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ȚARII, CIT MAI MULT

CĂRBUNE!

Un combustibil de mare
utilitate, mai valoros ca oricind

Oamenii muncii manifestă un viu și larg interes fată-de problemele 
aflate în centrul preocupărilor și atenției partidului si statului, pro
bleme care privesc întreaga societate și se referă la dezvoltarea noastră 
social-economică în prezent și în perspectivă. Intre acestea, un loc din
tre cele mai importante, dacă nu chiar cel mai important îl ocupă, așa 
cum s-a subliniat la Congresul al XII-lea al partidului, lărgirea bazei 
proprii de materii prime, sporirea gradului de asigurare din resurse in
terne a necesităților economiei naționale și reducerea substanțială a im
porturilor. în acest scop, în actualul cincinal se va intensifica activi
tatea de cercetare și punere în valoare a noi zăcăminte de substanțe 

'* minerale utile pe întreg teritoriul tării, inclusiv a minereurilor sărace, 
extinzîndu-se tehnicile moderne de prospecțiuni și explorare, se va ac
centua creșterea industriei extractive.

Răspunzînd acestui larg și profund interes manifestat si prin în
trebări adresate redacției cu privire la situația actuală și felul cum se 
va rezolva în perspectivă problema asigurării bazei energetice a eco
nomiei naționale, cu privire la felul cum se acționează și ce trebuie fă
cut în continuare pentru asigurarea independentei energetice a tării în 
acest deceniu, așa cum a indicat conducerea partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ziarul își propune să abordeze cu sprijinul unor specialiști, 
cadre cu funcții de răspundere din economie, cîteva din aspectele cele 
mai importante, cele mai stringente din acest domeniu.

începem cu cărbunele. Ce rol revine cărbunelui în solutionarea pro
blemelor energetice ale lumii ? Ce loc ocupă cărbunele în balanța ener
getică a economiei noastre naționale ? Care este răspunderea lucrăto
rilor din domeniul cercetării geologice ? Cum se acționează pentru des
coperirea și punerea în valoare a unor noi zăcăminte ? Ce se întreprinde 
pentru dotarea si extinderea mecanizării lucrărilor din industria ex
tractivă ?

l

t

lată cîteva din întrebările la care își propune să răspundă ziarul incepind cu ancheta noastră de 
astăzi, din pagina a lll-a, intitulată : „Țării, cit mai mult cărbune !“i» •

TOAMNA BOGATA DIN GRĂDINILE DE LEGUME
ISI AȘTEAPTĂ GRĂDINARII HARNICI
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în acest sezon al legumelor, din 
grădini se string și se livrează mari 
cantități de tomate, ardei, vinete 
destinate atît piețelor, cit și fabrici
lor de conserve în vederea prelucră
rii. De asemenea, în silozuri au fost 
puse la păstrare zeci de mii de tone 
de ceapă, usturoi, iar acțiunea de in- 
silozare va continua odată cu recol- 
tarea rădăcinoaselor. Așa cum s-a 
arătat și la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., în acest an 
producția legumicolă este bună și 
va putea asigura aprovizionarea 
populației și rezerve pentru iarnă. Din 
datele oferite de Direcția generală 
economică a horticulturii rezultă că 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut au fost livrate la fondul de 
stat cu 147 000 tone mai multe legu
me, din care 110 000 tone tomate. 
Bineînțeles, in grădini se află încă 
mari cantități de legume, care tre
buie strînse și transportate rapid în 
vederea aprovizionării populației sau 
depozitării pentru iarnă.

Este rezultatul măsurilor luate, la 
indicația conducerii partidului, prin 
care se urmărește ca fiecare județ 
să-și asigure satisfacerea nevoilor de 
produse agroalimentare din produc
ție proprie. Se remarcă realizările ob
ținute în județele Mehedinți, Alba, 
Bihor Si Arad, care au îndeplinit in 
proporție de 90—100 la sută planul de 
livrare a legumelor la fondul de stat 
pe perioada 1 ianuarie — 5 septem
brie. Bune rezultate în această di
recție au fost obținute și în județele 
Teleorman, Timiș, Constanța și Cluj. 
Alte județe — Călărași, Gorj, Galați, 
Giurgiu. Olt, Neamț—nu și-au adus 
contribuția pe măsura posibilităților 
la constituirea fondului de stat la 
legume, realizînd, în perioada aminti
tă, doar 40—50 la sută din.planul de 
livrări. Situația nu poate fr pusă, cum 
se mai încearcă pe alocuri, numai pe 
seama condițiilor climatice nefavora
bile. Producțiile scăzute de legume 
și restantele la livrări își au în mare 
măsură explicația în deficiențele care 
au existat în organizarea muncii în 
unele unități agricole, în răspunderea 
scăzută față de executarea lucrărilor 
în grădini și, bineînțeles, sînt urmarea 
deficiențelor existente în conducerea, 
controlul și sprijinirea activității de 
către direcțiile agricole județene, 
trusturile horticole și întreprinderile 
de legume și fructe.

La recenta Consfătuire de lucru pe 
problemele agriculturii de la C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făcînd o amplă analiză a rezultatelor 
obținute în acest an în legumicultură, 
indica să fie practicată o legumicul
tură intensivă, reintroducindu-se me-

tode care s-au dovedit deosebit de 
eficiente, cum este cultivarea toma
telor pe spalieri și araci, eșalonarea 
producției de varză și cartofi, extin
derea unor sortimente, ca mazăre, 
fasole, păstăi, dovlecei și altele. „In

• Puternică mobilizare 
de forțe la sate pentru 
strîngerea fără pierderi a 
recoltei bogate de legume 
din acest an • în fiecare 
județ să fie respectate 
neabătut programele sta
bilite pentru însămînțarea 

legumelor-verdețuri

anul viitor, în orice condiții, să avem 
o recoltă mare de legume, din martie, 
incepind cu spanacul, cu salata, și 
pină in iarnă — arăta secretarul ge
neral al partidului. Pînă în decem
brie să mănince oamenii legume și 
verdețuri proaspete, nu conserve". 
Aceste indicații trebuie să se materia
lizeze încă din aceste zile, cind in 
grădini se lucrează la pregătirea vii
toarei producții de legume, și îndeo-

sebi a verdețurilor care urmează a fi 
obținute și livrate la începutul pri
măverii viitoare.

Potrivit programului întocmit de 
Direcția generală economică a horti
culturii din Ministerul Agriculturii, 
in această toamnă în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste urmează 
să se însămînțeze 2 230 hectare cu 
salată, 4 100 hectare cu spanac, 4 000 
hectare cu ceapă verde și alte sorti
mente. De asemenea, încă din aceas
tă toamnă se va planta bună parte 
din suprafața ce se va cultiva în 
anul viitor cu ceapă și usturoi. Im
portant este ca lucrările de însă- 
mințare și plantare să fie executate 
la termenele stabilite și in cele mai 
bune condiții tehnice. Din progra
mul direcției de specialitate desprin
dem că încă în prima săptămînă a 
lunii septembrie trebuiau însămîn- 
țate peste 1 000 hectare cu salată, 
dat s-au realizat numai 140 hectare 
în județele Alba. Bacău. Bistrița- 
Năsăud, Cluj,. Hunedoara, Mureș, 
Neamț, Satu Mare, 
Vrancea, în toate 
neînsămînțîndu-se 
hectar. în schimb, față de 405 hec
tare prevăzute a se însămînța cu 
spanac in săptămînă 1—7 septembrie 
au fost realizate 581 hectare. Dar în

Sibiu, 
celelalte 
nici

Timiș, 
județe 

măcar un

loan HERȚEG
(Continuare în pag. a V-a)

TIMIȘ : Peste 3 500 noi
apartamente

Zestrea urbanistică a orașelor ti- 
mișene s-a îmbogățit în acest an cu 
noi blocuri și ansambluri de locuințe, 
în municipiul Timișoara, bunăoară, 
constructorii au predat la cheie în 
noile zone de locuințe din Calea Gi- 
rovului. Calea Lipovei, „Matei Ba- 
sarab", „Dîmbovița" și „Cartierul 
soarelui" blocuri care însumează 
3 150 apartamente și garsoniere. în 
Lugoj au fost construite și date în 
folosință 300 de apartamente, din cele 
480 prevăzute pe întregul an. Alte 
zeci de apartamente au fost date în 
folosință în orașele Jimbolia și 
Sînnicolau Mare. (Cezar Ioana).

Noul, omniprezent in orașul de reședință al județului Mureș - Tîrgu Mureș
Foto : Haragos Zoltăn

ÎN ZIARUL DE AZI :
RUBRICILE NOASTRE l 
Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate condu
cerii partidului ; Festiva
lul national „Cîntarea 

României"

Instalații complexe, de mare ran
dament, într-o unitate economi
că modernă : întreprinderea de 

și țesături din fibre de 
sticlă - București

Țăranii din satele 
nei Balșa, județul 
doara, n-au fost niciodată 
obișnuiți cu premiile. N-a 
avut cine și pentru ce să-i 
premieze. Ei trăiau într-o 
sărăcie care ii umilea și le 
înăsprea firea și suflețele. 
Casele, șurile, grajdurile 
și stinele lor, agățate pe 
coastele prăpăstioase ale 
dealurilor ce formează ul
tima rostogolire de piscuri 
spre nord-vest, ale Munți
lor Orăștie, par niște cui
buri de grauri migălite la 
începutul începutului. E- 
xistenta acestor așezări 
în mijlocul Transilvaniei 
curge din antichitate. Le 
atestă vechimea numeroa
sele exponate prezentate 
într-un mic muzeu sătesc 
din Vălișoara, înjghebat 
cu mare trudă și pasiune 
de învățătoarea Maria Vă- 
lean și soțul ei. De la to
porul de piatră șlefuită, cu 
orificiu pentru coadă, da
tină din neolitic, la unel
tele de minerit, păstorit și 
albinărit din vremea daci
lor și romanilor și pină la 
uneltele casnice și veșmin
tele, cu cusăturile lor spe
cifice locului, toate vor
besc despre continuitatea 
vieții materiale și spiritua
le a țăranilor români pe 
aceste plaiuri fortificate 
de munți și văi adinei.

în întrecerea socialistă 
pe anul 1980, comuna Bal
șa a ocupat locul I pe ju
deț, depășindu-și angaja
mentele la toți indicatorii, 
în urmă cu ani, locuitorii 
acestor sate așteptau cu 
înfrigurare vremea seceri
șului în lunca Mureșului. 
Atunci, satele se. goleau.. 
Țăranii se deplasau în 
cete mari, familii întregi, 
cu secerile în desagi peste 
dealuri, la Rapold, Sime- 
ria, Foit, Șoimuș, Hărău 
și chiar mai departe. Se
cerau două-trei săptămini, 
cit era ziua de mare, chiar 
și noaptea pe lună, pentru 
a primi la sfîrșit cîteva 
ferdele de griu cu care își 
omorau foamea peste iar
nă'. Acum acești țărani de 
munte i-au depășit pe cei

comu- 
Hune-

din lunca Mureșului. I-au 
scos din sărăcie vitele și 
oile. Prin vrednicia lor au 
dat acestor locuri, satelor 
lor o nouă strălucire, o 
nouă perspectivă a civili
zației socialiste.

Aducîndu-și aminte de 
’traiul lor de altădată, ei 
devin mai îndîrjiți, răzbu- 
nîndu-se parcă pe trecut, 
scoțind 
seacă, 
fiecare 
fiecare 
rire a

bani din 
punînd în 
petec de 

posibilitate 
avuției.

piatră 
valoare 
pămint, 
de spo- 

Adică, au

ducțiilor lor agricole sînt 
vîndute prin cooperația de 
consum, prin contractare 
cu statul. Alți oameni din 
Balșa se dovedesc deose
bit de pricepuți în stupă- 
rit. îndeletnicire care aici 
are vechimea mileniilor 
Sînt cîțiva gospodari care 
vînd anual miere de albine 
statului în valoare de zeci 
de mii. Unul dintre cei 
mai harnici gospodari din 
comună este Teofil Tomo- 
taș din Vălișoara, miner 
fruntaș la mina Haneș din

Gospodarii 
de la munte
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„Mulțumiri pentru drumul regăsit
într-una din 

tei veri toride, 
dinii publice 
l-au „adunat" 
zile orașului pe un tinăr în 
legătură cu care localnicii 
începuseră să-și pună în
trebări ; de zile și săptă
mini în șir umbla îmbrăcat 
doar într-un slip ponosit.

' înnopta pe unde apuca și. 
mai cu seamă, prin micul 
ștrand al orașului. Cînd il 
răzbea foamea mergea 
la ușile din spate 
restaurantelor pînă ce 
un bucătar se indura 
dăruiască o farfurie cu 
mîncare. Nu. n-a furat ni
mic, n-a supărat pe nimeni. 
Era liniștit și trist. Totuși, 
acuzațiile de vagabondaj, 
de ultraj la bunele mora
vuri. parazitism social erau 
de neocolit. In dosarul său, 
întocmit la miliție, nici n-au 
fost ocolite. Tînărul, pe 
nume Nicolae Barnea, ori
ginar dintr-un sat de pe 
lîngă Bacău, de meserie 
strungar, părăsise căminul 
de nefamiliști al întreprin
derii de construcții nave și 
utilaj tehnologic, apoi își 
părăsise și locul de muncă, 
trăind mai întîi din vinza- 
rea puținelor sale obiecte 
personale (pînă a rămas în 
slip), apoi vagabondînd prin 
oraș... Miliția municipiului 
s-a gîndit să-i aplice cu
venitul corectiv. Mai dras
tic ? Mai indulgent ? Cu ce

zilele aces- 
păzitorii or
din Tulcea 
de pe stră-

înainteze 
cea mai

a

pe 
ale 

cite 
să-i

propunere să se 
dosarul ? Soluția 
simplă ar fi fost trei luni 
muncă corectională. Dar cu 
ce să-l îmbraci ca să-1 tri
miți într-o întreprindere ?

