumos si căldu
ros, octombrie a început cu 
ploi care au cuprins o bună 
parte a țării. După cum am fost 
informați de Institutul de mete
orologie și hidrologie, cele mai 
mari cantități de apă au fost 
înregistrate in Oltenia și vestul 
Munteniei, unde au însumat 40 
de litri pe metrul pătrat. De a- 
semenea, a plouat abundent in 
nordul Bărăganului și în zona 
Fundulea-Ilfov. în partea de 
nord a tării, precipitațiile au 
fost reduse, dar s-a înregistrat 
o scădere accentuată a tempe
raturii. întrucît ploile sînt sub 
formă ^e burniță, umezeala 
pătrunde bine in sol. asigurind 
germinarea și răsărirea norma
lă a semănăturilor de toamnă. 
Condițiile meteorologice sint 
favorabile producerii brumelor, 
iar in unele zone chiar și a în
ghețului la scl. Ținînd seama 
de această situație. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare a indicat ca în unită
țile agricole să fie luate măsuri 
speciale de protejare a culturi
lor perisabile și adăpostire co
respunzătoare a animalelor. 
Astfel, este necesar să fie pro
tejate legumele și fructele in 
curs de recoltare. Produsele 
horticole și cartofii, care au fost 
recoltate, vor fi acoperite cu 
prelate, rogojini sau resturi ve
getale pentru a se evita degra
darea lor. îndeosebi in zonele 
de deal și submontane se va 
acționa pentru adăpostirea ani
malelor si asigurarea hranei 
corespunzătoare. astfel incit 
producția zootehnică să nu fie 
diminuată.

într-un număr al 
ziarului „Scinteia". sub 
titlul ..Cînd glasul ro
ților de tren taie flu
xul tehnologic" erau 
prezentate consecințele 
grave pentru mersul 
producției la Oțelăria 
electrică nr. 2 de la 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara ale întreru
perii circulației trenu
rilor încărcate cu ma
terii prime si semifa
bricate de către linia 
C.F.R. călători Sime- 
ria — Hunedoara — 
linie ce intersectează 
căile ferate tehnolo
gice ale secției respec
tive.

Din. răspunsul trimis 
redacției de Ministerul 
Industriei Metalurgice 
și Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor 
Populare rezultă că. 
dună numeroase peri
peții, în sfîrșit s-au 
refăcut proiectele, ur-

mind a fi prezentate 
spre examinare si a- 
probare factorilor de 
decizie.

Cînd 7 Ce demersuri 
se fac pentru urgenta
rea avizărilor și înce
perea lucrărilor ? în 
răspunsurile primite. 
nu.se precizează nimic 
in acest sens.

Cît de stringentă 
este rezolvarea aces
tei probleme rezultă 
din următoarele date:

1) circa 30—40 la 
sută din capacitatea 
otelăriei nu este folo
sită. datorită marilor 
întîrzieri ale trenurilor 
tehnologice ce trans
portă lingotiere. oale 
pentru evadUarea zgu- 
rei. fier vechi si lin
gouri calde spre lami
noare ;

2) aproximativ un 
sfert din totalul lin- 
gourilor se răcesc pe 
drum pînă Ia laminoa

re. impunind un con
sum suplimentar de 
gaze pentru reincălzi- 
re — estimat la 7.5 
milioane metri cubi 
pe an. Deci, zil
nic se ard in condiții 
neeconomice 25 000 me
tri cubi de gaz me
tan !

3) manevrele supli
mentare impuse de 
deplasarea trenurilor 
atrag si ele un consum 
suplimentar de 600 tone 
motorină pe an. Deci, 
două tone de motorină 
arsă, fără rost. în fie
care zi.

De ce alte argu
mente ar mai fi ne
voie pentru a deter
mina Ministerul In
dustriei Metalurgice să 
impulsioneze avizarea 
proiectelor lucrării res
pective de către facto
rii de resort? (C. Câr
lan. S. Cerbul.

Dispută sterilă... pe tema sterilului
Știți ce este șlamul ? 

Sterilul care rezultă de 
la preparațiile de căr
bune și care se acu
mulează sub formă de 
halde prin văile din 
preajma exploatărilor 
miniere. Puțini cunosc 
faptul că acest steril, 
aparent nefolositor, 
mai are o putere calo
rifică. este drept, redu
să de 800—1 000 kcal/ 
kg. ce nu poate fi valo
rificată direct, in sco
puri energetice. Dar el 
poate fi utilizat cu suc
ces ca adaos la fabrica
ția cărămizilor si țigle

lor. Pasta de argilă a- 
mestecată cu slam con
feră calitate superioară 
produselor ceramice și, 
în plus, asigură impor
tante economii de com
bustibil.

Bunăoară, se apre
ciază că la nivelul 
unui an s-ar putea 
utiliza o cantitate de 
350 000—400 000 tone 
șlam cu care s-ar eco
nomisi 20 000—30 000 
tone combustibil con
ventional. de fapt gaz 
metan. Inexplicabil, 
furnizorii se lasă

greu convinși să li
vreze fabricilor de 
produse ceramice ste
rilul ce umple hal
dele, preferind să vîn- 
dă un sortiment de 
cărbune inferior, așa- 
numitul ..mixte 2", care 
are preț de peste patru 
ori mai mare și iși 
poate găsi o valorifi
care superioară in alt 
domeniu.

Deci, o dispută în 
toată regula pe tema 
„majoră" a șlamului. 
Cine îi pune capăt ? 
(C. Corneliu),

Bătăi in ușă, fără folos, la fabrica de uși
La Blaj, în cadrul 

Combinatului de pre
lucrare a lemnului se 
află în construcție o 
fabrică de uși celu
lare. Bucuroși de a-și 
diversifica producția, 
beneficiarii au dat o 
mină de ajutor con
structorilor și, prin e- 
forturi unite, hala de 
fabricație a fost ridi
cată într-un timp re
cord. Dar timpul cîș- 
tigat cu greu îl risi
pesc acum alții cu ușu
rință. Despre ce-i vor
ba ? Cind să meargă 
beneficiarii să con
tracteze utilajele pen
tru noua fabrică, pro
ducătorii — unități din 
cadrul Centralei de u-

tilaje și piese de 
schimb din subordi- 
nea Ministerului Eco
nomiei Forestiere și 
Materialelor de Con
strucții — i-au refu
zat, mai mult sau mai 
puțin politicos. Moti
vul ? Utilajele respec
tive nu erau omolo
gate. „Bine fraților, au 
spus blăjenii, dar ace
leași utilaje le-ați mai 
fabricat in urmă cu 
cițiva ani". ..Da. dar 
nu putem să le mai 
facem încă o dată pen
tru că nu le-am omo
logat". Și plimbați cu 
refuzurile producători
lor. pe de o parte, și 
promisiunile centralei.

pe de altă parte, cei 
de la Combinatul din 
Blaj bat pe la diverse 
uși pentru problema 
ușilor celulare. Pină 
acum, fără sucoes. No
dul gordian al omolo
gării nu s-a lăsat des
făcut. Termenul de in
trare în funcțiune bate 
la ușă și, pînă una 
alta, prin hala de fa
bricație pustie bate 
vintul.

Nu se găsește ni
meni care să refuze, 
categoric, omologarea 
acestei metode de ter
giversare a omologării 
utilajelor pentru noua 
fabrică din Blaj ? (D. 
Constantin).
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Densă în momente semnificative, 
prilejuite de apropierea Congresu
lui al XII-lea al partidului, cro
nica lunii septembrie înscrie ca 
un eveniment de importantă poli
tică majoră CONSFĂTUIREA DE 
LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.
Deschizînd largi orizonturi îmbu
nătățirii ansamblului activității or
ganizatorice și politico-educative a 
partidului, CUVINTAREA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
rostită la încheierea lucrărilor con
sfătuirii a conturat un amplu pro
gram de acțiune pentru creșterea
eficientei activității organizațiilor 
de partid, pentru întărirea spiritu
lui militant, revoluționar, în toate 
domeniile. Reliefînd căile concrete, 
modalitățile practice de acțiune, 
cuvintarea a accentuat concluzia de 
deosebită importantă principială și 
practică referitoare la caracterul 
concret și finalitatea precisă a mun
cii politico-organizatorice — trans
punerea exemplară in viată a poli
ticii partidului, realizarea planului 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, aceasta reprezcntind principa
lul criteriu de apreciere a activită
ții fiecărei organizații de partid, a 
fiecărui comunist.

Prin marea bogăție a ideilor 
enunțate, ca și prin valoarea con
cluziilor conturate — privind 
direcțiile de acțiune pentru Îmbu
nătățirea diferitelor laturi ale pre
gătirii cadrelor ; ridicarea la un ni
vel superior a activității ideologice 
și politico-educative, pe baza unei 
mai strînse legături cu viata și 
creșterea combativității ei revolu
ționare ; respingerea oricăror ten
dințe de separare artificială a mun- 

' cii politice de munca organizato
rică — cuvintarea secretarului ge
neral al partidului constituie un 
ghid călăuzitor pentru toti comu
niștii și, totodată, un vibrant apel 
adresat organizațiilor de partid de 
a-si mobiliza forțele spre înlătu
rarea lipsurilor și deficientelor de 
orice fel, ridicarea întregii lor ac
tivități la nivelul sarcinilor ce 
decurg din proiectele documentelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

Perseverenta cu care partidul ac
ționează pentru a asigura, pe baza 
unui ritm înalt de dezvoltare a tu
turor ramurilor economiei naționale, 
creșterea bunăstării poporului și ri
dicarea nivelului de civilizație al 
tării și-a găsit o nouă și conclu
dentă expresie in hotăririle adop
tate de ȘEDINȚA COMUNA A CO
MITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. ȘI BIROULUI 
PERMANENT AL CONSILIULUI 
SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECO
NOMICE ȘI SOCIALE. Intr-adevăr, 
atit prevederile Planului dezvoltării 
economico-sociale a României in 
perioada 1981—1985 în profil teri
torial, care urmăresc creșterea po
tențialului economic al tuturor zo
nelor țării, ca și a producției pe lo
cuitor, sporirea gradului de ocupare 
a populației fiecărui județ, cit și 
Programul-directivă de creștere a 
nivelului de trai în viitorul cinci
nal și de ridicare continuă a cali
tății vieții, elaborat din inițiativa 
și sub îndrumarea directă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — docu
ment dat publicității — ilustrează 
grăitor profundul și autenticul 
umanism propriu societății noastre

socialiste, care situează In centrul 
atenției crearea condițiilor propice 
pentrd afirmarea plenară a perso
nalității umane, pentru satisfacerea 
cerințelor membrilor societății în 
concordanță cu un consum funda
mentat științific.

înaltul spirit de responsabilitate 
socială al clasei muncitoare, al oa
menilor muncii se vădește în ela
nul patriotic cu care răspund aces
tor măsuri, salutate cu vie satisfac
ție, prin axarea eforturilor crea
toare în marea întrecere socialistă 
desfășurată în întâmpinarea Congre
sului al XII-lea, spre creșterea ne
întreruptă a productivității muncii, 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
de plan privind sporirea producției 
nete și fizice cu consumuri cit mai 
mici de materii prime, materiale, 
combustibili și energie ; este sem
nificativ în acest sens succesul oa
menilor muncii din județul Cluj 
care au îndeplinit planul producției 
globale industriale pe primii patru 
ani ai cincinalului.

în același context al preocupări
lor referitoare la imbunătătirea ca
litativă a activității economice și 
continuînd analizele desfășurate sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind activitatea din 
alte ramuri ale economiei națio
nale, s-a înscris ȘEDINȚA DE LU
CRU CONSACRATA PERFECȚIO
NĂRII ACTIVITĂȚII ÎN DOME
NIUL ECONOMIEI FORESTIERE 
ȘI MATERIALELOR DE CON- 
STRUCȚIL Paralel cu indicațiile 
referitoare la problematica speci
fică domeniului respectiv, ședința 
a prilejuit concluzii cu valabilitate 
pentru toate colectivele de muncă, 
privind intensificarea acțiunii de 
valorificare superioară a resurselor 
proprii de materii prime și mate
riale în condiții de eficientă econo
mică sporită.

înscriindu-se în practica profund 
democratică a conducerii partidului 
de a analiza sistematic pe teren, 
la fața locului, modul în care se 
realizează sarcinile trasate de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., de a 
dezbate împreună cu cadrele de 
conducere, cu activiștii de partid și 
de stat, cu alți oameni ai muncii, 
măsurile ce se impun pentru rezol
varea corespunzătoare a probleme
lor majore ale vieții social-econo- 
mice, VIZITELE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JU
DEȚELE TIMIȘ, BIHOR, MARA
MUREȘ au prilejuit, în același timp, 
o puternică manifestare a unității 
și coeziunii întregului popor, a tu
turor fiilor patriei, indiferent de 
naționalitate, in jurul partidului. 
Relevind importanța succeselor ob
ținute jn toate sferele vieții econo
mico-sociale, secretarul general al 
partidului a accentuat necesitatea 
prevenirii oricăror tendințe de auio- 
mulțumire, precum și a axării efor
turilor spre soluționarea probleme
lor nerezolvate și continua îmbu
nătățire a activității. Se cuvin re
ținute in acest sens, ca orientări 
prioritare cu valabilitate pe plan na
țional : ridicarea mai rapidă a pro
ductivității muncii prin extinderea 
mecanizării și automatizării, folosirea 
intensivă a utilajelor, obținerea 
unor performante tehnice superi
oare, instaurarea unui regim sever 
de economisire a energiei și com

bustibililor, aplicarea fermă a ce
rințelor noului mecanism economic, 
generalizarea aplicării celor mai 
avansate cuceriri științifice în ve
derea obținerii unor rezultate su
perioare în producția agricolă, in
tensificarea activității politico-edu
cative consacrate dezvoltării con
științei socialiste a oamenilor mun
cii. Un puternic ecou a avut, de 
asemenea, caldul îndemn adresat de 
secretarul general al partidului la 
adunarea populară de la Timișoara, 
cu prilejul deschiderii noului an de 
învățămint, privind continua per
fecționare /a școlii românești, ridi
carea calității învățămîntului ca o 
condiție determinantă pentru edu
carea patriotică, revoluționară, a ti
nerei generații, pentru o înaltă pre
gătire profesională a tineretului și 
asigurarea forței de muncă cu o

Cronica lunii

calificare superioară, potrivit ce
rințelor de progres ale societății.