Așa se face că într-o zi, 
cu dosar cu tot și îmbră
cat în ce s-a găsit pe la

sarul. De fapt, dosarul pu
teți să-l luați...". S-a adre
sat apoi tînărului : „Stai 
jos tinere și spune cum s-a 
întîmplat, povestește-mi 
tot".

Și astfel, ceea ce pină în 
clipa aceea fusese cazul no
toriu al unui tinăr certat

ceam și pentru alții. Mais
trul nostru. Iacob Condrat. 
nu se interesa deloc 
echipa noastră".

Deci dezamăgit, mai 
tîi pentru dezordinea 
inechitatea din echipă. >La 
virsta pe care o numim a 
intrării în viață, a împlini-

de
in

și

Un destin recuperat și mai multe subiecte de reflecție

camera de corpuri delicte, 
tînărul a fost adus în bi
roul procurorului șef al 
municipiului. „Să trăiți ! 
Tovarășe procuror șef, am 
venit cu arestatul acesta la 
dumneavoastră deoarece...". 
Așa și așa și așa, toată po
vestea... Adică nu chiar 
toată. Doar cea formală și 
rece, înscrisă în dosar.

Schimbul de cuvinte și 
informații dintre ofițerul 
de miliție și procuror s-a 
consumat ; tînărul, stinghe
rit, cu privirile alunecîn- 
du-i mereu spre podea, a 
rămas în picioare. „Bine
— a spus atunci procurorul
— lasă-1 aici !“. „Am înțe
les, dosarul rămîne la dum
neavoastră". „Nu numai do-

cu munca și cu regulile de 
conviețuire socială căpăta 
treptat datele unei situații 
de cu totul altă natură.

Plecase din satul său ho- 
tărit să învețe o meserie 
și s-o învețe bine, să-și 
facă o situație solidă, de... 
om serios. Cu diploma de 
strungar fusese repartizat 
aici, in șantierul naval. în
tr-o echipă care... Ei bind, 
în echipa aceea lucrurile 
nu mergeau deloc strălu
cit... „Eu altceva crezusem. 
Cînd colo, în echipă era o 
dezordine... Erau mari ne
înțelegeri, discuții și certuri 
pentru că unii munceau, 
alții se plimbau, iar cind 
venea ziua de plată... toți Ia 
fel. Asta însemna că mun-

rii unui vis. Cine știe cit 
timp și cit de intens se 
gindise fostul adolescent la 
clipa în care, stăpin pe o 
meserie și chiar pe meseria 
aleasă de el, va munci, va 
primi botezul maturității, 
într-o echipă, la mașina lui! 
Meștere Condrat, dacă ai 
sta să te gîndești la ce s-a 
petrecut in. viața acestui 
băiat n-ai prea avea mo
tive să dormi liniștit.

Apoi avea să urmeze „lo
vitura de grație"...

— Locuiam la căminul 
de nefamiliști, istorisi mai 
departe băiatul. Nu era în 
cămin nici prea multă or
dine, nici curățenia cuve
nite și nici liniște. Dar. mă 
rog, aveam unde să dorm,

trecut, cum spuneau, pe 
scară largă la creșterea a- 
nimalelor, 
oilor cu o 
care nu 
niciodată, 
cei mai i 
și-au dobîndit în anii so- xemplară. 
cialismului dubla profesie 
de muncitori industriali, 
viata lor. se împarte între 
uzină și gospodăria pro
prie. Zilele lor de muncă 
sînt cele mai lungi cu pu
tință, iar nopțile cele mai 
scurte. Navetiștii, diminea
ța, înainte de a pleca cu 
autobuzul spre Orăștie, 
unde ii așteaptă uzina, dau 
mîncare vitelor. Se întorc 
acasă seara. Merg mai întîi 
in grajd să vadă de vite, 
să se convingă că în lipsa 
lor nevestele sau copiii 
le-au dat bine de mîncare, 
le-au adăpat și le-au țe- 
sălat. Pînă 
mai rămîne 
trage cîteva 
sa, pentru 
femei la prașilă, la recol
tat. Toate surplusurile pro-

a bovinelor și 
> rentabilitate pe 

au
Iar pentru că 

mulți dintre ei
cunoscut-o

se întunecă le 
timp pentru a 
brazde cu coa- 
a le ajuta pe

Almaș. El crește în gospo
dăria proprie cinci-șase 
bovine, zeci de oi, zeci de 
stupi, numeroase păsări și 
porci. Face față acestor 
treburi grele printr-o chib
zuință gospodărească e-

Care sînt rezultatele 
pentru care comuna Balșa 
a ocupat locul I pe județ ?

Valoarea livrărilor la 
fondul de stat s-a realizat 
in proporție de 110.3 la 
sută ; desfacerea mărfuri
lor cu amănuntul prin coo
perația de consum — 100.6 
la suță ; veniturile proprii 
la bugetul local — 104,7 la 
sută ; darea în folosință a 
obiectivelor din contribu
ția bănească — 126.9 la
sută ; prestări servicii că
tre populație — 101,4 la 
sută ; valoarea muncii pa
triotice efectuate de cetă
țeni — 522 lei pe locuitor.

Factorul dinamizator care 
a impulsionat în ultimii 
ani dezvoltarea fără pre
cedent a acestui sector pe 
raza comunei îl constituie

în primul rînd puternica 
încurajare și stimulare din 
partea statului, prin condi
țiile avantajoase de achizi
ționare a produselor agri
cole. Apoi, buna conducere 
politică și administrativă 
a comunei. Primarul său. 
Adam Moga, știe să-i con
vingă și să-i cointereseze 
pe țărani in sporirea efec
tivelor de animale, știe să 
aplice corect legislația,
pus ordine în pășunatul 
comunal, pe care unii pro
prietari de terenuri îl spe
culau in dauna crescători
lor de vite. Munca de la 
om la om, din casă în casă 
a căpătat aici valențele 
unui stil de muncă politi
că de eficiență maximă. 
Vrednic de laudă în aceas
tă privință este deopotrivă 
medicul veterinar, doctor 
loan Susan, șeful circum
scripției medicale veteri
nare. Pînă' Ia el s-au pe
rindat mulți specialiști 
prin comună fără să lase 
urme prea durabile. Docto
rul Susan și-a propus, din 
primele zile de la venirea 
sa la acest post, să-și în
deplinească cu modestie și 
dăruire menirea, să pă
zească starea de sănătate 
a animalelor, dar și să-i 
ajute cu știința lui pe ță
rani în dobindirea de
prinderilor, a tehnologiilor 
moderne de îngrijire a 
animalelor pentru sporirea 
producțiilor de lapte și 
carne, să-i convingă cu 
puterea argumentelor știin
țifice și politice de avan
tajele creșterii unui număr 
cit
Și 
cu 
că

competență, cu care 
prea erau obișnuiți. 
intervenții chirur- 

asupra unor anima- 
care se

mai mare de bovine, oi 
porci. Țăranii îl ascultă 
respect în toate pentru 
doctorul Susan a dove

dit o 
ei nu 
Cîteva 
gicale
le — intervenții 
practică doar la clinici de 
specialitate — i-au dus 
vestea pînă departe. Oa
menii îl ascultă și-i ur-

Romulus LAL
(Continuare în pag. aV-a)^
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aveam colțișorul meu... în
tr-o seară însă s-a iscat o 
gîlceavă mare... Eu n-aveam 
nici un amestec, dar cînd 
a venit la fața locului ad
ministratorul căminului, o 
parte din scandalagii au 
șters-o, alții, așa din senin, 
au dat vina pe mine, iar 
administratorul, fără să 
cerceteze, i-a crezut. M-a 
pus să-mi string 
și m-a dat afară 
min...

Mai tîrziu avea 
troneze ordinea în căminul 
respectiv. A fost ales, din
tre tineri, un comitet al 
căminului, iar administra
torul superficial și abuziv 
a fost înlocuit. Dar pe cind 
se întîmpla asta, pe stră
zile orașului hoinărea deja, 
fără nici un căpătii, răsco
lit de obidă și supărat pe... 
viață, un tinăr care se a- 
bandonase total și care, 
cum era și normal, avea să 
atragă atenția păzitorilor 
ordinii publice. Era, pur și 
simplu, un vagabond.

Iată-1, deci, cu hainele 
ponosite de la camera de 
corpuri delicte, stînd și 
isprăvindu-și destăinuirea

lucrurile 
din că-

să se în-

Mihai CARANFIL 
Neculai AMIHULESEI
(Continuare în pag. a Il-a)

Intr-o analiză succintă, exactă și 
exigentă a cercetării științifice ca 
aceea prezentată de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea la Con
gresul oamenilor muncii, coordona
tele sectorului de învătămint tehnic 
superior se regăsesc în mod firesc. 
Mai întîi, prin potential, pentru că 
forța de muncă superior calificată, 
baza materială, noua structură orga
nizatorică demonstrează, fată de un 
trecut apropiat, creșteri pline de sem
nificație. Mai apoi, prin realizări în 
procesul de integrare a învățămintu- 
îui cu cercetarea și 
zări. îndeosebi 
valorice, dar și 
de tematică. Une
le din 
însemnate 
implicațiile 
viitor, constituin- 
du-se ca cercetări 
fundamentale sau 
de vîrf. altele cu 
tivitate si de interes direct pentru 
industrie.

Concepția partidului cu privire la 
educația prin muncă și pentru muncă, 
programul amplu de lucru definit în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea anului de 
învătămint în 1980 s-au concretizat 
pentru Institutul politehnic ieșean și 
în aprecierea activităților de integra
re cu indicatori de calitate, cum ar 
fi : ponderea producției originale — 
83 la sută, ponderea producției 
reînnoite anual — 29 la sută, creația 
științifică și tehnică brevetată, dar și 
cuprinderea aproape a tuturor stu
denților din anii mari într-o varietate 
de activități de proiectare și cercetare 
cu caracter pronunțat formativ.

O analiză a activității de cercetare 
nu trebuie făcută doar prin optica 
justificărilor în ore sau în valoare de 
contracte, ci în primul rînd prin 
aceea a eficientei concrete, a faptelor 
măsurabile, în fond singurul răspuns 
valabil în fata obligațiilor prezente 
și de viitor. La cerințe firești și con
tinue de perfecționare trebuie adău
gate, cu o puternică pondere, dinami
ca de perspectivă, paleta extrem de 
largă de profile industriale, specifi
cul forței de muncă în curs de cali
ficare, ca și investițiile deplasate in 
timp scurt de la industria textilă la 
cea chimică, apoi la construcția de

producția, reali-

acestea, 
prin 

de

mașini, la electronică, mecanica 
grea și, in viitor, probabil spre me
canica fină. Acestea justifică de ce 
munca 
privită 
gătură 
mic, in fond, cu viața.

Privind atent evoluția activității 
de cercetare a politehnicii ieșene în 
corelație directă cu necesitățile eco
nomiei, constatăm încă o serie de 
deficiente și putem, desigur, desprin
de învățăminte pentru perioada ur
mătoare. Una dintre aceste deficien
te o consider lipsa unei viziuni pen
tru perspectivă, încă nu destul de

clare si neapărat 
comune pentru 
toți factorii im
plicați cu privire 
la obiectivele
concrete de acti
vitate. Insufi
cienta definire a 
comenzilor so- 

cial-economice pentru perioade mai 
îndelungate, insuficienta corelare a

acestor comenzi cu direcțiile de cer
cetare. stabilite singular pe bază de 
informație științifică eclectică sau de 
imitare, au creat paralelisme si re
luări nejustificate. Si. fapt deloc sur
prinzător, au lăsat nu o dată loc tn- 
timplării. în mod dominant, cadrele 
tehnice inginerești din întreprinderi 
se ocupă cu precădere de sarcinile 
de plan — ceea ce nu este prin ni
mic greșit. Dar. se știe, fiecărui in
giner îi revine în egală măsură sar
cina, cel puțin morală, de a fi părtaș 
la promovarea progresului tehnic al 
locului de muncă. Pe de altă parte, 
numeroase colective de cercetare 
au pierdut din vedere planul 
producție al întreprinderilor, 
și-au ales — după criterii greu 
precizat — drumuri neclare sau 
minimă rezistență. Desigur, nu-mi 
imaginez că potecile cercetării — pli
ne de necunoscut — pot fi previzio- 
nate microscopic, dar este un ade
văr elementar, subliniat de nenumă
rate ori de secretarul general al par
tidului. că ideile apar numai în pro
cesul muncii pasionate și curajoase 
și nu în contemplație, că nu ne pu
tem permite muncă inutilă, că marile 
realizări ale științei și tehnicii con-

de cercetare nu trebuie 
separat, ci într-o strînsă le- 
cu suportul ei tehnico-econo-

Prof. dr. Ing. Mihai GAFIȚEANU 
rectorul Institutului politehnic lași

o rapidă aplica-

(Continuare în pag. a IV-a)
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!FAPTUL] 
! DIVERS!
I Fluiera a... cîștig I
ICu vreo trei luni in urmă, cind ■ 

cineva a propus ca pe lingă pri- I 
măria din Gurahonț, județul ■ 

IArad, să se inflințeze o secție
de confecționat fluiere, intrucit I 
in pădurea comunală există | 
lemn îndestulător de paltin Și

I cireș, cițiva au izbucnit in riș : I
— Asta ne mai trebuia acum, I 

să fluierăm a pagubă !... '
I Dar Petru și Catița Lucaci, Tt- .

beriu Bulzan, Sidonia Serb și I 
alți meșteri iscusiți ai cioplitului I 

Iîn lemn s-au apucat de treabă.
După primele sute de fluiere I 

expediate pe adresa unităților I 
meșteșugărești și turistice de 
specialitate, au sosit comenzi I 

I urgente pentru dublarea ofertei, I 
apoi pentru triplarea acesteia. 1 

Iîn curind, cererile au ajuns de . 
ordinul miilor de fluiere. Intre- | 
prinzători, ' meșterii au trecut I 

Iși la executarea de naiuri.
Acum nimeni nu mal fluieră I 

decit a cîștig ! |

| Picătura de viață

I
I
I
I
I

Corespondentul nostru volun
tar Ion Birsan, pensionar cefe
rist, ne istorisește o întîmplare 
petrecută unuia din foștii lui 
colegi mai tineri, azi mecanic de 
locomotivă, pe nume Gheorghe 
Codreanu. Imbolnăvindu-se, a- 
cesta a fost internat în stare 
foarte gravă la Clinica de chi
rurgie a Spitalului nr. 1 din lași. 
Pentru salvarea lui era nevoie 
de o masivă transfuzie de singe. 
S-a făcut apel la colegii săi de 
muncă. Imediat au răspuns 
prezent toți mecanicii de loco
motivă care i-au dăruit picătu
rile de viață salvatoare.