Cronica lunii încheiate consem
nează ca moment de amplă rezo
nantă VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREU
NĂ CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, IN COMUNA SCOR- 
NICEȘTI cu prilejul împlinirii a 
400 de ani de atestare documentară 
a localității. Sentimentele de stimă, 
bucurie și dragoste cu care locui
torii meleagurilor natale i-au in- 
tîmpinat pe secretarul general al 
partidului, satisfacția pentru prefa
cerile înnoitoare care au schimbat 
radical înfățișarea vechiului sat ro
mânesc, acesta dobindind in tot mai 
mare măsură caracteristicile unui 
oraș industrial-agrar. angajamentul 
lor de a nu precupeți eforturile 
spre a-și spori aportul la dezvolta
rea economico-socială a țării, au 
dat glas cinstirii aduse marelui fiu 
al satului și țării care, în fruntea 
partidului, călăuzește întregul po
por spre culmile civilizației socia
liste și comuniste.

Apropierea Congresului al XII-lea 
al partidului a marcat ÎNCEPEREA 
ADUNĂRILOR ȘI CONFERINȚE
LOR DE DARE DE SEAMĂ ȘI 
ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID. Eveniment politic 
de deosebită însemnătate, adu
nările de alegeri prilejuiesc re
evaluarea exigentă, critică și auto
critică, a activității organizații
lor de partid, analizîndu-se modul 
înr care ea asigură mobilizarea for
țelor întregului colectiv în cadrul 
căreia activează spre îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor de plan. Cerința principală sub
liniată în acest domeniu de condu

cerea partidului constă în folosirea 
perioadei de pregătire și desfășurare 
a alegerilor pentru a asigura reali
zarea exemplară a sarcinilor econo
mice, continua întărire a democra
ției de partid, participarea nemij
locită a tuturor comuniștilor la ac
tivitatea organizației din care fac 
parte.

La sate, septembrie a fost o pe
rioadă de activitate susținută și 
fertilă pentru efectuarea in bune 
condiții a lucrărilor agricole de se
zon. Cu toate acestea, date fiind ră
punerile in urmă semnalate intr-un 
șir de județe, se impune intensifi
carea eforturilor spre a asigura pre
tutindeni ÎNCHEIEREA RECOLTĂ
RII în primele zile ale lunii octom
brie, Totodată, desprinzind învă
țămintele ce se Impun din neajun
surile manifestate toamna trecută 

la insămînțări, organizațiile de par
tid. consiliile unice agroindustriale 
și conducerile unităților agricole 
trebuie să folosească cu maximum 
randament mijloacele de care dis
pun pentru executarea însămîn ta
rilor de toamnă la înalt nivel 
agrotehnic și în limitele perioadei 
optime, ca o cerință esențială pen
tru obținerea unei recolte bogate in 
anul 1980.

★
în strinsă corelație cu preocupă

rile pe plan intern, partidul si sta
tul nostru au desfășurat si în pe
rioada la care se referă această re
trospectivă o boxată și fructuoasă 
activitate în sfera vieții internațio
nale, îndreptată spre intensificarea 
continuă a colaborării cu toate ță
rile lumii, în spiritul egalității și 
avantajului reciproc, pentru solu
ționarea problemelor stringente ale 
zilelor noastre potrivit voinței po
poarelor, cauzei destinderii și păcii.

în deplină conformitate cu 
programul partidului, în prim 
planul politicii noastre externe s-a 
aflat, în continuare, preocuparea 
neabătută pentru DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR DE PRIETENIE. CO
LABORARE ȘI SOLIDARITATE 
CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, 
în această ordine de idei, mențio
năm schimbul de mesaje de priete
nie dintre tovarășul _ Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
cu prilejul primirii de către șeful 
statului român a premierului Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, Li Gionk Ok, reafirmarea 
voinței comune de a extinde și di
versifica colaborarea și cooperarea 
româno-coreeană in toate dome
niile de activitate. Aceleiași pre

ocupări 1 se circumscrie pri
mirea de către secretarul ge
neral al partidului nostru a to
varășului Săndor Gâspâr. mem
bru al Biroului Politic al CC. al 
P.M.S.U., secretar general al Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Ungaria, evidentiindu-se cu acest 
prilej hotărîrea de a dezvolta și 
aprofunda în continuare raportu
rile dintre cele două țări si parti
de, dintre organizațiile de masă si 
obștești din România și Ungaria, 
potrivit înțelegerilor convenite în
tre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Jănos Kâdăr.

O serie de alte acțiuni si fapte 
au Îmbogățit în această perioadă 
raporturile României cu țările so
cialiste. în acest sens, cronica lunii 
a consemnat rodnice contacte și 
Convorbiri între reprezentanți ai

României, pe de o parte, și ai 
U.R.S.S., R.P. Chineze, Iugoslaviei, 
Bulgariei. Cehoslovaciei. Cubei, pe 
de alta — încheiate cu măsuri prac
tice menite să ducă la extinderea 
colaborării în diferite domenii ale 
construcției socialiste, in interesul 
progresului mai rapid al țărilor 
noastre, al cauzei generale a socia
lismului.

Numeroase acțiuni atestă con
secvența cu care România extinde 
continuu RAPORTURILE DE SO
LIDARITATE ȘI COLABORARE 
CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZ
VOLTARE, CU ȚĂRILE NEALI
NIATE, CU TOATE STATELE LU
MII, indiferent de orînduire socia
lă. Momente semnificative în 
acest sens le-au constituit schim
burile de mesaje avute de șeful 
statului român cu președintele Al
geriei, Chadli Benjedid, si cu pre
ședintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, în care s-a exprimat vo
ința de a da noi dimensiuni con
lucrării României cu țările respec
tive. De asemenea, cronica lunii a 
consemnat primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a mi
nistrului petrolului și resurselor 
minerale din Emiratele Arabe Uni
te. a cărui vizită în țara noastră s-a 
încheiat, dealtfel, prin încheierea 
unui document de colaborare între 
cele două țări în domeniul indus
triei. îndeosebi în industria petro
lieră și chimică.

O serie de alte instrumente de 
colaborare, încheiate în septembrie, 
ca, de pildă, cele prevăzînd noi 
obiective de cooperare între Româ
nia și Filipine, ca și înțelegerile de 
Ia Haga și Copenhaga privind noi 
acțiuni pe linia extinderii legătu

rilor economice dintre România și 
țările respective, se adaugă largului 
evantai al colaborării noastre.

în același timp, primirea de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
numeroși lideri politici, între care 
secretarul general adjunct al P.C. 
din Marea Britanie, secretarul per
manent al Mișcării Populare a Re
voluției din Zair, președintele 
Partidului Socialist Revoluționar 
Peruan, atestă consecvența cu 
care acționează partidul nostru 
pentru traducerea în viată a orien
tării programatice privind STRÎN- 
GEREA COLABORĂRII CU PAR
TIDELE COMUNISTE ȘI MUNCI
TOREȘTI, CU PARTIDELE SO
CIALISTE ȘI SOCIAL-DEMOCRA- 
TE, CU MIȘCĂRILE DE ELIBE
RARE, CU ALTE PARTIDE DE
MOCRATICE, cu toate forțele care 
acționează pentru libertate și pro
gres, independență, pentru destin
dere, dezarmare și pace.

Din bogata viață internațională 
a lunii septembrie se impune a- 
tentiei CEA DE-A VI-A CONFE
RINȚĂ LA NIVEL ÎNALT A ȚĂ
RILOR NEALINIATE, de la Ha
vana. Mesajul adresat de președin
tele Nicolae Ceaușescu acestui fo
rum, ca și participarea tării noastre, 
tn calitate de invitată, la reuniune 
au reafirmat înalta apreciere dată 

. de România mișcării țărilor neali
niate. în lupta generală pentru li
bertate și independentă națională, 
pentru destindere, colaborare și 
pace. Prin dezbaterile prilejuite și 
documentele adoptate, reuniunea de 
la Havana a pus din nou in evi
dentă că salvgardarea și consoli
darea principiilor fundamentale ale 
nealinierii, depășirea prin tratative 
a diferendelor existente intre unele 
din aceste țări, întărirea colaboră
rii, unității și solidarității țărilor 
nealiniate constituie o premisă e- 
sehțială â înfăptuirii misiunii ce re
vine mișcării de nealiniere în efor
turile pentru combaterea politicii 
și practicilor imperialismului și 
neocolonialismuTui sub orice formă 
de manifestare, pentru așezarea ra
porturilor dintre state pe baze noi, 
democratice, pentru eradicarea sub
dezvoltării și înfăptuirea noii or
dini economice, realizarea dezar
mării și consolidarea păcii, pentru 
progres și asigurarea dezvoltării de 
sine stătătoare a fiecărei națiuni.

în spiritul politicii principiale, 
consecvente a partidului și statului 
nostru, îndreptată spre întărirea u- 
nitățiî țărilor socialiste, poporul ro
mân a salutat cu satisfacție ÎNCE
PEREA LA MOSCOVA A CON
VORBIRILOR PENTRU NORMA
LIZAREA RELAȚIILOR SOVIETO- 
CHINEZE. Este binecunoscut că 
România s-a pronunțat întotdeauna 
pentru normalizarea șl dezvoltarea 
vnor relații de colaborare și prie
tenie Intre Uniunea Sovietică și 
R.P. Chineză. Desigur, așa cum a- 
răta recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. aceasta constituie. în 
primul rînd. o problemă a celor 
două țări, dar. tinînd seama de re
lațiile pe care le are atît cu Uniunea 
Sovietică, cît și cu R. P. Chineză, 
România iși exprimă speranța ca 
tratativele să ducă la rezultate cit 
mai bune. Fără îndoială. îmbună

tățirea raporturilor Intre cele două 
mari țări socialiste ar răspunde în 
cei mai înalt grad marilor idealuri 
comune ale socialismului si comu
nismului, ar fi în interesul tuturor 
popoarelor, s-ar r&sfringe pozitiv 
asupra ansamblului climatului poli
tic mondial.

SESIUNEA ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U., agenda bogată 
a lucrărilor au pus din nou in 
atenție problemele de stringentă 
actualitate care preocupă toate 
popoarele lumii. Pornind de la 
rolul crescînd ce revine Națiu
nilor Unite în viața internațio
nală contemporană, România se 
prezintă la actuala sesiune cu 
noi initiative menite să impul
sioneze preocupările in vederea so
luționării acestor probleme majore. 
Prin înscrierea pe ordinea de zi a 
punctului „Reglementarea prin mij
loace pașnice a diferendelor dintre 
state", România aduce in dezbate
rea marelui forum al națiunilor o 
problemă esențială pentru însănă
toșirea climatului politic internatio
nal, pentru eliminarea practicilor 
politicii de forță, pentru evitarea 
riscurilor, unei noi conflagrații. în 
lumina întregii sale politici externe, 
așa cum este definită în programul 
partidului, in lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. România este 
hotărită să-și aducă contribuția, a- 
lături de alte state, la solutionarea 
problemelor aflate in fata actualei 
sesiuni — hotărire subliniată și in 
cuvintarea rostită In cadrul dezba
terilor generale de ministrul de ex
terne al țării noastre, pozițiile și 
opiniile exprimate cu acest prilej 
fiind apreciate ca un aport pozitiv 
la promovarea scopurilor organiza
ției mondiale.

Luna care s-a încheiat a marcat 
In Occident noi răbufniri ale crizei 
economice, îndeosebi ale celei ener
getice. și, ca un reflex, o adevărată 
furtună monetară, ce șl-a găsit ex
presie în creșterea fără precedent 
a prețului aurului și accentuare a 
fenomenelor de instabilitate fin 
ciară.

Pe linia eforturilor pentru «t 
contracara efectele negative, ge- 
nerate de criza energetică se in- 
scrle CONGRESUL MONDIAL AL 
PETROLULUI. Desfășurat in ca
pitala țării noastre, sub înaltul 
patronaj al președintelui Româ
niei. acest forum — important 
eveniment al vieții științifice si po
litice internaționale — a adus con
tribuții de cea mai mare utilitate 
la clarificarea multiplelor aspecte 
ale problematicii energiei, a contu
rat concluzii și direcții de acțiune 
în viitor. Rezultatele reuniunii de 
la București au demonstrat posibi
litatea și necesitatea unei largi con
lucrări internaționale pentru solu
ționarea ansamhlului fenomenelor 
care confruntă umanitatea, pentru 
făurirea unei noi ordini economice, 
a unei lumi mai bune și mai drepte 
— obiective pentru a căror mate
rializare România socialistă mili-, 
tează, cu neabătută consecvență, 
prin întreaga sa activitate pe plan 
mondial

Tudor OLARU 
Al. CAMPEANU

/

„Decada cărții românești44 Nri’lȚt

S-a deschis, la mijloc de toam
nă. ca in multi ani oină acum. ..De
cada cărții românești" : editori, 
scriitori, oameni de știintă. toti acei 
ce-și împreună forțele pentru a 
aduce in biblioteci, pe mesele noas
tre 'de lectură una din marile bine

faceri ale omenirii, cum a fost din- 
totdeauna- cartea, vor fi și de data 
aceasta prezenti la marea, sărbăto
reasca intilnire cu publicul.

Și in această a XII-a ediție, car
tea iși va etala bogăția atit in locu
rile el tradiționale, dar și in altele

noi, încercînd, mai mult ca altădată, 
să pătrundă la locul de muncă al fie
căruia, în intimitatea lui pentru 
a-i fi sprijin și sfătuitor. Car
tea tinde tot mai mult să se 
adreseze tuturor, in limba care-i 
este cea mai accesibilă, implinind 
astfel și in acest domeniu o politică 
clarvăzătoare, dusă consecvent de 
partidul nostru în toate domeniile 
de activitate. Milioanele de exem
plare tipărite anual în limbile na
ționalităților conlocuitoare consti
tuie una din mărturiile elocvente 
ale aplicării practice a acestei poli
tici.