I

I

I
I

I
I

I
Iru-

I
I
I
I
I

Merii, prunii 
și... unii

Am scris nu de mult in
brica noastră despre unii auto- 
mobiliști care trăgeau pe dreap
ta, invadau lanurile și își bur
dușeau portbagajele cu porumb 
pentru fiert. Multi dintre ei au 
fost depistați, sancționați.

Acum e vremea fructelor. Și 
iată că din Bistrița-Năsăud co
respondentul nostru Gheorghe 
Crișan ne semnalează o nouă 
„invazie" a călătorilor pe patru 
roți printre merii, perii și prunii 
de pe marginea drumurilor. Ba, 
unii dintre ei sar pirleazul și in 
livezile unităților agricole. Si nu 
iau cite o fructă sau două de 
poftă — deși gestul rămine la 
fel de reprobabil. Ei rup fruc
tele cu crengi cu tot, lăsind In 
urma lor pomi schilodiți...

Cind întilnim astfel de hrăpă
reți. să dăm un claxon' âe 
alarmă.

I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Unul neatent, 
altul ambițios

Intersecția a două șosele : 
Buzău—Ploiești și Buzău—Ur- 
ziceni. De pe fiecare din cele 
două artere veneau, unul spre 
altul, doi șoferi amatori. Ama
tori și începători : Puiu Mihai, 
la volanul autoturismului 
2-BZ-2311 și Neculai Duca la cel 
al autoturismului 17-B-1366. Al 
doilea venea dinspre Ploiești și, 
cu puțină atenție, ar fi putut 
observa că în punctul amintit 
avea obligația să cedeze trece
rea. Nu a procedat astfel si nici 
primul nu a adoptat o conduită 
preventivă. Cele două mașini 
s-au lovit violent. Urmarea a 
fost tragică : un om și-a pierdut 
viața, unul a fost grav rănit și 
alți șapte răniți ușor. Neatenția 
bucureșteanului plus ambiția 
buzoianului au dus la comiterea 
acestui accident absolut evitabil.

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

De s-ar tine 
de cuvin f!

Tare mult ii mai plăcea să se 
fălească lui Victor Pulbere din 
Alexandria cind pornea cu bici
cleta la drum. Dar nu cu a lui. 
Cum ochea vreuna mai acătării, 
cum o înșfăca și pe-aici ți-e 
drumul. Această „pasiune" a lui 
pentru bicicletele altora i-a adus 
nu mai puțin de cinci condam
nări. Dar tot nu s-a lecuit. 
Trecind prin fața unul bloc, a 
văzut două biciclete. S-a dus 
glonț spre ele, dar cum amin- 
două erau asigurate cu lanțuri 
și lacăte, Pulbere le-a demontat 
roțile și le-a luat in spinare. Și 
astfel a ajuns din nou față în 
față cu legea. In declarația dată 
anchetatorilor, Pulbere a arătat 
că de data asta — in sfirșit 1 — 
s-a lecuit.

Măcar de s-ar ține de cuvint !

I
I
I
I
I
I
I
I
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De la floricele
Scrisoarea unei cititoare pu

blicată in ziarul „Steagul roșu" 
din Petroșani atrage și reține 
atenția asupra unui comtrț 
ambulant aparent „nevinovat", 
dar in realitate extrem de bănos 
pentru unii certați cu munca. 
Aflăm că la Petroșani au apă
rut mai multe vinzătoare de flo
ricele de porumb. Pentru a-si 
asigura „onor clientela", vinzâ- 
toarele de floricele și-au „îm
părțit" orașul in... parcele : care 
la piață, care la gară, care in 
cartierul cutare. ’
voie să atenteze 
altuia. Deunăzi, »u. 
încălcat consemnul și a început 
să-și strige marfa in „parcela" 
Ilenei R. De aici a ieșit o în
treagă tevatură : ceartă, ame
nințări, încăierări. Pină la flu
ierul arbitrului (citește autori
tatea locală), cele două

I
I
I

I
I
I
I
I

Nimeni n-are 
la „vadul" 

Maria R., a I
I
I____ ______„   l com

batante declară țifnoase, fiecare 
in felul ei, dar... la fel : „Eu 
de floricele nu mă las, că eu 
așa sint : ori n-am ce minca, 
ori mă lăfăi în bani".

Nici una, nici alta. La muncă, 
soro !

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^j

I
I
I

SCRISORI A1E OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordantă cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

In sprijinul ordinii și disciplinei

Șeful compartimentului C.F.I. de 
Ia Combinatul de prelucrare a lem
nului Suceava, Marin D. Costache, 
a adresat secretarului general al 
partidului o scrisoare în care arăta 
că directorul unității, cu sprijinul 
contabilului-șef și al altor cadre să- 
vîrșesc diferite ilegalități, aduci ud 
astfel daune avutului obștesc. Se 
arăta că, în același timp, el ar fi 
făcut cheltuieli neeconomicoase, 
persecutind pe reprezentanții orga
nelor de control financiar intern 
care au semnalat ilegalitățile, co
mise.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie repar
tizată spre soluționare secretarului 
de resort al C.C. al P.C.R. — pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

La cercetări au participat acti
viști ai Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., specialiști din Mi-, 
nisterul Finanțelor și Ministerul 
Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcție, afirmațiile, do- 
vedindu-se. in parte întemeiate. 
S-au constatat deficiențe în ce pri
vește eficiența construirii unor in-

Grijă sporită pentru calitatea

construcțiilor
Asociațta de locatari nr. 1 din 

municipiul Lugoj, județul Timiș, 
reprezintă cetățenii a 12 blocuri cu 
apartamente proprietate personală. 
Intr-o scrisoare adresată condu
cerii partidului erau sesizate două 
aspecte : faptul că imobilele res
pective, date în folosință in urmă 
cu trei ani,' au numeroase defec
țiuni de construcție — și că situa
ția a fost sesizată organelor com
petente locale, dar nu s-a rezolvat 
nimic. în consecință se solicita spri
jin pentru înlăturarea defecțiuni
lor, astfel incit oamenii să se bucure 
de confortul necesar, potrivit su
melor plătite pentru apartamente.

Comitetul pentru Problemele

„Mulțumiri pentru drumul regăsit"
(Urmare din pag. 1)
în fața procurorului șef al 
municipiului Tulcea :

— Și zici că așa s-au pe
trecut lucrurile ? Sigur ?

— Da, sigur. Nici dum
neavoastră nu mă credeți?

— Eu da, te cred. Nu văd 
de ce m-ai minți. Uite ce o 
să facem : vii chiar acum 
cu mine.

„L-am luat — povestește 
procurorul — l-am urcat 
in mașina mea și l-am dus 
la mine acasă. L-am vlrît 
in baie, s-a spălat bine, 
apoi i-am dat să se im- 
brace, de la pantofi pină la 
cravată. Din nou in ma
șină și, cu el de mină, am 
bătut la ușa comitetului de 
partid de la șantierul naval. 
I-am spus și secretarului 
toată povestea. Curind a so
sit acolo și unul dintre di
rectori. Au rămas și ei pe 
ginduri. Și au hotârît pe 
loc reintegrarea băiatului 
in muncă, într-o altă echi

« . •

O PROBLEMA-CH El E PENTRU EXTINDEREA PRESTĂRILOR DE SERVICII:

Cum sint pregătiți viitorii meșteri?
Prestările de servicii pentru populație constituie’una 

din cele mai importante căi de îmbunătățire a cali
tății vieții, de creștere a nivelului de trai - motive pen
tru care politica partidului și statului acordă o aten
ție specială acestui sector. In actualul cincinal, ritmul 
de creștere a serviciilor este de 14,7 la sută — ceea ce 
constituie un argument cit se poate de concludent 
pentru importanța acestui domeniu de activitate. In 
Capitală, ritmul de creștere este și mai mare - 21 la 
sută.

Ce implică acest ritm ? Pornim de la cîteva date 
certe, aflate, la cele două uniuni bucureștene ale coo
perativelor meșteșugărești : metal-chimie-lemn-construc- 
ții și, respectiv, confecții-încălțăminte-tricotaje-prestări 
neindustriale. La cooperativele din cadrul primei uniuni,

— Pregătirea forței de muncă se 
înscrie, in acest cincinal,- intre preo
cupările noastre prioritare — pre
ciza ing. Doina Ciupea, președinta 
U.C.M.B. confecții-încălțăminte-tri- 
cotaje-preștări neindustriale. Por
nind de la cum vrem să fie servi
ciile — adică de cea mai bună cali
tate, realizate cu pricepere, cu ta
lent, cu dorința de a-1 mulțumi pe 
client, deci cu răspundere și auto
exigență — ne-am clarificat punc
tul de vedere asupra pregătirii ca
drelor. Ne orientăm în special spre 
oameni tineri, care doresc să vină 
la noi nu pentru că „nu au izbutit 
în altă parte", ci - pentru că înțeleg 
că o societate evoluată are nevoie 
și de servicii- moderne și diversifi
cate, că munca intr-un asemenea 
sector răspunde unor comandamen
te sociale, că ea este necesară și 
apreciată ca și munca din alte sec
toare ale economiei.

Există șase forme de calificare în 
meserii din nomenclatura UCECOM 
— după felul activității ce urmează 
a fi prestate, vîrsta șl nivelul de 
școlarizare ale candidatului. Dintre 
aceste forme, rezultate foarte bune 
6-au obținut prin pregătirea prac
tică a tinerilor în cadrul așa-numi- 
telor brigăzi de instruire (colective 
de 10—20 elevi, conduse de un in-

stalații, nereguli tn evidenta pro
ducției și înregistrarea stocurilor de 
materii prime și materiale, depă
șirea costurilor la fabricarea plăci
lor aglomerate etc. Toate acestea 
au fost discutate in ședința lărgită 
a comitetului de partid și a birou
lui executiv al consiliului oamenilor 
muncii din combinat.

împreună cu ministerul de re
sort și Comitetul județean Suceava 
al P.C.R. s-au stabilit măsuri pen- 
tru îmbunătățirea activității com
binatului : în primul rind. in
troducerea unei discipline fer
me lă recepția, inventarierea și 
eliberarea materiilor prime și a ma
terialelor ; verificarea modului de 
Valorificare a lucrărilor de meca
nizări și modernizări efectuate din 
fondurile de tehnică nouă în peri- 
nada 1976—1980 și stabilirea de mă
suri care să conducă la utilizarea 
corespunzătoare ă acestora ; efec
tuarea unor controale de fond asu
pra activității desfășurate în cadrul 
combinatului, inclusiv pe plan fi
nanciar ; recuperarea sumelor plă
tite in mod necuvenit unor persoa
ne, sancționarea disciplinară a di
rectorului. a direțtorului-adjunct și 
contabilului-șef ai combinatului.

Consiliilor Populare, căruia 1 s-a 
încredințat scrisoarea pentru solu
ționare, confirmă justețea scrisorii, 
precizînd că darea in folosință a ce
lor 12 blocuri s-a făcut cu unele lu
crări neterminate sau care necesi
tau remedieri, îndeosebi la părțile 
comune : conducte nefixate și ne
izolate in subsolurile tehnice, rosturi 
neînchise intre blocuri, temelii cu 
defecțiuni la fațade, trotuare deni
velate etc.

în vederea soluționării probleme
lor ridicate de asociația de locatari. 
Trustul de construcții Timișoara a' 
organizat la Lugoj o echipă spe
cializată care, pe baza unui grafic 
de execuție, se ocupă de executarea 

pă, la fabrica de utilaj chi
mic și metalurgic. L-au dus 
din nou la cămin. Știu că 
acum iși vede liniștit de 
muncă și că-i mulțumit... 
întrebați de haine ? Ei, 
cind o să poată, o să mi le 
dea înapoi. Dacă nu, el să 
fie sănătos și fericit...".

L-am salutat cu respect 
pe 'procuror și am mens la 
Jocul de muncă al tînărului 
strungar Nicolae Barnea. 
Prima știre despre el : se 
numără printre fruntași. De 
cind s-a inters la lucru n-a 
lipsit și n-a intirziat nici
odată. In fiecare zi își în
deplinește și își depășește 
norma. Maistrul său actual, 
Vasile Stegaru : „Este unul 
dintre cei mai conștiincioși 
muncitori din atelier". Șe
ful său de echipă. Radu 
Iordache : „E un băiat 
foarte bun. Are aptitudini, 
cred că în scurt timp va fi 
unul dintre Cei mai pri- 
cepuți strungari. Și, vă

spun, e de o conștiinciozi
tate uneori supărătoare. 
Adică, înțelegeți, nu toii 
pot 6ă fie în pas cu el. 
Strașnic băiat ! Cum de s-a 
putut intîmpla cu el ceea 
ce s-a întîrnplat ?“.