Rezultat al unor adinei transfor
mări structurale, națiunea noastră 
a devenit nu numai un important 
producător de carte, dar și un mare 
consumator. Valoarea cărților vin- 
dute populației in 1978 a fost de 16 
ori mai mare ca în 1951. Numai 
aceste cifre ne arată interesul ma
jor al societății noastre pentru car
te. Acestui interes, creatorii, edito
rii ii răspund prin tipărirea unor lu
crări tot mai bogate în conținut, mai 
diverse, mai atractive. Dimensiunea 
calitativă este reliefată și cu ocazia 
acestei decade în manifestările ei 
deosebit de diverse. Cartea bună 
este dezideratul dintotdeauna al 
cititorului. Avem astfel de cărți 
și ele trebuie să ajungă la cititori, 
în acest scop, mai mult decit cu 
alte ocazii, „Decada cărții româ
nești" iși propune să prezinte pu
blicului lucrări de înaltă valoare, să 
deschidă și mai larg poarta spre 
universul mirific al cărții bune.

„SF RIDICA CEATA
de
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Fl. N. NĂSTASE
LA TEATRUL MIC

Ion HOBANĂ:

„20000 de pagini 
în căutarea lui Jules Verne“

în peisajul literar ro
mânesc actual, locul lui 
Ion Hobana este foarte 
bine determinat. Prin 
scrieri originale, dar mai 
ales prin comentarii avi
zate. el s-a ilustrat ca u- 
nul dintre promotorii și 
cunoscătorii literaturii de 
science-fiction. Nu este 
insă vorba numai de lite
ratura știintifico-fantasti- 
că de la noi, ci și de cea 
universală. Ion Hobana a 
publicat antologii comen
tate, dedicate literaturii 
de anticipație ce a apărut 
în diverse arii ale geo
grafiei spirituale mondia
le. ajungind astfel. în mod 
Incontestabil, un specialist 
de reputație internaționa
lă.

Că lucrurile stau intr- 
adevăr astfel, o probează 
noua sa lucrare, dedicată 
patriarhului genului știin- 
țifico-fantastic. Jules Ver
ne. Documentarea care se 
află la baza acestei lucrări 
este practic exhaustivă 
Ea este rodul unui efort 
impresionant de documen

tare, întins pe parcursul 
a trei decenii.

Cartea (apărută la edi- 
tura „Univers") este for
mată dintr-o succesiune 
de eseuri, fiecare dintre 
acestea avînd un anume 
coeficient de autonomie. 
Trecind rapid peste fațe
tele mai cunoscute ale 
operei verniene. Ion Ho
bana se oprește asupra 
unor aspecte neclarificate, 
aducind cu acribie noi do
vezi și interpretări, corec- 
tind unele opinii nefon
date ale exegezei france
ze. Unul dintre cele mai 
interesante capitole este 
dedicat capodoperei lui 
Jules Verne „Douăzeci 
de mii de leghe sub 
mări", despre care aflam 
date cu totul necunoscute.

Un alt capitol remarca
bil este cel care urmărește 
legăturile lui Jules Verne 
cu românii. După cum se 
știe, trei dintre romanele 
scriitorului francez se des
fășoară în Muntenia si în 
Transilvania. Contribuția 
Iui Ion Hobana la elucida

rea unor aspecte neclare 
este de prim ordin, ea in- 
trînd in mod autoritar în 
bibliografia internațională 
dedicată operei marelui 
autor de literatură știin- 
țifico-fantastică.

Privind ansamblul lu
crării. se observă faptul 
că exegetul a făcut un 
constant efort de a cir
cumscrie profilului unei 
personalități literare de 
prim ordin, unul dintre 
scriitorii cei mai cititi și 
mai editați din toate tim
purile. Jules Verne, de
monstrează cu elegantă 
Ion Hobana. nu a fost 
doar un scriitor pentru co
pii și nici doar un autor 
al unor scrieri de vulgari
zare a științei, cum mul
te decenii critica de di
verse niveluri a insinuat. 
Ansamblul operei vernie
ne probează existenta u- 
nor valențe artistice in
contestabile, ce țin de vi
brația artistică și de me
sajul umanist. Figurile 
celor mai îndrăgiți dintre 
eroii lui Jules Verne au

pătruns printre elemente
le pozitive ale mitologiei 
literare universale. Căpi
tanul Nemo, in care, după 
cum dovedește exegetul, 
Verne a pus mult din mo
dul său de a gindi asupra 
lumii și asupra destinu
lui umanității, este pentru 
totdeauna un prototip al 
omului liber, apărător al 
celor oropsiți, un simbol 
de perpetuă actualitate.

O semnificație impor
tantă a evoluției literare 
a lui Jules Verne, pe care 
Ion Hobana o relevă du 
grijă, este faptul că ma
rele scriitor francez este, 
prin tot ce a sefis, proto
tipul scriitorului pentru 
tineret, atent in perma
nență la efectul educativ 
al textelor sale. Una din
tre afirmațiile lui Jules 
Verne poate fi considerată 
emblematică : ....scriind,
mi-am propus Întotdeau
na (...) să nu las să-mi 
scape nici o pagină, nici 
o frază pe care să n-o 
poată citi copiii pentru 
care am scris...".

Deși a scris pentru co
pii, Verne nu este doar un 
scriitor pentru copii, ci 
agreat de toate vîrstele. 
Astăzi, cind mai toate 
previziunile științifice ale 
lui Verne au devenit rea
litate, cărțile sale se ci
tesc cu aceeași pasionată 
plăcere.

Volcu BUGARIU

Teatrul Mic. extrem 
de activ in viata ar
tistică a Capitalei prin 
faima reprezentațiilor 
sale mult căutate de 
public, și-a deschis sta
giunea cu un gest deo
potrivă programatic și 
simbolic : primul spec
tacol s-a desfășurat la 
spectatori acasă, pe 
platforma uzinelor „23 
August", ok o nouă 
piesă românească. ..Se 
ridică ceata", un eloc
vent reportaj drama
tic. semnat de proza
torul Fl. N. Năstase. 
Onorarea scenică a a- 
cestui debut dramatur
gie. valorificarea a- 
tentă a unei piese de 
actualitate. inspirată 
din faptele prezentu
lui și dedicată celor 
ce construiesc si mo
delează acest prezent, 
probează o veche con
vingere mărturisită de 
scriitorul și regizorul 
V. I. Popa într-o ple
doarie pentru impli
carea în actualitate, și 
anume că „teatrul 
este o gazetărie a li
teraturii". că „el tră
iește cu atit mai viu 
și mai puternic cu cît 
materialul din el este 
mai curent, mai pe 
măsura înțelegerii de- 
vălmașe". folosind „ci
frul special al zilei". 
Regăsim în spectaco
lul Teatrului Mic „ci
frul special al zilei", 
cu alte cuvinte, fapte 
și caractere relevabile, 
cu valoare exemplară, 
apte să fie cunoscute 
și dezbătute de spec
tatori. Reportai dra
matic. de un realism 
prea puțin transfigu
rat. in pofida titlului 
simbolic, scrierea tea
trală a lui Fl. N. Năs
tase trezește interesul 
opiniei publice, atit 
prin trama ei epică cit. 
mai ales, prin atitudi
nea etică. O puternică 
avarie la un mare com
binat siderurgic, cu 
destule victime si mari 
pierderi materiale, de
clanșează o anchetă 
pentru stabilirea vino- 
vatilor : luptînd împo
triva aparentelor, ti
nînd piept prejudecă
ților, infrutînd rutina 
procedurii iudiciare si 
refuzînd comoditatea 
soluțiilor la indemînă. 
eroul, un activist cu

t V
PROGRAMUL 1

Șantierele construcției
n j . „u.;_......

(Urmare din pag. I)

muncă de răspundere 
in aparatul de partid, 
descoperă cauzele ac
cidentului. 'salvind via
ta și prestigiul unui 
om de știintă căruia 
împrejurările i s-au a- 
rătat potrivnice. Cu 
patos retinut se tra
sează modelul unui 
comportament, confi- 
gurindu-se din linii 
simple chipul comu
nistului de azi. al ac
tivistului preocupat de 
construcția umană, și 
nu doar materială, al 
omului ce se zbate să 
alunge ceata mistifică
rilor. limpezind cu mo
destie și tenacitate 
orizontul Cetății. Pre- 
luind acest text, inspi
rat la rindul său din
tr-o altă scriere epică 
a autorului, regizorul 
Silviu Purcărete i-a 
dat un autoritar re
lief scenic prin pune
rea în lumină a cali
tăților si meșteșugită 
estompare a neajun
surilor. La aceasta a 
contribuit si jocul acto
rilor, deplina lor adec
vare la metamorfozele 
cadrului scenic, inge
nios și functional re
alizat de arh. Virgil 
Luscov. S-a orches
trat un armonios spec
tacol „de cameră" in

pofida distribuției nu
meroase, evitindu-se 
clișeele ..montărilor de 
producție" si ale ..șe
dințelor" pe scenă, de
oarece reflectoarele a- 
tentiei regizorale au 
urmărit cu precădere 
dilemele morale. Re
levabilă. omogenitatea 
interpretării, jocul a- 
tent în stabilirea rela
țiilor au pus în evi
dentă devotamentul si 
conștiinciozitatea acto
rilor Teatrului Mic in 
slujba dramaturgiei o- 
riginale. în roluri epi
sodice. cărora le-au dat 
maximă consistentă, 
s-au impus Olga Tu- 
dorache și Leopoldina 
Bălănuță (fixind ti
puri) ; in roluri secun
dare s-au făcut vă- 
zuti si auziți An
drei Codarcea. Nicolae 
Iliescu. Maria Potra, 
Nicolae Pomoie, Florin 
Vasiliu, Jean Lorin 
Florescu, Vasile Puue- 
za, Ion Ciprian. Vis- 
trian Roman, iar in ro
lul principal, al acti
vistului Cernea, a ex
celat Nicolae Dinică 
datorită simplității u- 
nui joc dublat de căl
dură și convingeri in
terioare.

Mira IOSIF

15,00 Fotbal: Steaua — Young Boys 
Berna tn „Cupa Cupelor" și Uni
versitatea Craiova — Wiener Sport 
Klub în „Cupa U.E.F.A.". Transmi

siuni directe alternative de la
București șl Craiova

16.50 Pe cărările toamnei — documen
tar artistic.

17,15 Corespondenții județeni transmit..
17.30 Oaspeți al scenelor noastre.
17.55 Atenție la... neatenție!
18.20 Tragerea pronoexpres
18.30 Consilierul telespectatorului. Azi

— pe teme medicale
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

le constructorilor cer, ca în legendă, 
„...var și cărămidă / că-i lucrare 
lungă...". Numai că astăzi cine con
struiește mai bine și mai frumos nu 
are soarta tragică a meșterului din 
baladă, dimpotrivă, i se dau pe mină 
alte și alte proiecte, și mai mărețe, 
pe care să le transforme în monu
mente ale civilizației socialiste, spre 
binele celor de azi și al urmașilor lor. 
Noii „meșteri mari" schimbă zi de zi 
fața tuturor colțurilor tării. Buzăul 
de altădată, bunăoară, spălat in apele 
unei ere noi, iși etalează sutele de fe
restre ale marilor întreprinderi scli
pind din zori pînă in noapte ca ale 
unor catedrale moderne, in care hăr
nicia și știința își dau mina, trimi- 
țînd pină in cele mai îndepărtate col
turi ale tării rodul lor bogat. Pitestiul. 
împrăfoșat, umil în haina lui edilitar ă 
sărăcăcioasă de altădată, își prezintă 
azi mîndru cartierele noi : Trivale, 
Craiova. Războieni, Găvana, Prun du.

în Transilvania, după un deceniu 
de reorganizare administrativă, re
venind la împărțirea teritoriului 
în județe, cu deosebire cele rămase 
in urmă în condițiile trecutului, au 
crescut cu o grabă lacomă de a recu
pera timpul pierdut.

Ce să mai spun despre București, 
capitala țării ? Trăiești de o viață 
pe Calea Dorobanți și știi că pentru 
un mosor de ață sau pentru 10 cuie 
trebuia Să bați drumul pînă în Lip
scani, iar acum îți stau la indemină

magazinele etajate cu tot ce vrei, 
alimentare și florării instalate !a 
parterul blocurilor vesele, din Ște
fan ceJ Mare pină în Piața Dorobanți; 
de la etaje se revarsă locatarii spre 
treburile lor, dînd freamăt de viață 
intensă întregului cartier. La inter
secția eu bătrina Cale a Moșilor, ar
tera, largă de 21 m. coboară în deni
velare. descongestionind circulația.

Noul Pod Grant din zona Gării da 
Nord, sute de săli de clasă necesare 
educării și instruirii tineretului, zohe 
de agrement și cămine studențești și 
muncitorești, pe lingă alte circa 40 000 
de apartamente, sint doar o parte djr 
vastul plan edilitar al Bucureștiului. 
care se modernizează mereu, pier- 
zindu-și ultimele urme de balcanlș.fn 
medieval, reconstituindu-și monu
mentele istorice atit de elocvente li 
evitind monotonia obositoare din 
prima etapă a construirii pe verti
cală. păstrindu-se cu grijă elementele 
specifice arhitecturii noastre națio
nale.

...Atîția meșteri mari, calfe și zi
dari. străluciți urmași ai legendaru
lui Manole. vor implini marea voca
ție constructivă a românilor, vor re
construi în frumusețe nouă și traini
că orașele și satele României socia
liste.

Laudă lor și baghetei care dă topul 
uriașei simfonii 1 Și se cuvine ca a- 
ceastă laudă să îmbrace, în cazul cre
atorilor, haina operelor artistice de 
seamă, mărturii peste vreme ale chi
pului de azi al oamenilor, al tării.

Secții noi ale învățămîntului superior seral
Pentru a veni in sprijinul oameni

lor muncii care lucrează nemijlocit 
în producție, cu începere din actua
lul an de studii, în instituții de învă
țămint superior din mari centre uni
versitare ale țării funcționează secții 
serale de ingineri și arhitecți. în
ființate în București, Cluj-Napocă, 
Iași, Timișoara, Brașov, Galați, Cra
iova și Petroșani, unitățile de invă- 
tămini menționate pregătesc specia
liști în domeniul minelor, metalur
giei, construcțiilor de mașini, electro
tehnicii și electronicii, construcțiilor 
și arhitecturii.

Durata acestor cursuri este mai 
mare cu un an decit a celor exis
tente în învățămîntul de zi. Noile 
secții ale învătămintului superior se
ral contribuie la formarea profesio
nală a forței de muncă ce se va rea
liza — după cum prevăd documen
tele Congresului al XII-lea al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea econo
mico-socială a României în cincina
lul 1981—1985 — în strinsă legătură 
cu cerințele economice și vieții so
ciale, cu exigentele progresului 
tehnic.

(Agerpres)

„Săptămîna
în întimpinarea „Săptăminii 

economiei", care va avea loc și 
in acest an intre 25 și 31 octom
brie, la Ministerul Finanțelor a 
avut loc ședința anuală a Co
misiei centrale pentru sprijini
rea acțiunii de economisire, la 
care au participat membri ai 
conducerii Ministerului Finan
țelor. ai unor ministere, insti- • 
Iuții centrale și organizații ob
ștești. Cu acest prilej, pe baza 
informării președintelui Consi
liului de administrație al Casei 
de Economii și Consemnatiuni, 
dr. Mircea Popovici. s-a fă
cut o analiză a rezultatelor ob
ținute de Casa de Economii și 
Consemnatiuni că instituție spe-

economiei4*
cializată în relațiile cu popu
lația, pe linia dezvoltării spiri
tului de economie al cetățenilor, 
atragerea economiilor lor bă
nești. creditarea populației pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală si pentru 
cumpărarea de locuințe din fon
dul de stat, cit și in domeniul 
celorlalte operații efectuate de 
C.E.C. în scopul perfecționării 
activității de cultivare si dez
voltare a spiritului de econo
mie. de ridicare la un nivel ca
litativ superior a întregii acti
vități de servire a populației, 
comisia a stabilit un program de 
organizare a „Săptăminii econo
miei".

19,20 Noi, femeile!
19,50 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Vtnătorul de con
științe”. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane

21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 1

16.00 Muzică populară instrumentală
16,10 Din țările socialiste
16,40 Teatru TV. „Așteptlnd In prag” 

de Mircea Enescu

18,05 Conexiuni — serial științific. Re
luarea episodului 3

18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Treptele afirmării
19.55 Studio T ’79
20.20 De pretutindeni. Tainele longevi

tății: Instantanee din lumea cen
tenarilor; Școala sovietică de ge
rontologie

20,45 Viața de concert a Capitalei. So
norități sub rotonda Ateneului 

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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Primiri Marți după-amiază, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația P.C. Italian, condu
să de Chiti Vannino, membru al 
C.C. al P.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită de 
schimb de experiență și documen
tare in domeniul muncii de partid 
în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat, lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, '

Cu acest prilej, membrii delegației 
P.C.I. au exprimat mulțumiri pen
tru posibilitatea pe care au avut-o 
de a lua contact și a cunoaște acti
vitatea desfășurată de organele și 
organizațiile partidului, preocupările 
comuniștilor și oamenilor muncii 
pentru intimpinarea celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., modul de 
transpunere în viață a politicii in
terne și externe a Partidului Comu
nist Român.

S-a exprimat dorința comună de 
dezvoltare și diversificare în conti
nuare a bunelor raporturi existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian.

La întrevedere a participat tova
rășul Ioachim Moga, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit, marți după-amiază, pe 
Enrique Fernando, președintele 
Curții Supreme a Republicii Fili- 
pine.

In cursul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Republica Filipine, subliniin- 
du-se însemnătatea deosebită a în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre con
ducătorii celor două țări, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ferdinand 
Mai os. S-a evidențiat, totodată, cort- 
tribjț a pe care o pot aduce vizitele 
reciio ce de delegații la dezvoltarea 
și corf olidarea raporturilor româno- 
.©lipin ;e.

r ..ntrevedere a participat Justin
,.,raș. președintele Tribunalului 

..^rem al Republicii Socialiste 
România.

A luat parte Raul Rabe, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Filipine la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut întrevederi cu Con
stantin Sțătescu, ministrul 
și Gheorghe 
general al 
România.

Președintele__ . ..._____ ____„
pubiicii Filipine s-a întilnit, de ase
menea, cu reprezentanți ai organelor 
locale de stat și cu juriști și a vizitat 
obiective economice, soclal-culturale 
și turistice din județele Brașov și 
Argeș.

... ____ justiției.
Bobocea, procurorul 

Republicii Socialiste

Curții Supreme a Re

★
Senatorul Alfonso Lopez Michel- 

een, fost președinte al Columbiei, 
care, împreună cu soția, face o vizită 
în țara noastră la invitația Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, s-a intilnit marți cu tova
rășul Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S. Cu 
acest prilej au fost evidențiate rela
țiile bune dintre Rofnânla și Colum
bia, dorința comună de a fi dezvol
tată prietenia dintre acestea, în inte
resul cauzei păcii, înțelegerii si co
laborării internaționale.

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
marți, pe senatorul Alfonso Lopez 
Michelsen, fost președinte al Repu
blicii Columbia.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privitoare la relațiile 
ecx romice dintre România și Colum
bia, la posibilitățile de extindere a

I

colaborării și cooperării dintre cele 
două țări.

★
Tovarășul Cornel Burtică a primit 

pe Jack S. Parker, președinte adjunct 
al consiliului de administrație al Com
paniei americane „General Electric**.

Au fost trecute in revistă stadiul 
și perspectivele relațiilor comerciale 
și de cooperare dintre compania a- 
mericană și întreprinderi românești.

Vizita delegației paria* 
atentare austriece. Tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, a oferit marți un 
dejun în onoarea delegației parla
mentare din Austria, condusă de 
Roland Minkowitsch.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Naționa
le, ministrul educației și învățămin- 
tului, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
loan Ceterchi, președintele Consiliu
lui Legislativ, președintele Grupului 
român al Uniunii interparlamentare, 
Eduard Eisenbuțger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Republica 
Socialistă România, Margareta Hau
ser, secretar al Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Ștefănescu, vicepreședin
te al Grupului de prietenie România- 
Austria, deputați, alte persoane ofi
ciale.

în timpul dejunului, care B-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-a toastat în sănătatea 
președinților Nicolae Ceaușescu si 
Rudolf Kirchschlaeger, pentru prie
tenia dintre poporul român și po
porul austriac, pentru dezvoltarea co
laborării și conlucrării dintre cele 
două țări.

La întrevederi și la dejun a fost 
prezent Philipp Hoyos, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Austriei în 
tara noastră.

în aceeași zi. oaspeții au vizitat 
întreprinderea de mașini grele dinîntreprinderea de mașini 
Capitală.

Delegația parlamentară 
avut, marți dimineața, o 
cu tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția in legătură cu dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
România și Austria, evidențiindu-se 
noi posibilități privind lărgirea con
lucrării dintre cele două țări pe plan 
bilateral și in probleme ale vieții in
ternaționale.

Tot în cursul dimineții, parlamen
tarii austrieci s-au intîlnit cu tova
rășul Gheorghe Nestorescu. secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

austriacă a 
întrevedere

PrOtOCOl. Marți s'au încheiat, 
la București, lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-austriece de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnică.

Cu acest prilej a fost semnat pro
tocolul sesiunii Comisiei mixte, do
cument ce stabilește noi căi de creș
tere a schimburilor comerciale, rea
lizarea unor însemnate obiective de 
cpoperare economică, atit pe plan 
bilateral, cit și pe terțe piețe. Se 
preconizează creșterea volumului de 
schimburi de produse, cu precădere 
a celor cu grad înalt de prelucrare, 
ridicarea ponderii acțiunilor de coo
perare în fabricația de utilaj minier 
și metalurgic, a mijloacelor de trans
port și mașinilor agricole, produselor 
chimice și farmaceutice.

Documentul a fost semnat de Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și de dr. Josef Stari- 
bacher, ministrul federal al in
dustriei, comerțului și meseriilor.

Recepție. Cu Pri'eM Zilei na
ționale a Republicii Populare Revo
luționare Guineea, ambasadorul aces-

ARAD. „Decada cărții rorhâ- 
“ a debutat la Arad prin lan-nești* _ .... _ ________

sarea volumelor „Vara bunei spe
ranțe" al tinărului prozator arădean 
Horia Ungureanu și „Cultură si is
torie" de Valeriu Râpeanu. în pro
gramul decadei mai figurează, la 
Arad, redeschiderea activității ce
naclului literar „Lucian Blaga". lan
sarea romanului „Moartea curierei" 
de scriitoarea arădeană Maria Toth, 
precum și a volumului „Valori li
rice actuale" de Alexandru Ruja, 
profesor din orașul Chișineu Cris, 
a cărui lucrare a apărut la edi
tura „Facla" din Timișoara. • Sa’a 
„Alfa" a galeriilor de artă din Arad 
găzduiește o nouă ediție a expozi
ției județene de artă plastică a ti
neretului, expoziție organizată de 
cenaclul tineretului din localitate 
și filiala Arad a U.A.P. (Constan
tin Simion). 9 IAȘI. La „Salonul 
de carte" din cadrul „Decadei cărții 
românești" au avut loc o zi evoca
toare Eminescu și lansarea lucrării 
„Avatariile faraonului Tlâ" de 
George Călinescu. A prezentat cri
ticul literar Mihai Drăgan. coordo
natorul colecției „Eminesciana" de 
la editura „Junimea" • „Plimbare 
prin anotimpuri" se intitulează ex
poziția lui Constantin Radinschi, 
deschidă lă galeriile „Cupola" din 
Iași. (Manole Corcaci). O TIMIȘ. 
La librăria. ,.Mihai Eminescu" din 
Timisoara a avut loc lansarea vo
lumelor „Poeme" de Anghel Dum- 
brăveanu. apărut in colecția „Ce’e 
mai frumoase poezii" â editurii 
„Albatros", si „Surîsul meduzei" de 
Alexandru Jebe’eanu, apărut în e- 
ditura „Facla". • Pe scena Teatrului 
National din Timisoara a văzut lu
mina ramoei „Rugăciune pentru 
disc-jokev" de D. R. Popescu. T«a- 
trul german de stat a prezentat lu
crarea dramaturgului timișorean 
Hans Kehrer — „Meșterul Iacob si 
copiii săi", iar micii spectatori au 
aplaudat o premieră — „Punguța

cu doi bani", dramatizare după Ion 
Creangă, de Viorica Filipoiu și 
Veronica Porumbacu, • Galeria 
„Helios" din Timișoara găzduiește 
expoziția lui Diodor Dure cuprin- 
zind o selecție din lucrările de pic
tură și acuarelele realizate in ul
timii ani de plasticianul timișorean. 
(Cezar Ioana). © BIHOR. în sta
țiunea Băile Felix de lingă Ora
dea s-a desfășurat cea de-a 9-a 
consfătuire națională a cenaclu
rilor de literatură de anticipație. 
Consfătuirea s-a încheiat cu o 
masă rotundă pe tema: „Problemele 
fantasticului științific" la care au 
participat scriitorii Vladimir Colin, 
Ion Hobana. Victor Bîrlădeanu, 
Adrian Rogoz, Mircea Oprita. 
• Casa de cultură a sindicate
lor din Oradea găzduiește o va
loroasă expoziție de artă plastică 
în care expun cadre medi-ale. © în 
intimpinarea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, întreprinde
rea cinematografică a județului 
Bihor a organizat o săptămîni) a 
filmului românesc avind ca temă 
etica socialistă. Sint prezentate fil
mele „Mere roșii", „Iarba verde de 
acasă", „Muntele ascuns", „Avaria", 
.,Filip cel Bun", „Orașul văzut de 
sus", (Alexandru 
Sub egida școlii . . 
în municipiul Zalău s-a 
zilele trecute, clubul de 
îndrumarea inimosului medic loan 
Vintilă. (I. Mureșan). • GORJ. La 
Tg. Jiu s-a deschis prima ediție a 
„Salonului gorjean al cărții". (Du
mitru Prună). © SATU MARE. Cea 
de-a treia ediție a „Sa’onului 
sătmărean al cărții" pune la dis
poziția publicului peste 2 000 titluri 
de cărți apărute in cele peste 20 
de edituri din țară. în cadrul pri
mei zile a salonului a fost lan«at 
și volumul antologic „Afirmarea", 
care cuprinde creații in limbi’e 
română și maghiară ale autorilor 
locali. (Octav Grumeza).

ascuns", „Avaria**,
Peti). © 
populare

SALA.I. 
de artă, 
deschis, 
iaz, sub

• RECONSTRUCȚIA 
BABILONULUI. Capitala 
Irakului găzduiește. începind de 
luni, un colocviu internațional de 
arheologie care va examina, intre 
altele, problema reconstrucției 
faimosului oraș al antichității — 
Babilon. Situat la 90 km sud de 
Bagdad, orașul, dintre ale cărui 
monumente s-a păstrat aproape 
intact doar un uriaș leu de 
piatră (în fotografie), se află de 
mai multă vreme in centrul a- 
teriției arheologilor irakieni. 
Proiectul de reconstrucție a Ba- 
bilonulul a fost lansat in 1978,

realizarea sa fiind prevăzută in
tr-un timp de zece ani. După 
cum informează agenția I.N.Â., 
se are în vedere in primul rind 
restaurarea palatului regelui Na-

tei. țări, la București, Kerfalla Cisse, 
a oferit marți o recepție.

Au luat parte Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Aneta 
Spornic, ministrul educației si învă- 
țămintului. Constantin Niță. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului di
plomatic.

Săptămîna filmului din 
R. P. Chineză. La cinematogra
ful „Studio** din Capitală se desfă
șoară incepînd de marți „Săptămîna 
filmului din R. P. Chineză**, mani
festare organizată cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

Spectacolul de gală de marți seara 
a programat filmul artistic „împuș
cături la poliția secretă", inspirat 
din lupta comuniștilor chinezi pen
tru libertatea țării.

în deschiderea manifestării au 
rostit alocuțiuni Corneiiu Leu, direc
torul Casei de filme hr. 4, precum 
și Iuan Sio-pin, director adjunct al 
Studioului cinematografic „îmei".