Cum ? Simplu. Ne pot 
vorbi despre asta cei care 
i-au ultragiat cinstea prin 
tendința de a se sustrage 
de la obligațiile muncii lor. 
înfruptindu-se însă din 
munca altora (Nu este oare 
acesta adevăratul parazi
tism ?). Ca și cei- care i-au 
rănit din superficialitate 
demnitatea, punînd pe sea
ma lui, nedreptățindu-1, un 
act ce- nu-i aparținea... Nu 
era nevoie de mai mult 
pentru a transforma. în pa
razit un tânăr cu reale în
sușiri, abătîndu-1 de pe 
drumul său drept, la vîrsta 
celor mai frumoase gîn- 
duri- și intenții. -

De aceea, tovarășe procu
ror, vă salutăm încă o 
dată cu adînc respect... Excursioniști la cabana „Dimbul morii", de pe Valea Prahovei

structor-specialist șl avînd un plan 
de producție trimestrial) și in 
cadrul atelierelor-școală. Unele din 
aceste formațiuni de. pregătire pro
fesională — de la grupul școlar 
UCECOM, cooperativele „Avintul 
îmbrăcămintei", „Muncă și artă", 
„Drum nou" — dispun de centre de 
primire a comenzilor de Ia popu
lație, reușind să-și creeze o clientelă 
stabilă datorită calității serviciilor 
prestate. Aceste brigăzi și ateliere 
vor găzdui, începînd din această 
toamnă, timp de 9 luni, pentru efec
tuarea stagiului de practicant, și pe 
absolvenții bursieri ai treptei I liceu, 
care vor fi îndrumați ulterior spre 
unitățile de servire, cu precădere în 
cele de confecții, încălțăminte, trico
taje, marochinărie, blănărie.

Și totuși, se întîmpină greutăți 
pentru asigurarea viitorilor meșteșu
gari. De ce ? Din datele existente la 
U.C.M.B. rezultă că multi dintre 
absolvenții treptei I liceu ar dori, 
să-și continue studiile la cursuri 
serale. Dar, deși invățămintul seral 
ia în întreaga tară o mare extindere, 
deși s-a ciștigat o bogată experiență 
in orientarea învățămintului în func
ție de cerințele vieții productive, 
pentru școlile patronate de coopera
ția meșteșugărească nu există treap
ta a doua de liceu. O parte din ab- 

tuturor remedierilor și completări
lor stabilite pe fiecare bloc în 
parte.

In răspuns se subliniază că blocu
rile de locuințe ce se construiesc in 
prezent în municipiul Lugoj se exe
cută cu grijă sporită pentru calitate, 
în conformitate cu prevederile le
gii. Calitatea mal bună a construc
țiilor. și materialelor reflectă influ
enta pozitivă a măsurilor luate în 
ultimul timp pe linia tipizării con
strucțiilor și materialelor de con-

Corectitudinea nu este fucultațiviL.

Tn procesul edificării, societății 
socialiste in tara noastră s-au ri
dicat și au fost promovați în munci 
de răspundere zeci și. zeci de mii 
de oameni ai muncii care se bucură, 
datorită comportamentului lor, de 
stima 'și respectul colectivelor de 
oameni pe care le conduc. Cu atît 
mai distonant apar cazurile acelora 
care, în loc să dovedească o con
duită exemplară, săvîrșesc încălcări 
ale normelor de partid și de stat, 
ale eticii și echității socialiste. Un 
asemenea caz a fost sesizat de un 
grup de 20 de oameni ai muncii de 
la secția mobilă din orașul Roșiori 
de Vede, apartinind fabricii de mo
bilă Alexandria, care au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o 
scrisoare, relatind cum unele cadre 
cu munci de răspundere comit în
călcări ale legilor tării, manifestă 
atitudini neprincipiale, favorizează 
nepotismul. Fiind verificată de 
activiști de partid de la C.C. al 
P.C.R. și Comitetul județean Tele
orman al P.C.R., de specialiști de 
la instituții județene competente, 
scrisoarea s-a dovedit a fi înte
meiată.

Astfel, s-a constatat că. deși anul 
trecut-șeful secției și directorul fa
bricii au fost sancționați pentru ra
portarea fictivă de producție, și in 
luna iunie a.c. s-a procedat la fel. 
Secretarul comitetului de partid al 
unității, Nicolae Turturică, nu a 
exercitat un control riguros asupra 
modului în care se realizează și se 
raportează producția, acceptind ra
portări fictive și neinformînd des
pre aceasta organele de partid. De
altfel, în ce privește stilul său de 
muncă, raportul de cercetare arată 
că acesta lucrează de unul singur, 
nu se consultă cu membrii comite
tului și secretarii organizațiilor de 
bază, nu este receptiv la propuneri. 

volumul prestărilor de servicii pentru populație va creș
te, in 1985 față de 1981, cu peste 40 la sută. Situația 
cooperativelor din cea de-a doua uniune este simi
lară. De pildă, pentru unitățile de confecții și încăl
țăminte — spre a se răspunde solicitărilor foarte mari - 
se prevăd, numai de la un ăn la altul (1982 față de 
1981), creșteri ale volumului prestărilor de aproape 15 
la sută, menținîndu-se în continuare ritmuri înalte de 
dezvoltare.

Cum se vor realiză aceste creșteri ? Căile sint dife
rite : înființarea de unități noi, diversificarea lor, în
ființarea unor noi servicii, organizarea muncii în două 
schimburi etc. Se desprinde, limpede, o concluzie : pen
tru asigurarea volumului considerabil sporit de servicii 
sint necesare mai multe cadre calificate.

solvenții treptei I se îndreaptă spre 
liceele Ministerului Industriei Ușoa
re și nu se mai întorc in cooperație. 
Se pierd astfel, an de an, zeci de 
cadre cu un bun început de pregă
tire în domeniul servirii și care ar 
putea deveni muncitori cu înaltă ca
lificare in aceste unități.

Practica la locul dă muncă consti
tuie o modalitate importantă de for
mare a meseriașilor necesari, fiind 
cea care poate acționa ca o pîrghie 
eficientă de acoperire a deficitului 
de cadre într-o specialitate sau alta. 
Tocmai datorită acestui rol, din dis
cuțiile cu cadre de conducere și spe
cialiști din cele două uniuni și din 
cooperative a reieșit necesitatea 
actualizării unora din prevederile 
care reglementează practica la locul 
de muncă (decizia nr., 59/1973 a 
UCECOM). Mal precis, se propune 
revederea duratei la unele speciali
tăți, pentru a se înlătura anumite 
anomalii. De pildă, conform preve
derilor existente, pentru pregătirea 
unui tăbăcar-argăsitor sint stabilite 
numai 5 luni — interval evident in
suficient față de complexitatea me
seriei — în timp ce pentru formarea 
unui pălărier e stabilit intervalul de 
12 luni, cu totul exagerat.

Pregătirea forței de muncă inclu
de, firește, formarea unor specialiști

strucții și instalații, pregătirii mal 
bune a investițiilor, creșterii expe
rienței și a răspunderii in executa
rea lucrărilor și in recepția acesto
ra. In încheiere se precizează că 
Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare va urmări, in con
tinuare, modul în care Comitetul 

, executiv al Consiliului popular al 
județului Timiș asigură realizarea 
lucrărilor de remedieri în terme
nele stabilite și efectuează recep
țiile finale și la restul de blocuri.

este distant, încrezut, se poartă 
urit cu oamenii. Nici pe linie pro
fesională activitatea lui nu este co
respunzătoare. La fel, secretara ad
junctă a comitetului de partid, Ele
onora Tobă, este direct implicată in 
practicile incorecte de raportare 
fictivă a producției-marfă, avînd. de 
asemenea,, comportări necorespun
zătoare. în. raportul de cercetare se 
fac referiri și la președintele co
mitetului . sindicatului, Ilie Tîmo- 
veanu, care nu este receptiv la pro
punerile oamenilor muncii, nu apli
că reglementările în vigoare pri
vind acordarea premiilor trimes
triale de producție.

Pentru abaterile constatate, secre
tariatele Comitetelor județean Te
leorman și orășenesc Roșiori de 
Vede ale P.C.R. au aprobat, iâr a- 
dunarea generală a comuniștilor de 
la întreprinderea respectivă a ho- 
tărit eliberarea acestora din func
țiile ce le dețin, sancționarea pe li
nie de partid și trecerea lor în pro
ducție potrivit calificării ce o au. 
A'mai fost destituit din funcție șe
ful de secție, Nicola Jantea, și sanc
ționate și alte persoane vinovate 
de unele abateri.

Au fost, de asemenea, stabilite 
măsuri privind îmbunătățirea teh
nologiei de fabricație, conservarea 
corespunzătoare a materiilor prime, 
materialelor și produselor finite, 
buna aprovizionare tehnico-mate- 
rială, repararea și punerea in func
țiune a tuturor utilajelor etc.

Comitetul de partid orășenesc Ro
șiori de Vede va acorda un sprijin 
mai substantial organizației de 
partid din secția de mobilă, în ve
derea îmbunătățirii stilului și me
todelor de muncă folosite in con
ducerea politică a unității.

Neculai ROSCA

în măsură să îndeplinească și sarcini 
de coordonare la locul de producție. 
După consfătuirea cu activul și ca
drele de bază din cooperație și con
siliile populare, unde s-a cristalizat 
și o viziune nouă asupra rolului 
maistrului in unitățile prestatoare 
de servicii, 30 de specialiști din sec
toarele de confecții-incălțăminte au 
fost admiși Ia cursurile serale de 
maiștri ale UCECOM, pe care le vor 
absolvi in februarie anul viitor. In 
raport cu sarcinile și răspunderile 
sporite privind servirea populației, 
uniunea de profil a solicitat, în con
tinuare, pregătirea prin această for
mă a 44 de maiștri. Rezultatul ? Nu 
a fost admis nici măcar unul ! Pre
cizăm că absolvirea școlii de maiștri 
nu antrena nici o obligație de a se 
asigura posturile corespunzătoare, 
fiind in primul rind o formă de 
creștere a calificării. Uniunea „me- 
tal-chimie-lemn-construcții" — ai 
cărei maiștri sint pregătit! nu de 
UCECOM, ci prin școlile unor mi
nistere — a solicitat pentru anul 
1981, din aceleași . rațiuni, 38 de 
locuri, dar a primit ...13. Mai sur
prinzător e faptul că nici măcar unul 
din aceste locuri nu este în specia
litatea mecanic-auto, gen de servi
ciu care va înregistra creșteri dintre 
cele mai mari și care presupune un 
grad de calificare ce nu mai trebuie 
demonstrat.

Nu vom detalia aici cifrele înscri
se în planurile de școlarizare apro
bate de UCECOM pentru cele două 
uniuni bucureștene pe perioada cin
cinalului. Cooperativele le cunosc și 
depinde în primul rind de străda
niile lor ca respectivii meseriași să 
fie recrutați la timp și pregătiți te
meinic. Analizînd însă atent aceste 
cifre de școlarizare, oricine își poate 
da seama că ritmurile de creștere sta
bilite pe ani nu sint, cel puțin pînă 
la ora actuală. întru totul corelate cu 
planurile de dezvoltare a unor ser
vicii.

Marla BABOIAN

PREGĂTIREA NOII RECRITE - 

MUREA RĂSPUNDERI A IRIRRRR
OAMENILRR RE EA SATE!

La Consiliul agroindustrial Făget: 
calea lungă de la vorbă la faptă

în amplasarea culturilor
Anul acesta, in județul Timiș pro

ducția de grîu nu a fost îndeplinită, 
in medie, cu 836 kg la hectar. Cau
zele au fost analizate și la consfă
tuirea județeană a griului, cind. po
trivit unei practici mai vechi, unii 
specialiști din unități și cadre de con
ducere ale agriculturii județului și-au 
făcut autocritica. Acum, in preajma 
semănatului, este nimerit să găsim 
răspuns la întrebarea : ce s-a făcut 
pentru înlăturarea greșelilor din tre
cut ? In rîndurile care urmează vom 
analiza, un singur aspect — ampla
sarea griului după cele mal bune

Plantele 
premergătoare

Producțiile de grîu 
(kg la ha)

Procentele față de 
producția obținută 
in raport cu prima 

premergătoare
Sfecla de zahăr 3 272 —
Soia 3 052 93
Alte leguminoase 2 580 81
Griu anul I 1 611 48
Grîu anul al II-lea 966 29

Concluzia fiind cunoscută, se impu
neau reamplasarea culturilor, precum 
și aplicarea altor măsuri tehni
ce și organizatorice care să asigure 
condiții optime pentru obținerea, și 
în zonele de deal, a cel puțin 3 000 kg 
de grîu la hectan Ce s-a făcut ?

„în urma unor indicații primite de 
la Ministerul Agriculturii am căutat 
să facem o mai: bună amplasare a 
griului — ne-a spus ing. loan Ni- 
chita. director adjunct al direcției 
agricole. Ne-am concentrat atenția 
asupra consiliului. agroindustrial Fă
get, situat in zona colinară, unde, in 
acest an, s-au obținut doar 915 kg de 
grîu la hectar. Nu putem acționa si
multan în toate consiliile agroindus
triale aflate în aceeași situație, pen
tru că trebuie realizat un complex 
de lucrări care comportă eforturi fi
nanciare mari. E vorba de un studiu 
cuprinzător, realizat de cercetători de 
la Lovrin, cadre didactice de la 
Facultatea de agronomie din Timișoa
ra și specialiști din județ menit să 
rezolve toate problemele pe care le 
ridică producția agricolă în zonă. In
clusiv amplasarea culturilor. Oricum, 
nu vom admite ca în zona colinară 
să*se însămințeze grîu după grîu".

Urmărim la fata locului cum se 
materializează această măsură luată 
de direcția agricolă. Referitor la apli
carea in practică a studiului amintit, 
tovarășul loan Loiu, inginerul-șef cu 
producția vegetală al consiliului Fă
get, ne-a spus : „Nu cunoaștem încă 
noul amplasament pentru cultura 
griului. Nu știm nici ce suprafață 
vom semăna «in viziunea noii va
riante». Probabil că 18 la sută grîu 
după •grid. Dacă vreți, vă arătăm pla
nurile vechi. După ele lucrăm. Stu
diul e la aprobat la județ, apoi va 
merge la minister...."