La spectacol au luat parte Ion 
Popescu-Puțuri, președintele Asocia
ției de prietenie româno-chinezâ, 
Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai I.R.R.C.S., 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au participat, de asemenea, Chen 
Shuliang, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, și membri ai ambasa
dei, precum și șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

„Săptămina filmului din R. P. Chi
neză", ce se va mai desfășura în 
orașele Brașov și Tg. Mureș, reu
nește in program, alături de filmul 
din gală, alte citeva lung-metraje 
artistice : „Baschetbalista cu numă
rul cinci", „Februarie primăvara", 
„Sacrificiul de anul nou" și „Așh 
Ma".

*
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Cipru, marți* după-amiază a 
avut loc, în Capitală, o manifestare 
culturală desfășurată sub egida In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia Mircea Moarcăș. redactor-șef 
adjunct la ziarul „România liberă**, 
a Împărtășit impresiile de călătorie 
în această țară.
• Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și 
tură, un numeros public.

★Marți după-amiază, tovarășul 
rel Duma, ministru secretar de 
la Ministerul Afacerilor Externe, a 
primit pe Paul Cecil Holmer, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

cul-

Au- 
stat

al Guvernului 
România, to-

Primul ministru 
Republicii Socialiste 
varășul Ilie Verdeț, a primit, marți, 
pe Iordan Mladenov, ministrul a- 
provizionării și rezervelor de stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
aflat într-o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și colaborare care se 
dezvoltă între țările, partidele și 
popoarele noastre, in conformitate cu 
înțelegerile și hotărîrile 
cu prilejul întilnirilor și 
rilor dintre tovarășii

★
Tovarășul Ilie Verdeț, 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit marți pe 
dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane. președintele părții țării sale 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ștlin- 
tifică intre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția față de evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre în spiritul înțele-

stabilite 
convorbi- 

Nicolae

prim-mi-

Ceaușescu și Todor Jivkov. Totodată, 
au fost evidențiate posibilitățile 
existente pentru amplificarea aces
tor raporturi in folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării în întreaga 
lume.

A participat tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe.

A luat parte, de asemenea, Petăr 
Danailov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

★
gerilor convenite cu 
rilor și convorbirilor 
Nicolae Ceaușescu și
A fost evidențiată, totodată, dorința 
comună de a dezvolta și diversifica 
aceste relații spre binele ambelor țări 
și popoare, in folosul cauzei 
și colaborării internaționale.

La întrevedere a participat 
rășul Gheorghe Oprea, prim 
prim-ministru al guvernului, 
ședințele părții române în comisia 
mixtă.

A fost de față dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

prilejul lntilni- 
dintre tovarășii 
Erich Honecker.

păcii

tova- 
vlce- 
pre-

R. D. GERMANĂ

Drumul direct
dintre laborator și uzină

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii 
România, tovarășul Ilie Verdeț. pri
mul ministru al Noii Zeelande,

Socialiste
Robert Muldoon, va efectua o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România, împreună cu 
soția, în prima parte a lunii oc
tombrie a.c.

- însemnări 
de călătorie

de atributele mo-

între 4 și 13 octombrie se deschid la București:

Expoziția realizărilor economiei naționale 
și Expoziția internațională — TEHNOEXPO 79

Cu prilejul apropiatei inaugurări a 
Expoziției realizărilor economiei na
ționale — EREN și a Expoziției in
ternaționale — Tehnoexpo ’79. Ia 
Complexul expozițional din Piața 
Scințeii a avut loc marți o conferință 
de presă, la care au participat re
prezentanți ai unor ministere econo
mice și întreprinderi românești de 
comerț exterior, oameni de afaceri, 
ziariști români și străini.

Prezentind cele două prestigioase 
manifestări, care se vor desfășura 
intre 4 și 13 octombrie, directorul 
întreprinderii de tirguri și expoziții 
București, Mircea Bădică, a subli
niat că actuala ediție a Expoziției 
realizărilor economiei naționale, de
dicată celor două mari evenimente 
din viața patriei — 35 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia- 
Iistă și Congresul al XII-lea al parti
dului — se constituie ca un bilanț al

drumului parcurs de România in anii 
socialismului.

Expoziția realizărilor economiei 
naționale EREN, precum și Expo
ziția tehnică internațională Tehno- 
expo includ produse ale unui număr 
de aproximativ 1 000 de întreprinderi 
industriale și firme exportatoare din 
România, la care se adaugă peste 350 
de firme din 21 de țări ale lumii, 
dintre care 16 cu pavilioane naționa
le, din Europa, Asia și America.

EREN și Tehnoexpo din acest an 
se desfășoară în condițiile unor im
portante progrese in toate ramurile 
economiei românești, fapt care per
mite expozanților străini, precum și 
oamenilor de afaceri prezenți la 
aceste manifestări să cunoască 
nemijlocit oferta românească, ele 
deschizînd astfel noi orizonturi spre 
lărgirea și intensificarea cooperării 
economice și tehnico-științifice dintre 
firmele participante.

v r e a
Timpul probabil pentru zilele de 4, t 

șl 6 octombrie. In țară: Vreme rece, 
cu cerul mal mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, mal frecvente in 
nordul și estul țării. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi

cuprinse intre minus 2 și piu» 8 grade, 
Jar valorile maxime intre 7 și 17 grade. 
In următoarele trei zile, condițiile at
mosferice rămln favorabile producerii 
brumelor, in cea mal mare parte a 
țării, in zona de munte și. izolat, in 
nordul extrem al țării, se va semnala 
lapoviță șl ninsoare. In Bucureștii 
Vreme rece, cu cerul temporar noro», 
favorabil ploii de scurtă durată. Vtnt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

Ne aflăm în fața impresionantei 
instalații de la exploatarea carboni
feră la suprafață Schlabendorf-Sud 
din regiunea Cottbus. Cupe uriașe 
decopertează pămîntul nisipos de pe 
stratul de cărbune brun, „pîinea" in
dustriei energetice a țării. Numai de 
aici pleacă 7,5 la sută din cantitatea 
de cărbune de care au nevoie ter
mocentralele republicii. „In dome
niul tehnicii exploatării miniere la 
zi, R. D. Germană deține un loc de 
frunte pe plan mondial — ne spune 
inginerul Kurt Goim. După cum ve
deți, aplicarea cuceririlor tehnico- 
științifice iși găsește aici o concre
tizare vizibilă. Afirmarea progresu
lui tehnic la exploatarea noastră 
este rezultatul unei strinse colabo
rări între specialiști, cercetători și 
mineri", întrepătrunderea științei 
și producției este, de altfel, o coor
donată a activității și altor între
prinderi indus
triale vizitate. De 
pildă, de îndată ce 
pășești în inte
riorul Uzinei me
talurgice din Hen- 
ningsdorf. avînd 
încă multe hale 
vechi, ești surprins
derne ale industriei de astăzi : înalt 
grad de automatizare, dirijare prin 
computere, urmărirea procesului de 
producție pe ecranele televizoarelor.

Știința a devenit in R. D. Germană 
un factor important al progresului 
economiei, al întregii opere-de con
strucție socialistă. în prezent, în 
cercetare și proiectare lucrează a- 
proximativ 160 000 de persoane. Cea 
mai mare parte din aceștia — apro
ximativ 90 la sută — își desfășoară 
activitatea nemijlocit în combinate 
și întreprinderi industriale. în con
strucții, transporturi și agricultură. 
In institutele academiilor, precum și 
în centrele de cercetări ale universi
tăților și școlilor superioare lu
crează 10 la sută din totalul celor 
ocupați în domeniul cercetării și 
proiectării. Gazdele țin să precizeze, 
dealtfel, că o caracteristică a acti
vității științifice în R. D. Germană 
constă în faptul că cercetarea fun
damentală nu constituie un privile
giu al academiilor, după cum cerce
tarea aplicativă nu este o sarcină 
exclusiv a industriei. Tocmai de 
aceea, s-au inițiat și forme cores
punzătoare de colaborare intre toate 
centrele tehnico-științifice de cer
cetare și proiectare. Aceste forme 
de colaborare urmăresc, in princi
pal, ca ideile și cunoștințele pe care 
le pune la dispoziție cercetarea fun
damentală, prin intermediul cerce
tării aplicative, să fie concretizate 
fără întlrziere în noi construcții, in
stalații, tehnologii și produse.

Potențialul cel mal important de 
cercetare se află la Academia de 
științe din Berlin. Din 1770, cind a 
luat ființă, potrivit concepțiilor ma
relui savant G. W. Leibniz, care a 
fost și primul ei președinte, o ple
iadă de savanți renumit! s-au nu
mărat printre membrii acestei pres
tigioase instituții, intre care Hum-

boldt, Koch, Mommsen, Kirchhoff, 
Plank, Einstein... Printre aceste 
nume celebre figurează și cel al învă
țatului român Dimitrie Cantemir.

în prezent, academia cuprinde 47 
de institute centrale și centre de 
cercetare în care lucrează aproxima
tiv 16 000 de cercetători, tehnicieni 
și laboranți. Sarcinile institutelor 
academiei sint examinate și preci
zate in consilii la care participă, pe 
lingă conducătorii instituțiilor res
pective, specialiști din invățămintul 
superior, ca și din unități industriale.

Desigur, activitatea principală este 
axată asupra soluționării proble
melor de care depinde dezvoltarea 
economiei naționale. Preocupările 
prioritare în actualul cincinal sint 
cele privind ridicarea nivelului în
tregii activități economice. Este 
vorba, intre altele, de îmbunătățirea 
produselor, elaborarea și aplicarea 

de noi tehnologii 
și procedee auto
matizate de înal
tă productivitate; 
scăderea consu
mului de energie 
în toate ramurile 
economiei națio

nale, prin înlocuirea treptată a pro
cedeelor, proceselor de producție, teh
nologiilor și instalațiilor consuma
toare intensive de energie cu altele 
cu consum mai mic ; folosirea mai 
eficientă a materiilor prime, inclusiv 
a celor autohtone, ca, de pildă, ni
sipurile de sticlă, anumite metale 
neferoase, argile, lignit și gaze na
turale.

în vederea transpunerii in fapte a 
obiectivelor stabilite, se desfășoară o 
strinsă cooperare între centrele de 
cercetare și unitățile industriale. 
Astfel, cercetătorii din domeniul 
electronicii și fizicii corpurilor so
lide conlucrează cu combinatul 
„Narva**. Elaborarea sistemelor de 
programare a mașinilor electronice 
de calcul este o preocupare comună 
a matematicienilor Universității teh
nice din Berlin și a specialiștilor 
Combinatului „Robotron". După cum 
matematicienii de la Universitatea 
„Karl Marx" din Leipzig cooperează 
strîns cu Combinatul carbonifer 
Regis-Breitingen in vederea exploa
tării economice a zăcămintelor de 
cărbune brun.

Cu cițiva ani în urmă, Consiliul 
de Miniștri al R.D.G. a elaborat un 
plan de dezvoltare pe termen lung 
a cercetării fundamentale oină 
în 1990. Pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite, numărul personalu
lui Academiei de științe va crește cu 
60 la sută, iar volumul investițiilor 
destinate lărgirii bazei tehnico-ma- 
teriale a cercetărilor cu 200 la sută. 
Sint investiții ce se vor recupera, 
fără îndoială, înzecit. Pentru că 
știința și tehnica constituie în țara 
prietenă un factor cu o pondere tot 
mai mare in asigurarea progresului 
continuu al R. D. Germane, în ridi
carea el continuă pe noi trente ale 
dezvoltării economice și sociale.

C. VARVARA
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Astăzi în cupele
Trei dintre cele patru echipe româ

nești participante la cupele europe
ne de fotbal evoluează astăzi în 
manșa a doua a primului tur.

Pe stadionul „Steaua" din Capitală, 
în cadrul „Cupei cupelor", echipa 
Steaua va primi replica formației el
vețiene Young Boys Berna, cu care 
în primul joc a terminat la egalitate : 
2—2. Partida va începe la ora 15,00 
și va va fi condusă de arbitrul L. To- 
kat (Turcia).

în „Cupa U.E.F.A.", Universitatea 
Craiova va intîlni pe teren propriu, 
tot de la ora 15.00, echipa austriacă 
Wiener Sport Club, meciul fiind arbi
trat de N. Lagoiannis (Grecia). Pri
mul joc, disputat cu două săptămîni 
in urmă la Viena, s-a încheiat la ega
litate : 0—0.

în „Cupa campionilor europeni", 
formația F.C. Argeș Pitești se depla-

în citeva

europene de fotbal
sează la Atena, unde va da replica 
echipei locale A.E.K., pe care în 
prima manșă a învins-o cu 3—0. 
Meciul este programat 
(ora României) și va fi 
V. Daina (Elveția).

★
Posturile noastre de 

transmite, alternativ, în 
15,00, întîlnirile 
Craiova, și in întregime, în jurul 
orei 20,30, partida de la Atena. Trans
misia se va efectua pe programul I.

Meciul dintre echipele Aliki Larna
ca (Cipru) și Dinamo București, con- 
tind pentru „Cupa U.E.F.A,", se va 
desfășura joi, 4 octombrie, la ora 
15.30 (ora României) și va fi trans
mis în întregime la radio. După cum 
se știe, in primul joc Dinamo a dști- 
gat cu scorul de 3—0.

cu 
la ora 20,30 
arbitrat de

radio vor 
. . _ jurul orei 
de la București și

• în turneul interzonal feminin 
de șah de la Rio de Janeiro, dună 6 
runde conduce Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte, urmată de 
Lazarevicî (Iugoslavia) și Aleksan- 
dria (U.R.S.S.), cu 4 puncte și cite o 
partidă întreruptă. Elisabeta Poli- 
hroniade (România), care in runda 
a 6-a a cîștigat la Carbajal, se află 
pe locul 4, cu 3 puncte.

ffl Cea de-a 10-a ediție a Jocuri1 or 
sportive ale Asiei de Sud-Est, com
petiție ce a reunit la Jakarta circa 
2 000 de sportivi din 7 țări, s-a în
cheiat cu succesul selecționatei Indo
neziei, situată pe locul întîi în clasa
ment. cu 92 medalii de aur. urmată 
de Thailanda — 50. Birmania — 26, 
Filioine — 24, Malayezia — 19 și Sin
gapore — 16. în finala turneului de 
fotbal, echioa Malaveziei a 
cu scorul de 1—0 formația 
ziei.