Cu alte cuvinte, cale lungă de la 
vorbă la faptă. Departe de noi gindul 
să contestăm importanța și oportuni
tatea studiului amintit, greutățile în 
schimbarea amplasamentului culturi
lor, dar credem că din multitudinea 
de prevederi puteau fi desprinse 
pînă acum, cind mai sînt puține zile 
pină la declanșarea tnsămințărilor, 
cîteva măsuri posibile de aplicat 
imediat și cu efect sigur pentru anul 
viitor. Nu s-a procedat așa, și in locul 
unui program clar care să se înde
plinească. punct cu punct, in vederea 
unui obiectiv precis — producția și 
nimic altceva — se vorbește de... va

HUNEDOARA: In așteptarea semințelor
repartizate

„Pentru a obține recolte mari de 
griu in anul viitor, pe lingă celelalte 
lucrări, acordăm o mare atenție asi
gurării semințelor din cele mai po
trivite soiuri — ne spunea ing. Mir
cea Silvestru, directorul general al 
Direcției agricole județene Hunedoa
ra. întreaga cantitate de sămință 
proprie a fost condiționată și s-au 
efectuat toate analizele de laborator. 
Pentru asigurarea unor soiuri valo
roase de grîu ne-au fost repartizate 
din alte județe însemnate cantități 
de semințe din categorii biologice 
superioare care, cultivate cu discer- 
nămînt, vor conduce la obținerea re
coltelor prevăzute în anul viitor. Iată 
de ce. specialiștii direcției agricole, 
împreună cu fiecare consiliu unic 
agroindustrial, au stabilit deja struc
tura soiurilor de griu ce se vor culti
va in fiecare cooperativă agricolă".

Din păcate, în județul Hunedoara, 
din cele 677 tone semințe de griu 
de diferite soiuri n-au sosit decit 100 
tone de griu din soiul „lulia" din ju
dețul Buzău și 40 tone de semințe de 
orz din județul Bihor. Insămințările 
bat la ușă. De aceea, prin interme
diul „Scinteii", Direcția agricolă a ju
dețului Hunedoara face un apel căl

GIURGIU: Cum a răsărit griul... 
nesemănat

Terenurile C.A.P. 
Călugăreni, aflate a- 
proape de sediul Di
recției agricole jude
țene Giurgiu. locul 
unde se perindă sute 
de specialiști, oferă 
privirilor acestora o 
lecție plină de învăță
minte. Este o solă de 
grîu des ca peria. Am 
putea spune chiar o 
densitate ideală, așa 
cum se vede în fo
tografie. Ba, mai mult. 
A crescut atît de înalt, 
incit se poate ascunde 
in el chiar porumbe
lul. Fac oare specia
liștii o. nouă experien
ță cu un soi de griu 
care se seamănă o 
singură dată si se re
coltează doi ani la 
rind ? Sau poate este 
un soi nou care se 
seamănă in august și 
Înfrățește în septem
brie ? Nu, nici una. 
nici alta. Pe această 
solă griul a fost recol
tat cu o lună în urmă. 

Ce a răsărit sint boa
bele risipite la recolta
re. Ele demonstrează 
scum „gospodarilor" 
cit de mult au pierdut 
prin nerespectarea u- 
nor reguli de agroteh
nică, prin depășirea 
dozelor la fertilizare și 
mai ales prin întirzie-

plante premergătoare. In acest scop 
ne-am oprit în zona colinară a ju
dețului. unde sînt încă probleme ne- 
solutionate corespunzător.

Consiliile agroindustriale din aces
te zone (Bethausen, Lugoj, Găvoj- 
dia. Buziaș, Ianca Mare, Făget ș.a.), 
care dețin mai mult de jumătate din 
suprafața de grîu a județului, au 
realizat cele mai mici producții de 
grîu tocmai datorită amplasării aces
tei culturi după plantele premergă
toare neindicate. Datele din următo
rul tabel sînt deosebit de semnifica
tive.

riante. Ba mai mult. Continuă să se 
neglijeze amplasarea griului după 
cele mai bune plante premergătoare. 
La C.A.P. Curtea, care a realizat 
875 kg de grîu la hectar, după cum 
ne spunea tovarășul Victor Boritoni, 
președintele unității, se vor semăna 
40 de hectare cu grîu după grîu anul 
al II-lea. N-a fost greu să înțelegeț 
cum s-au rătăcit lucrurile bune 4 
la județ pină la C.A.P. in meandr» 
birocrației.

Pină de curind. de consiliul agro
industrial . Făget a răspuns ing. Ion 
Gheorghiu, fost director general al 
direcției agricole, organism care 
dispune de toate atributele capabile 
să determine schimbarea stării de 
lucruri de care, am amintit. Dar mo
dul cum a acționat atît în consiliul 
Făget, cit și in agricultura județului 
in ansamblu, folosindu-se de cuvinte 
mari fără acoperire in fapte, lipsa 
caoacității de a analiza critic propria 
activitate au contribuit în mare mă
sură la nerealizările amintite. Dealt
fel, comitetul județean de partid. Mi
nisterul Agriculturii au hotărît să-l 
schimbe din funcție. Măsură bine
venită. De curind. fostul direc
tor vorbise activului din consi
liul agroindustrial vecin. Bethausen : 
„Cu angajamente formale, cu vorbe 
răsunătoare și povești — nu se face 
grîu" — spunea el. Nimic mai ade
vărat. Dar cind i s-a cerut să explice 
ce măsuri ar putea modifica în bine 
situația unităților cu recolte mici, de 
ce nu se aplică măcar ce se poate 
acum in întreaga zonă, răspunsul a 
fost formal. „Nu cunoaștem punctul 
de vedere al ministerului asupra stu
diului. Aplicăm și noi -cite ceva și pe 
unde se poate». Să nu ne grăbim. 
Trebuie să mai așteptăm".

Deci jumătate de măsuri se aplică 
la nivelul direcției agricole, unde nu 
se cunosc detaliile studiului amintit, 
jumătate din această jumătate în 
unități.. Și în aceste condiții pro
ducția nu poate fi decit con
secința modului cum se acționează. 
Or. lucrurile nu pot continua așa. 
Altfel, zonele de deal vor continua 
să tragă mult înapoi producția de 
grîu în Banat. Și pentru a spori re
coltele. trebuie acționat acum, res- 
pectîndu-se toate verigile care condi
ționează obținerea de randamente 
mari la hectar.

Lucian CIUBOTARU

duros județelor prevăzute a trimite 
semințe de griu, orz și secară din 
soiuri valoroase. Iată care sint a- 
cestea.

Județul Teleorman are de expediat 
lucrătorilor ogoarelor hunedorene 70 
tone semințe de grîu din soiul „Iu- 
lia“, 88 tone grîu din soiul „Dacia", 
.10 tone din soiul „Fundulea" și 60 
tone semințe orz.

Județul Cluj : 10 tone de semințe 
de griu soiul „Turda 195", 20 tone 
din soiul „Potaisa", precum și 160 
tone semințe de secară.

Județul Dolj : 109 tone semințe de 
griu din soiul „Libelula" și 20 tone 
din soiul „Fundulea".

Pînă acum, doar județele Satu Ma
re și Bihor au trimis fiecare cite 10 
tone de semințer de grîu din soiul 
„Partizanka", iar județul Timiș — 
20 tone semințe de griu din soiul 
„Lovrin". Primirea cit mai urgentă a 
acestor semințe se impune pentru a 
se putea respecta cu strictețe struc
tura și zonarea soiurilor și a se ob
ține în anul viitor cel puțin 3 000 kg 
grîu la hectar.

Sabin CERBU
corespondentul „Scintaii*

rea recoltării. După 
cum arată lanul, au 
rămas tn urma combi
nelor cel puțin 500—600 
kg boabe la hectar. 
Usturătoare lecție I

Petre CRISTEA 
corespondentul
„Sciriteii"
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ȚĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Un combustibil de mare utilitate, mai valoros ca oricind

In actualul cincinal și în perspectivă - ținînd seama și de implicațiile și consecințele 
actualei crize energetice care se manifestă pe plan mondial - producția noastră de 
cărbune trebuie să cunoască o tot mai puternică dezvoltare în vederea satisfacerii în 
condiții cit mai bune a cerințelor economiei naționale, a îndeplinirii cu succes a marilor 
obiective și sarcini privind dezvoltarea economico-socială a României în perioada 
următoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
. *

DATE CARE JUSTIFICĂ ORIENTAREA FERMĂ 
SPRE SPORIREA PUTERNICĂ A PRODUCȚIEI

Criza mondială de energie readuce cărbunele în prim-planul actuali
tății. Cit de valoros este cărbunele ? Ce se poate realiza din această prețioasă 
materie primă și resursă energetică ? SĂ REȚINEM :

• Dintr-o tonă de cărbune SE OBȚIN CIRCA 680 KG DE COCS, din 
care se elaborează 1 250 kg de fontă ;

• In procesul de fabricare a cocsului, dintr-o tona de cărbune mai re
zultă circa 300 MC GAZ DE COCS, echivalent ca putere calorică cu 150 mc 
gaz natural ;

• La cocsificare se mai obțin ape amoniacale, gudron, sulfat de amoniu, 
benzen — materii prime din care industria chimică realizează îngrășăminte 
chimice, coloranți, fibre sintetice ș.a. ;

• In centralele electrice, DINTR-O TONA DE LIGNIT SE OBȚINE O 
CANTITATE DE ENERGIE ELECTRICĂ SUFICIENTĂ TIMP DE O ZI PENTRU 
CONSUMUL DIN 320 APARTAMENTE ;

• O TONĂ DE CĂRBUNE ENERGETIC înlocuiește 250 MC GAZE NA
TURALE.

termenele stabilite, la un nivel ca
litativ superior. Care sînt principa
lele obiective ce trebuie urmărite? 

în actualul cincinal, producția de 
huilă brută urmează să crească cu 
55 la sută fată de realizările din 
anul 1980. Odată cu creșterea canti
tativă a producției se acționează 
însă și pentru valorificarea supe
rioară a huilei. Bunăoară, în vederea 
reducerii efortului valutar al țării, 
urmează ca pină în anul 1985 în
treaga producție de huilă să fie 
spălată și preparată pentru produc
ția de cocs și semicoes, asigurin- 
du-se astfel jumătate din cantitatea 
de cărbune cocsificabil necesară in 
siderurgie. Pentru aceasta este ne
cesar ca in acest an și în anul vii
tor să fie terminate lucrările de 
modernizare a instalațiilor de pre
parare' de la Coroiești și, respectiv, 
Petrila ; să se construiască și să 
fie pusă în funcțiune pînă la sfîr- 
șitul anului 1984 noua instalație de 
preparare de la Livezeni. Sînt 
obiective de maximă importanță, 
despre mersul lucrărilor pe aceste 
șantiere ziarul nostru propunîndu-și 
să scrie în perioada următoare.

Producția de lignit și cărbune 
brun va crește în anul 1985 de peste 
2,7 ori față de anul 1980. De re
marcat că, în ultimul an al cinci
nalului, circa 42 la sută din pro
ducție se va realiza în capacități 
noi, puse în funcțiune în această

perioadă. Îndeplinirea planului de 
investiții în acest an și pe întregul 
cincinal în industria carboniferă 
prezintă, prin urmare, o importanță 
cu totul deosebită. După cum ne re
lata tovarășul Ion Jitaru, director 
adjunct în Ministerul Minelor, pla
nul de investiții pe opt luni în in
dustria carboniferă este îndeplinit, 
înregistrîndu-se totuși o ușoară ră- 
mînere în urmă la lucrările de con- 
strucții-montaj.

Cifrele globale nu sînt însă în
totdeauna semnificative. Aceasta 
deoarece în timp ce pe unele șan
tiere, cum ar fi cele de la zăcă- 
mîntul Amaradia-Tîrîia sau cariera 
Roșia-Jiu, lucrările sînt în avans 
față de grafice, la alte obiective se 
înregistrează mari restanțe. De 
pildă, la cariera Peșteana, deși pla
nul de investiții „la zi" este înde
plinit și chiar depășit, nu trebuie 
uitat că există restanțe din' anii 
trecuți în executarea unor lucrări. 
Mai mult. Pe șantierele de inves
tiții de la cariera din bazinul Hus- 
nicioara sau mina Cojmănești, de 
pildă, lucrările nu numai că au în
ceput cu o întîrziere de 2—3 ani de 
zile, dar nici planul pe acest an nu 
se îndeplinește. Asupra cauzelor a- 
cestor întîrzieri și a măsurilor ce 
trebuie luate pentru punerea în 
funcțiune la termenele stabilite a 
noilor capacități de producție vom 
reveni. '

tă exploatări vechi, mal sînt încă 
necesare multe precizări pentru 
cunoașterea zăcămintelor. In peri
metrul situat la nord de Sfîntu- 
Gheorghe, unde a fost conturat un 
nou zăcămînt de lignit, se vor 
efectua cercetări tehnologice mi
niere pentru stabilirea condițiilor de 
valorificare a rezervelor.

— Una din sarcinile deosebit de 
Importante stabilite de conducerea 
partidului se referă la scurtarea 
ciclului de cercetare-trecere la 
exploatare a rezervelor identificate. 
Ce se întreprinde în acest sens ?

— Majoritatea cercetărilor geo
logice prevăzute în perioada 
1981—1985 se execută pe baza unor 
programe întocmite pe obiective, 
la amplasarea și dimensionarea lu
crărilor avîndu-se în vedere posi
bilitatea ca în cazul unor rezultate 
favorabile lucrările respective să 
poată fi folosite și în activitatea 
de exploatare. în felul acesta, se 
realizează atit scurtarea perioadei 
de cercetare, cit și grăbirea atra
gerii în circuitul economic a rezer
velor.

Prin lucrările de cercetare geo
logică programate în perioada 
1981—1985 vor fi conturate rezer
vele de lignit și cărbune brun, 
care împreună cu rezervele din 
zăcămintele în exploatare vor asi
gura realizarea producției planifi
cate pe întregul cincinal. Rezervele 
ce vor fi determinate în perime
trul Voivozi-nord, Budoi-nord, 
Ip-Zăuan, Borumlaca vor contribui

la menținerea capacității de pro
ducție în bazinul Silvaniei, care 
are un grad scăzut de asigurare 
cu rezerve. Prin determinarea unor 
noi rezerve în perimetrele Zegu- 
jeni-vest, Husnicioara, Prunișor- 
Izvorul Aneștilor, Samarinești, Ne- 
gomir, Fărcășești, Oradea-Biharia, 
în care cercetările vor fi încheiate 
în perioada 1981—1983, se va fun
damenta deschiderea unor noi ca
pacități de extracție care vor con
tribui la realizarea producției pre
văzute în anii 1984—1985. Lucrările 
de cercetare aflate în curs și care 
vor continua în perimetrele Siner- 
sig-Darova, Vișag, Bozovici, Live
zile, Valea Dîmboviței-Valea Neaj- 
lovului — la sud de București — 
vor asigura noi rezerve pentru 
creșterea producției prevăzute în 
ultimii ani ai cincinalului și în pe
rioada următoare.

— Deci se conturează o nouă 
ipostază economică a Capitalei, 
aceea de producător de cărbune ?

— Nu numai Bucureștiul, capi
tala patriei, va fi racordat în cu- 
rînd la șirul unităților producă
toare de cărbune. Așa cum rezultă 
din foarte multele date prezentate, 
practic toate zonele țării iși vor 
înscrie mai devreme sau mai tîrziu 
numele în rîndul producătorilor ,de 
cărbune — resursă energetică atit 
de necesară economiei naționale.

De ce în întreaga lume cresc 
atenția și interesul 
pentru cărbune ?

O dublare sau chiar o 
triplare a producției pînă 
în anul 2000. Intr~un comen- 
tariu intitulat „Noua febră a căr
bunelui", agenția France Presse 
subliniază rolul tot mai important 
ce revine industriei carbonifere in 
soluționarea problemelor energetice 
ale lumii de azi. „Această resuscita
re a interesului pentru cărbune, 
continuă agenția, nu constituie, de 
fapt, o surpriză pentru experții 
energetici, care prevăd cel puțin o 
triplare a comerțului mondial cu 
cărbune pînă în anul 2000“. Mai 
reținut, Ulf Lantzlre, directorul 
Agenției internaționale pentru e- 
nergie, afirmă că cererea de cărbu
ne pe plan mondial se va dubla 
pină in anul 2000.

Previziuni mai mult sau mai pu
țin dezinvolte ori reținute. Cert 
este că, Ia ora actuală, în întreaga 
lume se acordă o atenție tot mai 
mare identificării de noi rezerve, 
sporirii producției de cărbune și 
folosirii pe scară din ce în ce mai 
largă a acestei resurse energetice, 
față de care la un moment dat nu 
numai că interesul specialiștilor 
scăzuse, dar înregistrase și un recul 
evident în ce privește utilizarea. 
„Renașterea cărbunilor", „Cărbune
le — punte spre viitor", „Noua eră 
a cărbunilor" sînt numai cîteva din 
aprecierile care revin acum tot mai 
des, ca un laitmotiv, în studiile și 
articolele apărute în publicațiile de 
specialitate.

Care sînt motivele reconsiderării 
rolului pe care cărbunele poate și 
trebuie să-1 aibă în aprovizionarea 
cu energie a lumii ? împreună cu 
tovarășul Nicolae Nistorescu, cer
cetător științific principal la Insti
tutul de economie mondială, am 
trecut in revistă cîteva din aceste 
argumente.

La 80 la sută din rezerve 
doar 27 la sută consum ?
Potrivit aprecierilor specialiștilor, 
cărbunele reprezintă circa 80 la 
sută din rezervele mondiale de re
surse fosile de energie, în timp ce 
țițeiul și gazele naturale au o pon
dere de numai 20 la sută. Deci, în 
privința rezervelor, cărbunele ocu
pă de departe primul loc. Lucrurile 
stau însă cu totul altfel în ce pri
vește consumul. In anul 1980, nu
mai 27 la sută din consumul mon
dial de energie a fost asigurat de 
cărbune, în timp ce țițeiul și gaze
le naturale au avut o pondere de 
două treimi. Prin urmare, există un 
mare decalaj între volumul rezer
velor de combustibili naturali și 
consumul spre care omenirea s-a 
îndreptat în special în ultimele 
două decenii.

Mai rentabil chiar decît
petrolul I Explozia producției de
țiței — pentru că acesta a făcut să 
înceteze dominația cărbunelui — a 
fost determinată nu numai de ce

rerile mereu mai mari de energie 
ale lumii. De la bun început, ți
țeiul a prezentat multiple avantaje 
față de cărbune în ce privește ex
tracția, folosirea propriu-zisă și pu
terea calorică. Țițeiul se transportă 
mai ușor, arde fără să producă 
cenușă și necesită utilaje energetice 
mai simple în comparație cu căr
bunele. In plus, pînă la începutul 
deceniului al VIII-lea chiar și pre
țul țițeiului stimula folosirea lui 
ca resursă energetică.

Iată însă că prima criză a petro
lului, declanșată în anul 1973 de 
creșterea vertiginoasă a preturilor, 
a declanșat o schimbare a strategiei 
în folosirea resurselor energetice. 
Odată cu majorarea succesivă a 
prețurilor la petrol, argumentul 
rentabilității a trecut de partea căr
bunelui. Astfel, la mijlocul acestui 
an, in R. F, Germania costul păcu- 
rei și gazului metan — echivalat la 
aceeași putere calorică — era cu 
60 la sută și, respectiv, 35 la sută 
mai ridicat decit costul huilei din 
producția internă.

Folosirea cărbunelui a devenit 
mai rentabilă în comparație cu pe
trolul și în alte sectoare de activi
tate. Astfel, întreprinderi de trans
port naval din Australia au coman
dat in Italia și Japonia nave mine
raliere care utilizează drept com
bustibil cărbunele in locul hidro
carburilor, calculele arătind că în 
felul acesta cheltuielile pentru com
bustibili se reduc la jumătate.

Reorientarea industriei, 
o problemă „la zi". Cîteva 
exemple sînt deosebit de semnifi
cative pentru rolul și locul tot mai 
importante care revin cărbunelui în 
strategia dezvoltării industriale. In 
Japonia, industria cimentului a și 
trecut in întregime pe consumul de 
cărbune', in timp ce in Europa de 
vest acest proces este în curs de 
desfășurare. Și să reținem că Ja
ponia importă circa 80 la sută din 
cantitatea de cărbune pe care o 
consumă 1 Potrivit previziunilor, 
ponderea cărbunelui in consumul 
de combustibili al industriei cimen
tului în Europa de vest urmează să 
ajungă in 1983' la 90 la sută, față 
de 15 la sută in 1973.

Dealtfel, numeroasele studii ela
borate în ultimii doi ani eviden
țiază necesitatea și posibilitatea 
sporirii contribuției cărbunelui la 
acoperirea unei părți tot mai mari 
din consumul de energie. In studiul 
intitulat „Cărbunele — punte spre 
viitor", elaborat de peste 80 de ex- 
perți din 16 țări mari consumatoare 
și producătoare de cărbune, sub 
conducerea profesorului Caroil L. 
Willson, de la Institutul de tehno
logie din Massachusetts — S.U.A., 
se ajunge la concluzia că soluțio
narea problemei energiei ar ne
cesita ca, pină la sfirșitul seco
lului, 50—70 la sută din creșterea 
consumului mondial de energie să se 
asigure prin sporirea de 2—3 ori a 
producției de cărbune.

orientărilor stabilite

Productivitate superioară — 
prin înfăptuirea programului

de mecanizare
Dispunind de un mare volum de 

date puse la dispoziție de specia
liștii din Ministerul Minelor am în
cercat să facem o sinteză, să vedem 
care este în esență raportul dintre 
sporirea producției de cărbune în 
țara noastră și dotarea materială a 
unităților din industria extractivă. 
Concluzia poate fi rezumată în 
cîteva cuvinte : odată cu creșterea 
producției de cărbune munca mi
nerilor a devenit și va deveni mai

ușoară, efortul fizic a scăzut și va 
scădea in continuare, in abataje și 
în carierele de extracție a lignitu
lui la suprafață cîștigînd tot 
inult teren munca superior 
iicată.

Dacă apelăm la cifre, și în 
caz trebuie să apelăm, vom vedea 
că efortul făcut pentru extinderea 
mecanizării în industria minieră 
este cu adevărat impresionant.

mal 
cali-

acest

Geologia —cu un pas, dacă 
nu chiar cu doi, înaintea

producției!

de 
do- 
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In țară. Pentru 
noi rezerve de 
nua cercetările 
Anina-Brădet, I

de 
vor conti- 
perimetrele

Este posibilă, este imperios 
necesară extracția anuală 

a 85 milioane tone
O știre „la zi" sosită din Valea 

Jiului ne anunță că in fruntea În
trecerii desfășurate pentru a da 
„Tării cit mai mult cărbune" se 
află minerii din Lupeni, Bărbăteni, 
Uricani și cariera Cîmpu lui Neag.
Minerii din Lupeni au extras peste

plan de la începutul anului 59 000 
tone cărbune, cei din Bărbăteni — 
peste 23 000 tone, colectivul minei 
din Uricani a obținut suplimentar 
500 tone cărbune, iar cel de la ca
riera Cîmpu lui Neag — 1 400 tone. 
Vești bune primim și din bazinul

Comănești. Minerii din sectorul Ver- 
mești, bunăoară, au reușit ca prin 
concentrarea producției în panouri 
mari și mecanizarea operațiunilor 
de manipulare să scoată din 
adîncuri peste prevederile planului 
4 000 tone cărbune. Sarcinile de 
plan au fost depășite și de minerii 
din sectoarele Leurda și Lumina, 
unde în ultima vreme au fost des
chise noi fronturi de lucru, dotate 
cu mașini și utilaje de mare ran
dament.

Primim și publicăm întotdeauna 
cu bucurie asemenea vești din toate 
bazinele carbonifere ale țării. Spo
rirea producției de cărbune este 
una din sarcinile majore prin care 
se înfăptuiește politica partidului 
de asigurare în acest deceniu a in
dependenței energetice a țării.

Am văzut care sînt actualele cău
tări în lume pentru a se stinge „se
tea" tot mai mare de energie. Din 
acest punct de vedere putem spu
ne că datorită
de conducerea partidului, personal 
de tovarășul 
țara noastră a acordat și acordă în 
continuare o deosebită atenție spo
ririi producției de cărbune, valori
ficării superioare a acestei resurse 
naturale.

Țara noastră și-a fixat încă 
de pe acum programe concrete, a- 
nuale și de perspectivă, care pre
văd în mod riguros cum și cu cît 
va crește producția de cărbune, 
cum va evolua ponderea cărbunelui 
în balanța energetică a economiei 
naționale, ce se va întreprinde pen
tru valorificarea superioară a căr
bunilor inferiori. Astfel, față de 
realizările din anul 1980, se preve
de ca în acest an producția de căr
bune să fie mai mare cu 43,1 la 
sută, iar pină in anul 1985 să creas
că de peste 2,4 ori. Din analizele 
făcute rezultă că este pe deplin po
sibil ca in anul 1985 să se reali
zeze o producție de peste 85 mili
oane tone cărbune net, din care 
73,6 milioane tone lignit și cărbune 
brun, ceea ce corespunde prevede
rilor Congresului al XlI-lea al 
partidului. Evident, important este 
acum ca programele întocmite să 
fie îndeplinite punct cu punct, la

Nicolae Ceaușescu,

Interlocutorul nostru este tovară
șul IOAN FOLEA, ministrul geolo
giei.

— De regulă, lucrările geologice 
de identificare și punere in valoare 
a noilor zăcăminte de substanțe mi
nerale utile trebuie să fie cu un 
pas, dacă nu chiar cu doi, înaintea 
producției. Referindu-ne acum 
numai la rezervele de cărbune, cum 
se îndeplinește programul de cer
cetări geologice 2

— La Consfătuirea de lucru 
la C.C. al P.C.R. cu activul din 
meniul geologiei, organizată în
tombrie anul trecut din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, s-au 
examinat stadiul realizării planu
lui de cercetare geologică de pînă 
atunci și măsurile ce se impun 
pentru îndeplinirea exemplară <a 
prevederilor pe anul 1981, pe în
tregul cincinal 1981—1985 și, in 
perspectivă, pînă în anul 2000. 
Avem, așadar, un program de lu
cru concret, obiective precise pen
tru îndeplinirea cărora sînt mobili
zați toți oamenii muncii din dome
niul geologiei. Mă voi referi însă 
numai la cîteva din măsurile sta
bilite pentru sporirea rezervelor de 
cărbune, astfel încît să se poată 
realiza nivelurile de producție pre
văzute atit în acest an, cît și in 
perspectivă.

De la1 bun început aș vrea să 
subliniez că în cincinalul 1981—1985 
sînt prevăzute lucrări de prospec
tare și explorare pentru extinderea 
zonelor aflate în exploatare, cît și 
pentru deschiderea de noi mine în 
bazine în care este cunoscută pre
zența cărbunilor sau a formațiuni
lor purtătoare de cărbune. Făcînd 
cîteva referiri concrete, voi aminti 
că pentru sporirea rezervelor de 
antracit vor continua lucrările de 
prospecțiune cu foraje la zăcămîntul 
Schela-Viezuroiu, singurul zăcă
mînt de antracit cunoscut la noi

i determinarea 
huilă 

în
Lupac, Bigăr, Pre- 

cheda, Doman-est ș.a. Prin lucră
rile executate au fost calculate re
zervele de huilă din bazinul Petro
șani, pe baza cărora s-au funda
mentat documentațiile necesare 
pentru Investiții la exploatările 
din perimetrele Lonea, Petrila, 
Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, Lu
peni, Bărbăteni, Uricani ș.a. La 
creșterea rezervelor exploatabile 
vor contribui, totodată, punerea ia 
punct a tehnologiilor de exploatare 
mecanizată și a straturilor subțiri de 
huilă din Valea Jiului, care vor fi 
elaborate și experimentate în peri
oada actualului cincinal.

— Cele mai mari creșteri de pro
ducție sînt prevăzute la lignit și 
cărbune brun. Ce sarcini revin 
geologiei pentru sporirea rezervelor 
exploatabile ?