întrecut 
Indone-

rînduri
• Cunoscutul automobilist austriac 

Niki Lauda a anunțat că se va retra
ge din activitatea competițională.

în virată de 30 de ani, Niki Lauda 
a debutat în campionatul mondial de 
formula 1 în urmă cu opt ani, afir- 
mîndu-se rapid ca unul dintre cei 
mai buni piloți din lume în cursele 
de acest gen. în bogatul său palma
res figurează ciștigarea de două Ori 
(in 1975 și 1977) cu o mașină „Ferrari" 
a titlului de campion mondial — for
mula 1. în anul 1976, pe circuitul de 
la Nurburgring, Niki Lauda a fost 
victima unui grav accident, care i-a 
pus în pericol viața. Dar, cu dîrzenia 
și ambiția caracteristice marilor cam
pioni. el și-a reluat în curînd antre
namentele, • • ■ ■ 
succese de prestigiu și chiar câștiga
rea. un an mai tîrziu, a titlului 
campion al lumii.

obținînd in continuare
de

Scrimeri: „EN GARDE!"
în rîndurile sportivilor care timp 

peste două decenii au reprezen- 
scrima noastră pe planșele mari- 
turnee internaționale s-au numă- 
performeri de răsunet la toate

de 
tat 
lor 
rat 
armele de concurs, atit în probele 
individuale, cit și în cele pe echipe. 
Iată însă că rezultatele din scrimă au 
început să scadă în valoare din anul 
1978, cînd. la campionatele mondia
le de la Hamburg, numai echipa fe
minină de floretă a reușit să cîștige 
o medalie, de bronz. Probabil, acele 
eșecuri n-au constituit un semnal 
destul de dur pentru federație și 
secții, antrenori și sportivi, deoarece 
curba descreșterii performanței ș-a 
agravat in acest an. în Australia, la 
campionatele mondiale din luna au
gust, echipele și sportivii noștri s-au 
comportat și mai slab, intrînd in 
umbră pînă și floretistele. altădată 
grupul forte al lotului român, care 
vreme de 14 ani fără întrerupere ur
caseră pe una din treptele podiumu
lui la întrecerile lumii. Să adăugăm 
că rezultatele din turneul Universia
dei 1979 (două medalii de bronz, prin 
sabrerul Marin Mustață și echipa re
prezentativă de spadă) n-au avut da
rul să șteargă impresia procesului de 
descreștere, acele întreceri neîntru- 

stie. toate 
mondiale și

printre laureați la campionatele 
mondiale și Universiadă. Să vă redau 
citeva intîmplări, pentru a-mi argu
menta aprecierea. La turneul mon
dial, in meciul pentru locurile 1—4, 
floretistele noastre pierd în fata for
mației Poloniei, scor 8—8, la tușave- 
raj, după ce conduseseră cu 8—6 ! La 
Universiadă, aceeași echipă, de ase
menea intr-un meci pentru intrarea 
în finala 1—4, pierde în fața forma
ției Franței, scor 8—8, la tușaveraj, 
după ce condusese cu 7—5 ! De ase
menea, la extrema limită, chiar 
aproape incredibil, au ratat, pe rind. 
una din cele trei medalii sabrerii noș
tri, de a căror forță tehnică se te-

Concluzii ale anuiui 
preolimpic 1979

nind, după cum se 
valențele concursurilor 
olimpice.

— Tovarășe Dionisie

„Mara- 
victoria 

atleților polonezi Kazmierz Pawlik și 
Jozef Stefanski, care au trecut linia 
de sosire umăr la umăr, ambii crono
metrați pe distanta de 42,195 km cu 
timpul de 2h 11’ 34”. Pe locul trei 
s-a situat un alt concurent polonez, 
Ryszard Ligarski — 2h 12’ 24”. La 
startul cursei au fost prezenți spor
tivi din Cehoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Olanda, Ungaria și 
Polonia.

• Desfășurat la Varșovia, 
tonul Păcii" s-a încheiat cu

■bucodonosor, sub a cărui domnie 
au fost construite principalele 
monumente ale Babilonului. De 
la palat se ajungea la renumite
le grădini suspendate, cunoscute 
ca una dintre cele șapte minuni 
ale lumii antice.

© COMFUTERUL AN
TICIPEAZĂ STIHIA O- 
CEANICĂ. Conectind un 
computer la sistemele actuale de 
detectare a uriașelor valuri ocea
nice cunoscute sub numele țu- 
nami, specialiștii sovietici au 
reușit să anticipeze declanșarea

© După cum s-a anunțat, tragerea 
la sorti a preliminariilor viitorului 
campionat mondial de fotbal va avea 
loc la 13 octombrie. Ia Ziirich. în- 
t.rucît turneul final al C.M. programat 
în 1982 în Spania are o nouă formu
lă. cu 24 de echipe, din Europa se vor 
califica 13 echipe. Pentru „prelimi
nariile europene" vor fi alcătuite 5 
grupe de cîte 5 echipe, o grună de 4 
echioe și una de 3 echipe. Gramele 
de 5 și de 4 vor da cite două califi
cate, iar cea de trei o singură fina
listă. Capi de serii vor fi probabil, 
ca și pînă acum, echipele clasate ne 
locuri fruntașe la campionatul mon
dial precedent.

Tepșan, ați 
fost de față la campionatele mondia
le și la Universiadă ; în calitatea de 
secretar al F.R.S., am dori să ne ex
plicați în primul rînd care este rela
ția intre valoarea scrimerilor noștri 
și a celor de peste hotare, dacă prin 
acest raport putem afla cumva cauza 
insucceselor din acest an competițio- 
nal preolimpic 1

— Dacă încercăm să explicăm 
insuccesele prin motive de valoare, 
riscăm să mergem pe o pistă falsă și 
să extragem concluzii nepotrivite. La 
fiecare dintre cele patru arme — flo
retă feminin, floretă masculin, sabie 
și spadă — există astăzi pe plan 
mondial în jur de 20 de scrlmeri care 
pot aspira la medaliile marilor tur
nee. Pe echipe, sînt cam cite șase 
formații cu șanse aproximativ egale 
pentru primele locuri în 
Sportivii noștri se găsesc 
aceste liste valorice ; ca 
fizice pentru scrimă și ca 
stau mal prejos decît adversarii. Alt
ceva le-a lipsit pentru a se număra

clasament, 
pe toate 
aptitudini 

tehnică nu

meau toți adversarii. Deci, nu poate 
fi vorba de o valoare mai mică, ci de 
incapacitatea de concentrare în mo
mentele de decizie, de labilitatea ner
voasă, ale cărei cauze trebuie să le 
căutăm neapărat în modul în care 
s-a efectuat pregătirea.

— Unii sportivi acuză erori de ar
bitraj.

— Acuză nedreptăți, rareori ade
vărate, cel mai adesea închipuite in 
focul luptei pe planșă, se enervează, 
se pierd cu firea, pierd și meciul ! E 
un defect de educație, pe care nu 
reușim să-1 înlăturăm, in fond un 
defect de pregătire pentru concurs.

— Iată deci o cauză, plauzibilă, a 
insucceselor. Dar, probabil, nici pre
gătirea fizică nu s-a desfășurat fără 
neajunsuri, odată ce scrimerii noștri 
au capotat spre sfîrșitul întilnirilor...

— Problema e mai complicată decit 
pare. Formal, volumul pregătirii fi
zice a fost mult mai mare la toate 
armele, inclusiv la floretă feminină. 
Specialiștii loturilor erau conștient! 
de dificultatea succesiunii turneelor 
în cauză și au acționat în consecință. 
Repet, în mod formal, planul de pre
gătire fizică a fost îndeplinit ; mai 
mult, sportivii noștri n-au dat semne 
de oboseală fizică nici la al doilea 
turneu, al Universiadei. Aspectul cri
ticabil : care este calitatea interioară

a antrenamentului, nu numai fizic, 
eît de conștiincios este sportivul din
colo de ceea ce vede antrenorul, cită 
conștiință și răspundere personală 
pune fiecare sportiv in procesul de 
acumulări treptate ? Pe planșele ma
rilor turnee, scrimerii noștri vor. și 
luptă cu îndîrjire pentru performan
ță. dar e prea tîrziu. Trebuie să-i 
criticăm pe spoi*tivi nu atit centru re
zultatul din luna august, cit pentru 
modul în care au lucrat, să zicem. în 
ianuarie precedent ! Se vede că n-am 
reușit să sădim în fiecare un spirit 
puternic de responsabilitate și o dis
ciplină interioară, care să conducă la 
pregătire perseverentă în toate lunile 
anului.

— Din opiniile dv. rezultă că scri
merii rom&ni dețin o bună valoare in
ternațională, cu șanse la medaliile 
marilor concursuri. Prima parte a 
concluziilor este, ca să zicem așa, op
timistă, dătătoare de nădejdi pentru 
turneul olimpic din viitorul an. în
grijorătoare rămîne, totuși, partea 
cealaltă a concluziilor, care reflectă 
neajunsuri grave de ordin educativ 
— carențe de conștiință și disciplină 
personală în antrenamentul sistema
tic pe timpul întregului an, ceea ce 
nu aduce acumulări treptate sufi
ciente și nici acel plus de calitate 
abia perceptibil în competiția cu ad
versari de valoare tehnică aproxi
mativ egală. Cum intenționează fe
derația să procedeze pentru înlătu
rarea grabnică a acestor neajunsuri 
care, după cum s-a văzut, împiedică 
dobindirea unor 
sunet ?

— în aceste zile, 
rației și specialiștii 
vitatea fiecărui lot în parte și a fie
cărui sportiv. Sîntem datori să gă
sim remedii urgente și eficace pen
tru ca lotul de scrimă să se prezinte 
la nivelul cerințelor înalte cu prilejul 
turneului olimpic. Pregătirea multi
laterală va începe la 15 octombrie cu 
întregul efectiv al celor patru loturi.

— Să adresăm, deci, scrimerilor 
tradiționalul și oficialul „En garde!“. 
un semnal că trebuie să pună capăt 
cu hotărîre neajunsurilor din antre
namente. pentru a reprezenta demn 
culorile noastre la asaltul medaliilor 
olimpice. Opinia publică sportivă aș- 
teaotă de la ei o replică de cea mai 
înaltă calitate.

rezultate de ră-

conducerea fede- 
analizează acti-

Valeriu MIRONESCU

lor. Pînă acum, fenomenele sub
acvatice răspunzătoare de dez
lănțuirea valurilor țunami erau 
depistate cu ajutorul metodelor 
folosite pentru înregistrarea fe
nomenelor seismice, mai puțin 
sigure. Primele aplicații ale 
noului sistem s-au făcut lingă 
Insulele Kurile. Amplasați în 
apropierea țărmului, detectorii- 
emițători ai presiunii apei trans
mit la stația meteorologică da
tele înregistrate: cu cit valul este

mai mare cu atit crește și pre
siunea pe care apa o exercită 
asupra membranelor aparatului. 
Toate aceste date, introduse in 
calculator, permit creierului e- 
lectronic să pună în citeva 
secunde „diagnosticul" valului 
oceanic.

• GREFĂ CU CELU
LE DE PANCREAS. Un 
bolnav de diabet din Franța

trăiește de opt luni fără trata
ment cu insulină datorită grefei 
de celule de pancreas, realizată 
pentru prima dată cu succes în 
această țară de către specialiști 
din Bordeaux. Pacientul. în 
virstă de 28 de ani. care avusese 
o glicemie (conținutul de zahăr 
din singe) de 3,40 g și că
ruia i se administra masiv insu
lină, nu mai are nevoie de 
acest tratament, glicemia stabi- 
lizindu-se la 1.26 g. Grefonul, 
Constituit din celule de pancreas 
de fetus uman care secretă insu
lină, a fost implantat pe mușchiul 
pieptului. Pentru obținerea gre- 
fonului au fost prelevate timp de

trei ani un mare număr de 
celule de la 21 de fetuși. fiind 
vorba — după cum precizează 
„Le Figaro", care publică știrea 
— de cazuri speciale de Între
ruperi de sarcină.

© JUCĂRII SOLARE. 
Ultima modă pe piața jucăriilor 
este și ea, se pare, tributară 
crizei energetice. Astfel, in 
Franța se fabrică jucării meca
nice propulsate de un motor cu 
celule solare. Veritabilă micro- 
centrală helioelectrlcă. acest 
motoraș se pune în mișcare-doar 
sub influența razelor solare sau, 
eventual, a unui bec puternic.

Motorul este adaptabil la diverse 
jucării. (în fotografie, o moară... 
solară).



Schimb de mesaje intre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si losip Broz Tito

Primirea de către președintele Iugoslaviei 
a ministrului român al finanțelor

BELGRAD 2 (Agerpres). — losip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a primit, în ziua de 
2 octombrie 1979, pe tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, care se află la Bel
grad pentru a participa la lucrările 
sesiunii anuale a Fondului Monetar 
Internațional și a Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și Dez
voltare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-au transmis președintelui losip 
Broz Tito un cald salut, urări de 
sănătate și fericire personală, iar 
popoarelor Iugoslaviei urări de noi 
succese în construcția socialistă.

Mulțumind, președintele losip

„Este necesari accelerarea procesului

de edificare a noii ordini 

economice internaționale" 
Deschiderea sesiunii anuale a F.M.I. și B.I.R.D.
BELGRAD 2 (Agerpres). — La Belgrad s-au deschis lucrările se

siunii anuale a Fondului Monetar International și a Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Lucrările sesiunii au fost 
precedate de reuniunile comitetului dezvoltării și comitetului interimar.

Luînd cuvîntul în fața participan- 
ților, losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, a subliniat nece
sitatea accelerării procesului de 
înfăptuire a noii ordini economice 
internaționale, calificînd-o ca „sin
gura cale către progrese mai rapide 
și prosperitate pentru toți, nu nu
mai pentru statele în curs de dez
voltare". Statele în curs de dezvol
tare — a spus vorbitorul — au ne
voie urgentă de asistentă în condiți
ile cele mai favorabile posibil. 
Arătînd că destinderea nu a devenit 
un proces universal și că se mai 
manifestă forța și intervențiile ar
mate, președintele Iugoslaviei a 
relevat că drepturile popoarelor sînt 
încă violate și că mai există încă 
rămășițe ale colonialismului și rasis
mului, in timp ce cursa înarmărilor 
continuă. în acest context el a ară
tat că înarmările afectează nu nu
mai pacea și securitatea, ci și dez
voltarea, in special in țările in curs 
de dezvoltare, care sînt silite să 
aloce o parte importantă a venitu
lui lor național pentru apărare. 
Președintele Tito a arătat că relați
ile economice internaționale ine
chitabile au devenit din ce în ce 
mai mult o sursă de eirize ' < peripj- 
loase și conflicte, relevind cb eco
nomia mondială intimpină serioase 
dificultăți.

El s-a pronunțat in continuare 
pentru utilizarea deplină a forțelor 
creatoare și a eforturilor concertate 
pentru rezolvarea problemelor fun
damentale ale dezvoltării, relevind, 
în context, că nu există suficientă 
înțelegere din partea multor state 
industrializate. Națiunile Unite — 
a arătat vorbitorul — sînt cadrul 
cel mai competent pentru realiza
rea unor soluții acceptabile la a- 
ceste chestiuni și la altele de același 
fel. în încheiere, președintele Tito 

Broz Tito a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succese tot mai 
mari poporului român în opera de 
edificare a României socialiste.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea 
relațiilor pe multiple planuri din
tre cele două țări și popoare, pre
cum și hotărîrea de a amplifica în 
continuare aceste raporturi în spiri
tul celor convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor la nivel înalt. S-a efec
tuat, de asemenea, un schimb de 
păreri în legătură cu unele probleme 
internaționale de interes reciproc.

La primire au fost de față 
L. Kolișevski, vicepreședinte al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, V. Giu- 
ranovici, președintele Consiliului 
Executiv Federal, P. Kostici. secre
tar federal pentru finanțe, și B. Ba- 
durina, șeful cabinetului președin
telui R.S.F. Iugoslavia.

a arătat că este în interesul gene
ral ca sistemul monetar și finan
ciar internațional să fie adaptat con
dițiilor actuale.

în prima parte a lucrărilor se
siunii au fost prezentate rapoarte 
de către R. D. Muldoon, prim-mi- 
nistru și ministru de finanțe al 
Noii Zeelande, Robert McNamara, 
președintele B.I.R.D., și J. de la 
Rosiere, directorul general al F.M.I.

Problemele care fac obiectul dez
baterilor se referă la situația actuală 
și perspectivele economiei mon
diale, sporirea resurselor financiare 
pentru sprijinirea creșterii econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare, 
lupta contra inflației, creșterea rolu
lui organismelor financiare interna
ționale în asigurarea stabilității mo
netare și a cursurilor de schimb, 
perfecționarea mecanismelor exis
tente și crearea de noi mecanisme 
și facilități în legătură cu folosirea 
resurselor F.M.I. și B.I.R.D., în 
primul rînd de către țările în curs 
de dezvoltare.

La lucrările sesiunii, țara noas
tră este reprezentată de tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul finanțelor, 
guvernator pentru România fii Con
siliul F.M.I. și B.I.R.D.

★
Comitetul interimar al Fondului 

Monetar Internațional a realizat la 
Belgrad un acord de principiu pri
vind crearea unui „cont de substi
tuire" care va permite schimbarea 
de devize în Drepturi Speciale de 
Tragere (D.S.T.). Comitetul, care 
este organul executiv al F.M.I., apre
ciază intr-un comunicat că acest 
mecanism va contribui la „amelio
rarea sistemului monetar internațio
nal, constituind un pas spre stabili
rea D.S.T.-urilor ca principală mo
nedă de rezervă.

LONDRA

Liderii Partidului Laburist l-au primit 
pe reprezentantul P. C. R.

LONDRA 2 (Agerpres). — James 
Callaghan, liderul Partidului Labu
rist din Marea Britanie, șl Ron 
Hayward, secretar general al parti
dului, l-au primit pe tovarășul Ion 
Ioniță, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului, care 
participă, ca invitat, la conferința 
anuală laburistă . de la Brighton.

Cu acest prilej a fost transmis, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
mesaj de salut liderului, secretaru

înfăptuirea dezarmării - condiție 

a edificării unei păci trainice in lume
Dezbaterile din plenul Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2. -r Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : In 
plenul Adunării Generale au con
tinuat marți dezbaterile de politică 
generală, în cadrul cărora au luat 
cuvîntul reprezentanții mai multor 
state.

în cuvîntul său, președintele Cipru
lui, Spyros Kyprianou, a evidențiat 
în mod deosebit necesitatea de a se 
realiza dezarmarea generală si totală 
sub un control international efectiv 
și. in primul rînd, dezarmarea nu
cleară ca o condiție a edificării unei 
păci trainice, declarînd intre altele 
că „măsurile parțiale de dezarmare 
sînt pozitive, dar ele nu trebuie să 
rămînă fără urmări". Șeful statului 
cipriot a pus un accent deosebit pe 
necesitatea soluționării pe cale paș
nică a diferendelor dintre state. în 
legătură cu problema cipriotă, el s-a 
pronunțat pentru începerea unor ne
gocieri pe baza acordului de prin
cipiu din mai a.c. dintre cele două 
comunități, care să conducă la o 
soluție întemeiată pe independența, 
suveranitatea, integritatea teritoria
lă, unitatea și politica de nealiniere 
a Ciprului, arătînd că guvernul ci
priot propune convocarea unei con
ferințe internaționale in această pro
blemă sub auspiciile O.N.U.

Butros Ghali, ministru de stat pen
tru afaceri externe al Egiptului, a 
subliniat că „eforturile pentru întă
rirea destinderii internaționale tre
buie să includă reducerea arsenale
lor nucleare, urmărirea obiectivului 
dezarmării generale și totale".

în legătură cu situația din O- 
rientul Mijlociu, el a arătat că

ROMÂNIA: Trei decenii și jumătate 
de uriașe transformări revoluționare 

Amplu articol dedicat țării noastre de cotidianul „L'Umanita"
ROMA 2 (Agerpres). — Cotidianul 

italian „L'Umanita", organul de presă 
al p.ș.d.i., dedică României un am-. 
mH articol, in care, după ce subli
niază că cea mai coerentă forță de 
la începutul luptei pentru eliberarea 
țării a fost Partidul Comunist Ro
mân, evidențiază că, in aceste trei 
decenii și jumătate, România a cu
noscut uriașe transformări revolu
ționare.

„Odată cu trecerea la societatea 
socialistă, in România a fost soluțio
nată în mod democratic problema 
națională, asigurindu-se tuturor oa
menilor muncii, indiferent de națio
nalitate, deplina egalitate in drep
turi, in toate sectoarele. Aceste 
drepturi sînt respectate in practică, 
datorită dezvoltării economice a for
țelor de producție pe întregul cu
prins al țării, creindu-se condiții ca 

lui general, conducerii Partidului 
Laburist, precum și cele mai bune 
urări de succes în desfășurarea lu
crărilor conferinței.

James Callaghan și Ron Hayward 
au rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
salutul adresat, precum și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, urări de prosperitate po
porului român.

Tovarășul Ion Ioniță a avut, de 
asemenea. întrevederi cu membri ai 
Comitetului Executiv National al 
Partidului Laburist. . cu deputati și 
foști membri ai guvernului britanic.

„Egiptul va continua procesul de 
pace" pe baza principiilor retra
gerii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, garantării drepturilor le
gitime ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său de a 
avea un stat independent, și recu
noașterii dreptului la existență al 
tuturor statelor din zonă. Reprezen
tantul egiptean a adresat un apel 
Israelului și O.E.P.' să se recu
noască reciproc și a declarat că 
„Egiptul este gata să ia parte la o 
conferință internațională lărgită de 
pace, cu participarea tuturor părți
lor, pentru a asigura realizarea unei 
păci atotcuprinzătoare".

Primul ministru al Portugaliei, 
Maria de Lourdes Pintasilgo, a apre
ciat că edificarea păcii mondiale 
trebuie să se întemeieze pe respec
tarea independenței tuturor statelor, 
pe edificarea noii ordini mondiale și 
pe înfăptuirea dezarmării. „Nu poate 
fi concepută o strategie adevărată a 
O.N.U. pentru anii ’80, a spus vorbi
toarea, în condițiile continuării cursei 
înarmărilor, care generează război".

Ministrul de externe al R.D.G., 
Oskar Fischer, a arătat că „securi
tatea internațională reclamă o voință 
politică fără echivoc a tuturor sta
telor de a-și respecta reciproc drep
turile lor fundamentale și interesele 
legitime și de a acționa colectiv pentru 
garantarea definitivă a păcii. Pentru 
a realiza aceste obiective sînt nece
sare oprirea cursei înarmărilor și re
alizarea dezarmării prin pași con- 
creți". Se cere sporită încrederea în
tre state, iar disputele trebuie rezol
vate prin mijloace pașnice.

toți cetățenii să aibă asigurat un loc 
de muncă, acces la mijloacele de 
cultură . și propagandă" — mențio
nează ziarul. Cîștigarea independen
ței naționale — se arată în articol — 
a creat condițiile pentru libera afir
mare a personalității umane și a li
bertății omului, incepind cu asigura
rea condițiilor materiale și culturale 
necesare manifestării acestora.

In final, ziarul evidențiază princi
piile politicii externe a României, re
lațiile sale cu toate statele, politica 
sa independentă, încheind cu consta
tarea : „Dealtfel, numai prin înfăp
tuirea actului istoric de la 23 Au
gust 1944, prin victoria insurecției 
naționale antifasciste și antiimperia- 
liste și instaurarea puterii clasei 
muncitoare au fost create condițiile 
pentru promovarea unei politici cu 
adevărat independente".

\ ....... ......—

„Pentru o Europă 
a oamenilor muncii"
Cuvîntarea lui Santiago Carrillo

MADRID. Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Spania, a propus, la mitingul 
consacrat sărbătorii anuale a P.C. din 
Spania, formarea unei „mari stingi 
europene", capabilă să înfăptuiască o 
„Europă a popoarelor și a oamenilor 
muncii, independentă și profund le
gată de țările in curs de dezvoltare".

Partidul Comunist din Spania, a 
relevat el, se străduiește să se alieze 
cu partidele comuniste din Europa 
occidentală și să favorizeze „înțele
gerea dintre partidele comuniste, de 
o parte, dintre partidele socialiste și 
social-democrate, de altă parte, pen
tru a forma o mare stingă europeană".

Secretarul general al P.C. din Spa
nia a apreciat că viitoarea reuniune 
general-europeană de la Madrid tre
buie să adopte „măsuri speciale in 
favoarea dezarmării".

GEIXIȚIILE DE PRESA
pe scurt

I CONVORBIRI SOVIETO-ELENE,

Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. pre- 

1 ședințele Prezidiului Sovietului 
I Suprem al U.R.S.S., l-a primit

marți la Kremlin pe Constantin 
Caramanlis, primul ministru al 
Greciei, aflat in vizită oficială in 

I Uniunea Sovietică. La încheierea
convorbirilor dintre Aleksei Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Constantin 

I Caramanlis, la Moscova au fost 
I semnate Declarația sovieto-elenâ 

și acordul de colaborare economică 
| și tehnică dintre cele două țări.

CONVORBIRILE INTERCOMU- 
I NITARE DIN CIPRU, întrerupte in 

luna iunie, ar putea fi reluate în 
1 curînd la Nicosia, a declarat liderul 
I cipriot turc, Rauf Denktaș. Aceas

tă „evoluție pozitivă" este rezul
tatul eforturilor depuse la New 
York de secretarul general al 

I O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat 
Denktaș.

KUWEITUL RESPINGE ORICE INTERVENȚIE STRĂINA. Ministrul 
kuweitlan al apărării. Solim Alsubah, a anunțat că țara sa este gata să 
trimită forțe militare în Bahrein dacă acest stat, din zona Golfului va fi 
expus pericolului unei invazii străine. El a declarat ziarului „Al-Siyassa" 
că Kuweitul va respinge orice intervenție străină care ar putea primej
dui resursele de petrol.

ÎN MEMORIA VICTIMELOR 
I NAZISMULUI. In prezenta pre

ședintelui Republicii Italiene. San- 
Idro Pertini, la Marzabotto s-a des

fășurat la 1 octombrie o ceremonie 
în memoria victimelor masacrului 

I comis în localitate acum 35 de ani 
de naziști, in urma eăriila au fost 
uciși 1830 de cetățeni ai comunei.

I FESTIVITATE. La Ambasada 
I României din Budapesta a fost or

ganizată festivitatea înminării di- 
Iplomelor de membri de onoare ai 

Uniunii societăților de științe medi
cale din România profesorilor uni- 

Iversitarl dr. Sandor Csomor și dr.
Laszlo Lampe din R. P. Ungară.

ALEGERILE GENERALE DIN 
INDIA vor avea Ioc în prima săp- 

* tămînă a lunii ianuarie, a anunțat 
premierul interimar Charan Singh.

UNESCO—o contribuție sporită la soluționarea 
principalelor probleme ale contemporaneității

PARIS 2 (Agerpres). — în cadrul 
sesiunii Consiliului Executiv al 
UNESCO au loc dezbateri in le
gătură cu proiectul programului de 
activitate al organizației pentru anii 
1981—1983, prezentat de directorul 
general al UNESCO. Luînd cuvîn
tul în legătură cu această problemă, 
reprezentantul român în Consiliul 
Executiv al UNESCO, ambasado
rul Valentin Lipatti, a evidențiat 
contribuția pe care trebuie să o adu
că organizația la instaurarea noii 
ordini economice internaționale. Ia 
lichidarea colonialismului, neocolo- 
nialismului, rasismului, politicii de 
apartheid, la realizarea dezarmării, 
pentru promovarea păcii si a 
cooperării internaționale. Activitatea 
UNESCO, a subliniat vorbitorul, tre
buie să se concentreze asupra rea
lizării unor proiecte operaționale de

PRIMIRE LA BEIJING. Xu 
Xiangqian, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, ministrul apărării 
naționale, a primit grupul de ge
nerali și ofițeri români, aflați la 
odihnă în R. P. Chineză, condus 
de general-maior dr. Alexandru 
Popescu. în cadrul convorbirii 
cordiale, prietenești ce a avut loc 
s-a exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și a colaborării dintre popoarele 
și armatele României și Chinei.