— Intr-adevăr, un mare volum 
de lucrări geologice se execută în 
bazinul Olteniei, unde sînt cuprin
se și cele mai importante zăcă
minte de lignit, mai precis în pe
rimetrele Fărcășești, Negomir (ju
dețul Gorj) și Zegujani, Husni
cioara, Prunișor — Izvorul Anești
lor (județul Mehedinți). în majori
tatea acestor perimetre, concomi
tent cu lucrările de cercetare geo
logică vor fi efectuate cercetări cu 
lucrări miniere pentru stabilirea 
posibilităților de valorificare a re
zervelor situate în condiții hidro- 
geologice grele.

In bazinul Comănești, deși exis-

• In cincinalul trecut, industria extractivă minieră a fost do
tată cu 400 000 tone de utilaje : 105 complexe mecanizate pentru 
susținerea abatajelor, 149 combine pentru tăierea cărbunelui in 
abataje, 240 combine pentru săparea lucrărilor miniere, 16 exca
vatoare cu rotor portcupe pentru carierele de lignit, 7 mașini pen
tru transportul și depozitarea sterilului ;

• Anul trecut, 48,5 la sută din producția de cărbune a fost 
extrasă in abataje dotate cu complexe de susținere mecanizată, 
49,5 la sută din lucrările miniere orizontale in cărbune și steril au 
fost săpate mecanizat cu combine de inaintare ;

• 61,9 la sută din lucrările de tăiere și încărcare a cărbunelui 
în abatajele frontale au fost executate tot mecanizat, iar extracția 
lignitului in cariere s-a realizat sută la sută 
canizare complexă integrală.

Atenția pe care conducerea parti
dului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă dotării și ex
tinderii mecanizării în minerit este 
relevată și de sarcinile deosebit de 
mobilizatoare stabilite pentru ac
tualul plan cincinal. Astfel, între
gul program de creștere a produc
ției de cărbune este corelat cu ex
tinderea mecanizării și a tehnolo
giilor avansate de lucru. în acest 
sens, este semnificativ faptul că în 
timp ce producția fizică de cărbune 
brut urmează să fie în anul 1985

prin tehnologii cu me-

de circa 2,4 
anul 1980, 
realiza prin 
zare complexă va fi de peste 3 ori 
mai mare. Mai exact, cantitatea 
de cărbune extras din abataje do
tate cu complexe mecanizate va 
spori de aproape 2,5 ori, iar canti
tatea de lignit extrasă în cariere 
prin tehnologii mecanizate integral 
va crește de peste 3,6 ori.

Pentru realizarea sarcinii de 
sporire a producției de cărbune :

fost elaborat un program special de

ori mai mare decît în 
producția care se va 
tehnologii cu mecani-

• In actualul cincinal a . . _  ___ ___ ___
dotare și mecanizare in industria extractivă, care prevede ca uni
tățile carbonifere să primească din țară : 166 complexe de susți
nere a abatajelor (72 din tipurile nou asimilate), 201 combine de 
abataj (88 din tipurile nou asimilate), 245 combine de inaintare, 
30 excavatoare cu rotor portcupe (10 de un tip nou asimilat), 13 
mașini de transportat și depozitat sterilul ș.a. ;

• Prin asimilarea în fabricație a unor utilaje noi, moderne, 
urmează să se finalizeze procesul de mecanizare in industria carbo
niferă ;

• S-au experimentat și se vor introduce pe scară industrială 
telecomanda, teleconvorbirile și televiziunea în subteran, dispece- 
rizarea și automatizarea unor operațiuni sau fluxuri tehnologice,

la generalizareaastfel incit in cincinalul următor să se poată trece 
automatizării in industria minieră.

Nicicînd nu a existat între in
dustria construcțiilor de mașini 
din țara noastră și industria ex
tractivă un program de dotare și 
cooperare atît de complex. Colec
tive comune formate din cadre 
de răspundere și specialiști din 
ministere, 
toare de 
ficiare și 
proiectare 
deplinirea 
și mecanizare a lucrărilor în mi
nerit.

Cu toate progresele înregistrate ’ 
In dotarea și extinderea mecani
zării lucrărilor în industria extrac
tivă, 
mai 
mai 
buie 
nu se asimilează la timp în fabri
cație sau nu se livrează în canti
tățile și la termenele stabilite prin 
contracte. Astfel, 
melor combine de 
CA-2, precum și 
înaintare în steril, 
tîrziat cu aproape 
cația lor de serie începînd abia în 
acest an. Totodată, în anul 1980, 
față de contractele încheiate nu 
s-au livrat 8 susțineri mecanizate 
de abataj, 17 combine de abataj și

Am prezentat doar cîteva din preocupările deosebite 
existente la ora actuală Ia noi în țară și în lume pen
tru revitalizarea industriei carbonifere. Tocmai ținind 
seama de importanța majoră, decisivă chiar pe care 
o are cărbunele în asigurarea bazei energetice, a in
dependenței energetice a țării, „Scinteia" va reveni 
sistematic in locurile fierbinți ale acestui sector de 
activitate, de la cercetarea geologică și șantierele de

întreprinderi construc- 
mașini, unități bene- 

înstitute de cercetare și 
urmăresc și sprijină în- 

programului de dotare

realizările puteau fi însă și 
bune dacă se respectau intoc- 
programele întocmite. Or, tre- 
spus că unele utilaje de bază

asimilarea pri- 
abataj CA-1 și 
a combinei de 
tip CI-2, a în
doi ani, fabri-

3 de înaintare, 23 
profilat galerii și 
restante mari în livrarea celor 15 
excavatoare cu rotor portcupe și 6 
instalații de transportat și depozi
tat sterilul.

Desigur, sarcinile care revin in
dustriei constructoare de mașini 
sînt mari ; asimilarea în fabricație 
a unor utilaje de mare complexi
tate ridică probleme tehnice și teh
nologice deosebite. Trebuie înțeles 
însă că pentru sporirea producției 
de cărbune, pentru asigurarea in
dependenței energetice a țării nici 
un efort nu este prea mare. De 
aceea, consiliile oamenilor muncii, 
organizațiile de partid trebuie să 
acționeze în așa fel încît să fie pus 
în valoare întregul potențial crea
tor al oamenilor muncii din indus
tria construcțiilor de mașini, din 
industria extractivă, din celelalte 
ramuri, în așa fel încît fiecare uti
laj să fie realizat și pus în func
țiune la termenele prevăzute, în 
condiții calitative ireproșabile. De
altfel, ziarul nostru va reveni asu
pra felului cum se îndeplinește 
programul de dotare și mecanizare 
a lucrărilor în minerit printr-o 
serie de anchete făcute în unitățile 
constructoare și beneficiare.

instalații de re- 
s-au înregistrat

unitățile producătoare, pentru aIa
susținut, dăruirea patriotică a detașa-

investiții pină 
înfățișa efortul 
mentelor muncitorești angajate într-o acțiune holă- 
rîtă spre a da „ȚARII CIT MAI MULT CĂRBUNE". 
Așa cum cere conducerea partidului, secretarul său 
general, așa cum cer interesele economiei naționale, 
ale tuturor.

Pagină realizată de Ion TEODOR
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Fără îndoială că. printre 
numeroasele si nuanțatele 
obiective ale manifestării 
de amploarea și importanța 
Festivalului national „Cîn- 
tarea României", reflecta
rea tuturor realităților 
complexe proprii societății 
noastre de astăzi reprezin
tă nu numai premisa si 
scopul creației, ci însăși 
condiția sa de a fi. de a se 
justifica și a-și dovedi 
sensul umanist și finalita
tea socială. Această dimen
siune care tine de statutul 
artistului, contemporan cu 
timpul său si cu problema
tica sa vie. constituie nu 
doar un simplu enunț teo
retic, un deziderat ideal, ci 
o foarte concretă materiali
zare a noțiunii de comandă 
socială, termen prin care 
trebuie să înțelegem per
manenta comunicare din
tre necesitățile spirituale 
ale structurii noastre so
cialiste si capacitatea crea
torilor de a le transpune în 
operă de artă. Iată de ce. 
paralel cu descifrarea tutu
ror valorilor conținute in
tr-o lucrare sau alta, para
lel cu implicarea afectivă 
In substanța ideatică și es
tetică, întîlnirea cu reali
tatea reformulată si cu as
pectele ei devenite suport 
pentru exprimarea artistică 
provoacă interesul publi
cului celui mai larg, am- 
plificînd șansa accesibili
tății si a receptării adecva
te. Dar in noțiunea de rea
litate nu trebuie să vedem 
numai imaginea celor mai 
acute si imediate aspecte 
ale existentei cotidiene, 
prezente desigur în conști
ința si creația artiștilor, ci 
fi pe cea a trecutului cu
prins în faptele de astăzi, 
și a viitorului, ale cărui 
premise ample se elaborea
ză acum.

Toate aceste Implicații si 
dimensiuni de conținut se 
regăsesc intr-o pozitivă și 
simptomatică sinteză valo
rică în lucrările artiștilor 
profesioniști expuse în ca
drul etapei republicane la 
sala ..Dalles" — pictură, 
sculptură, arte decorative 
— si la sala „Arghezi" de 
la ..Teatrul National" — 
grafică. Prirpul sentiment 
al celui ce parcurge expo
ziția este, fără îndoială, cel 
al echilibrului dintre conți
nutul ideatic si formula 
expresivă, dintre tematica

abordată cu o vizibilă do
rință de varietate si mij
loacele de transcriere. Este 
acesta un cîștig incontesta
bil al artei noastre contem
porane. un mod explicit de 
a demonstra că. indiferent 
de subiectul abordat, de 
atitudinea adoptată și de 
formula utilizată. împlini
rea unei lucrări și sansa ei 
socială rezidă în valoarea 
generală, umanistă si ar
tistică. în sensul și finalita
tea mesajului conținut, a- 
dresat oamenilor cu res
ponsabilitate și talent. De 
aceea. în majoritatea ca-

grupat cele mal reprezen
tative lucrări de pe tot te
ritoriul tării, beneficiind de 
aportul artiștilor din cele 
mai diferite generații, se 
descifrează la primul con
tact cu expunerea amplă, 
invitînd la o parcurgere a- 
tentă si la inerente com
partimentări. Astfel avem 
mai clară imaginea diversi
tății de atitudine, putem 
stabili familii spirituale si 
preocupări generale cu ton 
prevalent, avind șansa com
parației si deci a judecăți
lor de valoare cit mai co
recte. De la început trebuie

ca dovezi ale unui nou cli
mat creator, de responsa
bilitate si generozitate co
munistă. Se întîlnesc în- 
tr-un pozitiv dialog tablou
rile lui Ion Gheorghiu, 
Const. Piliuță, Viorel Măr
ginean, Mihai Baridac, Tra
ian Brădean. Virgil Almă- 
șan, Sabin Bălașa, Paulina 
Mihai, Vasile Celmare, 
Dan Mohanu. Paul Sima. 
Dan Cristian. Comeliu Va- 
silescu. Marin Gheraslm, 
Ion Pacea. Octav Grigores- 
cu. Georgeta Năpărus. Vla
dimir Șetran. Horia Roșea. 
Ștefan Câlția, Corneliu An-

Mărturii emoționante 
ale realităților noastre 
socialiste

zurilor. se poate vorbi des
pre ipostaze deplin reali
zate ale unor viziuni ce 
particularizează artiștii, de- 
limitînd simultan si direc
ții din arta noastră actua
lă. calitate de esență ce 
contribuie la circulația idei
lor. metaforelor, simbolu
rilor și mesajelor, susci- 
tînd interesul publicului și 
invitîndu-1 Ia dialog. Po
zitiv ni se pare faptul că. 
pornind de la principiul li
bertății de expresie din 
perspectiva calităților de 
conținut umaniste, expozi
ția reunește cele mai dife
rite formule stilistice și 
elemente de vocabular, ar
ticularea lor într-o compu
nere coerentă. în care pre
valează valoarea si respon
sabilitatea. conducted la o 
reală diversitate. Astfel se 
creează senzația unei mani
festări vii. dinamice, re- 
flectînd cu adevărat reali
tatea artei contemporane și, 
prin aceasta. realitatea 
structurii noastre actuale, 
deziderat ce se înscrie fi
resc în programul mai larg 
al manifestării a cărei con
cluzie se formulează prin 
această expoziție.