O PLENARA A C.C. AL P.C. DIN 
BANGLADESH a examinat pro
bleme ale situației economice și 
politice din țară și a hotărît con
vocarea celui de-al Ill-lea Congres 
al partidului pentru 15—19 ianuarie 
1980. Participanții au adoptat pro
iectele Programului și ale celorlalte 
documente ce vor fi prezentate 
congresului.

ÎNTRUNIREA FRANCO—VEST- 
GERMANA LA NIVEL ÎNALT s-a 
încheiat marți la Bonn. Cancelarul 
federal al R.F.G., Helmut Schmidt, 
și președintele Franței. Valery 
Gîscard d’Estaing, au examinat o 
serie de probleme majore ale situa
ției internaționale, precum și coope
rarea bilaterală. R.F.G. și Franța 
au convenit asupra construirii și 
fabricării in comun a unui sistem 
de telecomunicații prin satelit. 

BIRMANIA S-A RETRAS DIN MIȘCAREA DE NEALINIERE. Minis- . 
irul birman al afacerilor externe. U Myint Maung, a confirmat in fata 
Adunării Generale a O.N.U. că tara sa s-a retras din mișcarea țărilor | 
nealiniate.

ZIUA DE SOLIDARITATE CU DEȚlNUȚll POLITICI DIN AFRICA DE | 
SUD va fi marcată pe plan mondial la 11 octombrie. Președintele Comi
tetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, B. Akropode Clark (Ni- • } 
geria), a adresat tuturor guvernelor șl organizațiilor din lume apelul de 
a intensifica sprijinul acordat mișcărilor de eliberare din Africa australă

anvergură în direcția lichidării 
analfabetismului, a formării de cadre 
naționale. în special în țările in curs 
de dezvoltare, pentru o legătură tot 
mai strînsă intre învățămint si mun
ca productivă. pentru dezvoltarea 
cercetării științifice. Reprezentantul 
român a relevat, apoi, rolul ce revi
ne UNESCO în pregătirea confe
rinței O.N.U. privind sursele de 
energie noi și regenerabile. în rea
lizarea marilor programe ale organi
zației în domeniile hidrologiei, ocea
nografiei, geologiei, mediului' încon
jurător. A fost subliniată, de aseme
nea, necesitatea dezvoltării cooperă
rii europene în domeniul educației, a 
cooperării științifice și a punerii in 
aplicare, în domeniile de competentă 
ale UNESCO, a unor prevederi din 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

MANIFESTARE A PRIETENIEI ' 
ROMÂNO—SIRIENE. în orașul Tar- I 
tous a avut loc o manifesto j 
consacratâ prieteniei româno- /- 
riene. Cu acest prilej, Ahmad I; I 
prim-secretar al Comitetului ț n- 
vinciei Tartous al Partidului Bd^ 
Arab Socialist, vicepreședinte a. 
Asociației de prietenie Siria—Româ
nia, a evocat recenta vizită făcută I 
în Siria și in această provincie de . 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a elogiat eforturile 
consecvente depuse de șeful sta- 1 
tului român pentru instaurarea unei 
păci drepte în Orientul Mijlociu. 1

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
CĂRBUNE a sporit anul trecut cu ’ 
3,2 la sută, atingînd cifra de 2,6 mi- . 
liarde tone, și probabil va continua 
să crească, în urma scumpirii pe- | 
trolului — se arată într-un raport 
al Comitetului pentru problemele l
cărbunelui din cadrul Comisiei Eco- j
nomice a O.N.U. pentru Europa.

ASISTENȚI LA MANEVRE. 
23 din cele 34 de țări semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, invi- I
tate să asiste la manevrele militare 
franceze „SAONE", au acceptat 
această invitație, a anuntat Pierre |
Hunt, purtătorul de cuvint al Pala
tului Elysăe. Manevrele, care con- *
stituie cel mai important exercițiu ■
militar francez de după război, se 
desfășoară intre 1—5 octombrie.

PAPA IO AN PAUL AL II-LEA 
A SOSIT LA BOSTON — prima/ 
etapă a vizitei pe care o întreprin- i 
de in Statele Unite.

CÎND VIOLENȚA
Pe străzi, în metrouri, in magazine, în sălile de spectacole, la domi

ciliu... violența se răspindește pe o arie tot mai largă a societății din lu
mea capitalistă. Expresie directă a relațiilor sociale inumane caracteris
tice societății bazate pe exploatare, violența cunoaște în ultimii ani, in 
condițiile persistenței crizei economice, o proliferare îngrijorătoare. Șo
majul, inflația, adincirea inegalităților sociale se dovedesc factori de sti
mulare a actelor de violență. In același timp, la agravarea acestui feno
men contribuie intr-o măsură televiziunea și cinematografia, care, pre
ocupate de sporirea pe orice cale a profiturilor, fac o adevărată apologie 
a violenței.

a profiturilor, fac o adevărată apologie

DEVINE PLAGĂ SOCIALĂ
Statisticile șomajului și

Teama: acasă, pe
„Trăim într-o teamă continuă. 

Teama de a merge pe străzi, de a 
tine întruniri, de a ne faoe munca ; 
teamă — noaptea, de atentate cu di
namită ; teamă — ziua, de atacuri cu 
cele mai diferite arme improvizate, 
de la ciocane la chei mecanice". A- 
ceste afirmații aparțin italianului An
gelo Ventura, profesor la Facultatea 
de științe politice din Padova.

Declarațiile sale sînt completate in 
chip elocvent de statisticile oficiale. 
Astfel, potrivit datelor publicate de 
Ministerul de Interne al Italiei, in 
1977 s-au înregistrat în această țară 
un atentat la fiecare 4 ore și un asa
sinat la fiecare 11 zile. în anul ur
mător, 1978, actele teroriste au făcut 
de două ori mai multe victime.

Situații la fel de alarmante dăi-

stradă, în metrou...
nuie și în alte țări poci den tale. în 
ultimii 15 ani, in capitala Franței ac
tele de violentă au înregistrat o creș
tere de 200 la sută. Astfel, numărul 
atacurilor bandelor înarmate împo
triva băncilor și magazinelor se a- 
propie de 300 pe an, iar numărul 
spargerilor a ajuns la 30 000 pe an. 
A circula cu metroul a devenit o 
aventură — atacarea cetățenilor atit 
în galerii, rit și chiar în vagoane a 
devenit un fapt cotidian.

Un episod petrecut luni noaptea la 
New York : un grup de 60 de ban
diți au atacat un tren al metroului 
din „Times Square" pentru a-i jefui 
pe călători. Epilogul: o luptă cruntă 
între bandiți și un detașament de 
40 de polițiști sosiți intre timp la.fața 
locului.

Care sînt motivele proliferării ja
furilor ? — întreabă revista ameri
cană „NEWSWEEK". Autoritățile fe
derale cred că atacurile la bănci spo
resc concomitent cu creșterea șoma
jului și a inflației. în ultimii ani, fla
gelul șomajului a lovit milioane de 
oameni ai muncii. Cartierele insalu
bre in care aceștia sint nevoiți să-și 
ducă viața devin astfel adevărate 
„ghetouri" ale șomajului și mizeriei. 
„Pe acest întunecat fundal economi- 
co-social, scrie revista, se răspîndeș- 
te cu rapiditate violența". Jefuitorul 
tipic este, de regulă, un tînăr înar
mat, cam de 20 de ani, cel mai ade-

ale violenței
sea fără ocupație, mînat de nevoia 
de a faoe rost de bani ; el poate fi, 
de asemenea,, și un toxicoman, care 
nu are altă cale decît prin pungășie 
sau spargeri să reușească a-și procu
ra banii ce-i trebuie pentru stupe
fiante.

„Proliferarea criminalității — scrie 
„LE MONDE DIPLOMATIQUE" — 
este rezultatul unei structuri social- 
economice care, sub masca unei false 
libertăți, urmărește să deschidă o su
papă de evadare dintr-o lume ne
drept și inuman concepută ce alte
rează și alienează personalitatea 
umană".

Propovăduitorii 
anarhiei

Victimele
Zi de zi, 

de violență 
Iată citeva 
al huliganismului" :

- femei, bătrîni, cetățeni pașnici 
coloanele ziarelor occidentale abundă în Știri despre acte 
cărora le cad victimă femei, bătrini, cetățeni pașnici, 

asemenea secvențe cotidiene surprinse la „faplul divers

• „Un grup de golani a atacat o 
pereche de pensionari. Un elev de 
18 ani, care a sărit in ajutorul celor 
doi bătrini. a fost prompt urmă
toarea victimă a huliganilor" („A- 
bendzeitung", Miinchen, R.F.G.).

O „îmi este in permanentă frică. 
Iar noaptea, din principiu, nu merg 
pe străzi" — a declarat o cetă- 
teancă din Hamburg reporterului 
re dstei „Stern".

O „Escalada violentei în Franța 
— relatează „Le Figaro" — se răi- 
frînge tot mai mult asupra omului 
de rind. Cetățeni atacați cu cuțitele.

violuri, paznici lăsati Intr-o baltă 
de singe"...
• La Paris, in stația Montmartre, 

o haimana a impins sub roțile me
troului o femeie aflată pe peron. 
Acest fapt, relatat de revista fran
ceză „L’EXPRESS" intr-un articol 
consacrat violenței „de sfirșit de 
săptămină", a prilejuit următorul 
comentariu amar : „Un sfirșit de 
săptămînă ca oricare altul, cu acte 
de violență determinate de tarele 
societății in care trăim, care cul
tivă atit de sistematic primatul 
forței brutale".

în acțiuneVandalii

La Paris, bandele de „distrugători", dezlănțuite, sparg și sfărîmă tot ce 
întîlnesc în cale

Și-au făcut brusc apariția, în plin 
centrul Parisului, 50 de tineri cu chi
purile acoperite cu basmale și cu 
căști pe cap. Purtind răngi de fier 
în mîini, au dat năvală în îmbul
zeala dint.r-un mare perimetru co
mercial. Vandalii s-au năpustit in
tr-un magazin de încălțăminte, in
tr-o librărie, apoi într-un magazin 
universal, distrugînd totul. Autorii 
acestor distrugeri în serie : o bandă 
de huligani ce-și spus ei inșiși „Ies 
casseurs" — „distrugătorii".

Ce anume urmăresc aceste haima
nale ?, se întreabă „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR". „Ei ies pe stradă 
găsind plăcere pur și simplu în a 
distruge ce le apare în cale" — 
arată autoritățile.

iii
IB i

sub privirile trecătorilor

Atentatele teroriste au devenit o realitate cotidiană 
surprinsă pe una din străzile Romei

După 
de pe

Ronny Zamora, un
Miami, era un pasionat ăl filmelor polițiste. Petrecea 
ore în șir în fața micului ecran urmărind, fascinat, sce
ne de groază din nenumăratele filme ce fac cultul vio
lenței. Pînă cînd, într-o zi, a asasinat-o pe vecina de 
apartament, o femeie in virstă de 93 de ani, fără mo
tive deosebite. „Am făcut ca la televiziune", avea să 
se apere el în fața instanței. Judecătorii din Florida 
l-au condamnat, dar avocatul ucigașului a făcut recurs, 
arătînd că adevărații vinovați sînt cele mai mari rețele 
de televiziune americane — A.B.C., N.B.C. și C.B.S.

Acesta nu constituie însă un fapt izolat. Un studiu 
publicat la Philadelphia și finanțat de Asociația me
dicală americană și de Institutul național de sănătate 
mintală precizează că aproape 9 din 10 persoane ce 
apar in programele pentru copii difuzate de rețelele 
A.B.C. și C.B.S. sint implicate, sub o formă sau alta, 
in acte de violență. Totodată, autorii studiului arată că 
numărul scenelor de violență in programele pentru 
copii a crescut de la 15,6 pe oră în toamna anului 
1977, la nivelul record de 25 pe oră toamna trecută.

Deplingind această stare de fapt, criminologul vest- 
german H. J. Schneider avertizează că urmarea unei 
asemenea avalanșe de brutalitate și crime este creș
terea tendințelor violente mai ales în rindul tinerilor. 
1 566 de tineri londonezi între 12—17 ani au fost ches
tionați în vederea întocmirii unui studiu „Televiziunea 
și adolescenții". Ei au recunoscut că au comis, după 
model TV, peste 9 000 de acte de violență.

\

„modelele” 
micul ecran
tinăr american de 16 ani din

„Compania antigroază 
prosperă

Starea de tensiune, 
de teamă poate fi... un 
business foarte renta
bil. Astfel, in S.U.A., 
un grup de foști ex- 
perți ai serviciilor de 
contrainformații ale 
forțelor aeriene aU 
creat recent o compa
nie cu totul neobiș
nuită — ..Risks Inter
national Incorporated". 
Compania vinde infor
mații referitoare la 
locurile unde bîntuie 
mai. puternic „vintul 
violenței", unde și cite 
crime și atentate au 
avut loc intr-o anumi
tă perioadă, ce tip și 
ce calibru de arme de 
foc au fost folosite etc.

In plus, compania 
oferă consultații în le
gătură cu 
celei mai 
„strategii" de

re împotriva actelor 
de violență. Iată citeva 
consultații preconizate 
clienților: „Dacă păs
trați plante ornamen
tale in apartamentul 
dv„ este recomandabil 
să renunțați la ele, de
oarece reprezintă as
cunzători ideale pentru 
bombe și, in general, 
pentru orice mașină 
infernală". Sau : „Nu 
vă deplasați in diverse 
locuri, la serviciu sau 
la domiciliu la ace
leași ore și pe aceleași 
rute !“

Costul furnizării unei 
asemenea „consultații" 
amănunțite se 
însă la aproape
de dolari. Si totuși, 
zeci de mari firme și 
mii de cetățeni parti
culari figurează pe 
lista clienților.

ridică
1000

alegerea 
eficiente 

apăra-
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