Larga deschidere temati
că, sub semnul căreia s-au

să remarcăm autoritatea și 
consistenta genurilor tradi
ționale in pictură si grafi
că. de la peisaj și compo
ziție la Portret și natură 
statică, dimensiunea actua
lității rhanifestîndu-se ex
plicit, prin racord imagis
tic direct, sau implicit, prin 
sensul metaforic si simbo
lic oferit spre lectură. 
După cum sculptura, de 
mici dimensiuni, dar prin 
aceasta nu mai puțin mo
numentală ca efect expre
siv. menține șl amplifică 
subiectul uman, ca reper și 
modul al existentei, ca su
biect peren si niciodată e- 
puizabil. capabil mereu de 
incitante invitații la inven
ție si adevăr. Toate aceste 
date de fond își găsesc in
finite expresii in subiecte
le concrete, repertoriul ex- 
tinzîudu-se de la evocarea 
istorică la scena de muncă 
sau compoziția simbolică, 
de Ia portret Ia peisajul 
conceput ca receptacul și 
semnal spiritualității noas
tre. Astfel, alăturate pe si
ntezele Festivalului ..Cin- 
tarea României", lucrările 
se instituie ca repere ale 
civilizației noastre, dar și

tonescu. Marius Cilievici. 
Lia Brînduș. Elena Grecu- 
lesi. Augustin Costinescu, 
Maria Untaru. Liviu Suhar. 
Dimitrie Gavrilean. Vai 
Gheorghiu, Nic. Paduraru. 
Mihai Rusu. Dorin Colto- 
feanu. Alex. Ichim. Lucian 
Ionescu. din compunerea 
lor rezultînd imaginea rea
lității în toată complexita
tea si nuanțarea artistică. 
Dună cum sculpturile lui 
Gh. Iliescu Călinești. Adam 
Gheorghe. Ovidiu Maitec, 
Leonard Răchită. Paul Va- 
silescu. Dorin Lunea. Mi
hai Buculei. Horia Flămîn- 
du. Silvia Radu. Mircea 
Spătaru. Ion Irimescu, 
Alex. Păsat. Carol Radar. 
Tudor Șerban. Liviu Rusu. 
Dorel Oprescu. Alex. Sur
cel. Anton Ratiu. fiecare cu 
personalitate inconfundabi- 
lă, și cu o foarte clară con
știință a sensului artei lor. 
redau întreaga disponibili
tate a creatorilor din acest 
domeniu pentru un dialog 
fertil cu spațiul social. Ar 
trebui să reținem si faptul 
că. asa cum postulează în
săși ideea Festivalului „Cîn- 
tarea României", menit să 
nună în evidentă noi talen
te și modalități de expre

sie. foarte multi tineri, 
nume noi, se prezintă cu 
lucrări de ținută, dovedind 
,nu numai cunoașterea soli
dă a secretelor profesionale, 
ci si dorința de a se Înscrie 
decis si eficient pe direcția 
unei arte actuale, de larg 
ecou social, cu o problema
tică nouă si incitantă. As
pect cu atît mai pregnant 
în condițiile prezentelor 
prestigioase, nume de pri
mă importantă în arta ro
mânească de astăzi, și care 
se constituie ca argument 
în favoarea ideii de vitali
tate si continuitate valori
că. Selecția de artă decora
tivă. egală ca tinută gene
rală. nu propune persona
lități sau lucrări de acut 
interes, pentru că în acest 
domeniu s-a ajuns la o cotă 
valorică ridicată, astfel in
cit a cita un nume sau al
tul ar reprezenta doar o 
chestiune de opțiune per
sonală. în detrimentul alto
ra la fel de buni. Grafica 
nu a beneficiat de un spa
țiu prea generos, persona
litatea lui Vasile Kazar. I- 
leana Micodin. Gh. Cocli- 
tu. Suzana Ftetînaru. loan 
Petrovici. Tlberiu Nicores- 
cu. Constantin Baciu deta- 
sîndu-se într-un context ce 
ne-a recomandat si alte 
nume, mai ales din tînăra 
generație, totuși parcă prea 
..compactizate" de expune
rea aglomerată.

Concluziile acestei expo
ziții cu valoare de eveni
ment și de argument în fa
voarea Festivalului „Cînta- 
rea României", loc de intîl- 
nire al talentelor si virtu
ților artei noastre, s-au con
cretizat în etalarea lucrări
lor laureaților la Muzeul 
de artă al Republicii Socia
liste România. Dar din
colo de toate aceste semni
ficative etape ale unui pro
ces continuu, trebuie să ve
dem ansamblul artei noas
tre. al culturii noastre so
cialiste, noul statut al artis
tului și climatul spiritual 
propice creației, frumosului 
și adevărurile umaniste e- 
sențiale, pe care civilizația 
socialistă a României le-a 
ridicat la o treaptă calita
tiv nouă, inconfundabilă si 
semnificativă, cu ample re
zonante te conștiința socie
tății si în concertul valori
lor universale.

Virgil MOCANU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „ȘTEFAN LU CHIA N“ cinema

O izbutită sinteză a creației științifice

Doi autori — cercetători 
ai faptelor din trecut și din 
prezent, I. M. Ștefan și Ed
mond Nicolau — s-au aso
ciat într-o întreprindere pe 
care o mărturisesc ei înșiși 
temerară, scriind SCURTA 
ISTORIE A CREAȚIEI 
ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE 
ROMANEȘTI (editura „Al
batros", 1981). Este o sin
teză de aproape 300 de 
pagini, care prezintă înde
lunga evoluție a științei 
și tehnicii în România, din 
timpuri străvechi și pînă 
astăzi. In capitolele succesi
ve sînt prezentate începu
turile tehnico-științifice ale 
epocii pietrei și bronzului, 
elementele originale ale 
științei și tehnicii la geto- 
daci și în Dacia romană, as
pectele științifice și tehnice 
mai puțin cunoscute din pe
rioada de formare a poporu
lui român, operele remar
cabile ale științei și tehnicii 
populare — de multe ori 
geniale — importantele 
progrese ale secolului al

românești
XIX- lea — cind se reali
zează cadrul organizatoric 
al creației tehnico-științi- 
fice moderne — operele 
de seamă ale secolului al
XX- lea și îndeosebi ale 
epocii socialismului. Un 
capitol special urmărește 
procesul de constituire a 
principalelor școli științi
fice și tehnice românești și 
prezintă caracteristici ale 
acestor școli, cu trăsăturile 
lor comune și diferențiale.

Interesul lucrării este 
ilustrat de numeroasele 
domenii științifice aborda
te: matematica, mecanica, 
astronomia, fizica, chimia, 
geologia, geografia, biologia, 
agronomia, medicina, ciber
netica. teoria sistemelor si 
automatica. în domeniul 
tehnicii sînt marcate repere 
ale dezvoltării mineritului, 
ingineriei feroviare și con
strucțiilor, metalurgiei; ter- 
motehnicii și construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii, e- 
nergeticii și radioelectro- 
nicii,' informaticii, cercetă

rilor interdisciplinare și 
cercetărilor spațiale.

Evident, în spațiul limitat 
al volumului nu s-a putut 
spune totul, apelindu-se în 
esență la exemplificări.

Caracterul succint al ex
punerii prezintă însă avan
tajul de a pune uneori la 
dispoziția cititorilor o vi
ziune cu caracter mai gene
ral asupra unor , ramuri ale 
științei și tehnicii, asupra 
datelor mai însemnate ale 
unor etape, asupra unor 
priorități, descoperiri și 
invenții. Aș sublinia buna 
organizare a întregului ma
terial.

Sugerăm ca. într-o even
tuală nouă ediție, să se facă 
și completările necesare 
privind lucrările de arhi
tectură și lucrările de hi
droenergetică, domenii care 
în actualul text sînt mai 
puțin prezentate. In gene
ral, ar fi fost bine dacă 
se nominalizau mai mult 
marile lucrări realizate în 
tara noastră și dacă se pre
cizau unele lucrări tipări

te, dindu-se titlul lor și 
ceea ce au ele original. O 
ilustrație, chiar mai su
mară, ar fi fost binevenită. 
Ca, dealtfel, și un index 
de persoane.

în general, lectura lucră
rii este atractivă și are. te 
mod cert, un rol important 
educativ. Autorii au reușit 
să pună in evidență strîn- 
sa legătură dintre progresul 
științei și dezvoltarea so
cială. economică și cultura
lă a țării și demonstrează 
convingător aportul sub
stanțial, de nivel înalt, al 
savanților noștri la patri
moniul comun al civiliza
ției lumii. Este, fără îndo
ială, adevărată concluzia 
autorilor că „știința și teh
nica universală datorează 
românilor cu mult mai mult 
decît înregistrează analele, 
tratatele și enciclopediile". 
Sînt convins că lucrarea va 
fi urmărită de cititori cu 
plăcere și cu deosebit 
folos.
Acad. Ștefan BALAN

„Istoria arhitecturii în România"

Scenariul : Nicolae Mărgineanu, Io
sif Naghiu. Costume ■. arh. Nicolae 
Drăgan, Cătălina lacob. Decoruri t 
arh. Nicolae Drăgan. Muzica ! Lu
cian Mețianu. Coloana sonoră : irig. 
Silviu Camil. Montajul r Cristina lo- 
nescu. Imaginea : Călin Ghibu. Re
gia : Nicolae Mărgineanu. Cu : Ion 
Caramitru, George Constantin, Ma
ria Ploae, Ovidiu Schumacher, Mir
cea Constantinescu, Monica Ghiu- 
ță, Victor Rebengiuc, Petre Gheor
ghiu, Adrian Rățoi, Ștefan Velniciuc, 
Nicolae Manolache, Nicolae Urs, 
Andrei Csiky. Film realizat In stu
diourile Centrului de Producție Ci

nematografică „București"

O producție a Casei de filme Trei

Lucrarea prof. dr. arh 
Gheorghe Curinschi Voro- 
na, „ISTORIA ARHITEC
TURII ÎN ROMANIA", re- 
oent apărută în Editura 
tehnică, răspunde cerințe
lor tot mai ample de infor
mare asupra unui domeniu 
ilustrat de un număr încă 
redus de studii de sinteză. 
Față de principalele lucrări 
de istoria arhitecturii ro
mânești apărute pînă în 
prezent, aceasta se deose
bește in primul rtad prin 
faptul că, într-un număr 
redus de pagini, prezintă 
întreaga evoluție a arhitec
turii pe teritoriul României 
din perioada comunei pri
mitive pînă ta zilele noas
tre. Textul restituie infor
mația de bază privitoare la 
domeniul tratat, ordonată 
dintr-un punct de vedere 
personal, îmbogățită cu nu
meroase judecăți de valoa
re pertinente, susținute de 
un material vizual bogat, 
de o calitate cu totul re
marcabilă, urmărind reda
rea cît mai completă a 
imaginii spațiale a monu
mentelor. Adăugarea la 
ilustrațiile grafice (planuri 
și secțiuni) și fotografice 
(induztad și stampe vechi) 
a unor consistente expli
cații contribuie la asocierea 
mai puternică a materia
lului Informativ cu cei gra-

fie, la sporirea accesibili
tății lucrării. Datele cuprin
se in explicațiile la ilus
trații sint diferite de cele 
conținute în textul lucrării, 
asigurînd, astfel, o înțele
gere complexă, o prezenta
re simultană, din unghiuri 
diverse, a fenomenului de 
arhitectură.

Structura 
tă evoluția 
hitecturale, 
înrîuririlor 
arhitectura 
române de-a lungul epocii 
medievale și, ta continua
re, în secolul al XIX-lea, 
ceea ce face ca succesiunea 
faptelor de arhitectură sâ 
fie cît mai coerentă, mai 
logică și, totodată, mai con
formă cu adevărul istoric.

Se cuvine să subliniem 
că demersul autorului ur
mărește faptele și momen
tele importante în evoluția 
arhitecturii din România ta 
contextul general de dez
voltare a societății, al 
preocupărilor sociale și spi
rituale specifice diferitelor 
etape istorice, evidențiind 
adevărul că arhitectura, 
deși diferențiată stilistic, 
ca urmare a constituirii 
unor școli regionale, mun- 
teană, moldavă șl transil
vană, a cunoscut multiple 
trăsături unitare, constitu- 
tadu-sa astfel ca un instru

lucrăril reflec- 
tlpologiilor ar- 

reciprocitatea 
constatate in 
celor trei țări

ment de seamă al dezvol
tării conștiinței naționale. 
Arhitecturile corespunză
toare comunei primitive și 
perioadei daco-romane sint 
tratate cuprinzător, por- 
nindu-se de la cele mai noi 
rezultate ale cercetărilor 
arheologice și de la o do
cumentare exhaustivă.

în analiza arhitecturii 
feudale, autorul insistă cu 
îndreptățire asupra func
ției ce a revenit arhitecturii 
lemnului în cristalizarea 
unei arhitecturi românești 
de zid, ca și asupra monu
mentelor care pun în evi
dență elementele de unitate 
ale arhitecturii din cele trei 
țări române. Se subliniază 
și prin aceste exemple 
„continuitatea de cultură 
in cadrul căreia se dezvol
tă arhitectura feudală din 
România".

Cu privire la arhitectura 
modernă, semnificativă este 
sublinierea relațiilor neîn
trerupte dintre proiectarea 
și realizarea edificiilor și 
ideologia epocii manifesta
tă în aspectele ei diver
gente, de multe ori con- 
flictuale. Evoluția edilitară 
șl urbanistică a țărilor ro
mâne șl apoi a României 
moderne este privită în 
relație cu cadrul ei econo
mic, marcat de antago

nismele sociale specifice 
epocii.

De o atenție deosebită 
se bucură în cadrul lucrării 
fenomenul arhitectural con
temporan. Și în acest caz, 
analiza se impune prin 
obiectivitate, cunoașterea 
temeinică a tendințelor și 
momentelor care i-au jalo
nat evoluția, in concordan
ță cu preocupările priori
tare Ia nivel național pe»- — • 
tru înfăptuirea program 
lor de dezvoltare, econc 
mico-socială a țării. Se re
marcă pledoaria întemeiată 
a autorului pentru ca arhi
tectura românească să-și 
păstreze specificul națio
nal, rezultat și permafiență 
a dezvoltării arhitecturii 
românești din toate timpu
rile și condiție esențială 4 
originalității sale in con
textul arhitecturii mon
diale.

Scrisă cu precizie științi
fică, intr-un stil limpede și 
accesibil, cartea prof. dr. 
arh. Gheorghe Curinschi 
constituie o lucrare de cer
tă valoare, un instrument 
prețios pentru cunoașterea 
arhitecturii românești, la 
îndemîna atît a specialiș
tilor, cit și a publicului 
larg.
Prof. univ. dr. arh. 
Cezar LĂZARESCU

PREGĂTIREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMINT

Practica elevilor din liceele industriale mai strins legată 
de cerințele concrete ale economiei!

La cumpăna dintre doi ani școlari, 
cel încheiat și cel care, pește puțin 
timp, își va deschide cursurile, o pri
vire analitipă asupra unui comparti
ment esențial al pregătirii elevilor 
din liceele industriale — practica 
productivă — poate oferi concluzii în 
măsură 6ă determine ridicarea aces
tei laturi importante a procesului in- 
structiv-educativ pe noi trepte caii- 
tative.

— Semnificația și complexitatea 
acestei activități apar și mai preg
nante dacă avem in vedere că din 
cei peste 1 milion de liceeni, marea 
majoritate, respectiv circa 80 la sută, 
învață în cele 713 licee industriale, 
de chimie industrială, agroindustria
le și silvice — ne spune conf. dr. 
ing. Gh. Rușitoru, director In Minis
terul Educației și Invățămîntului — 
și că miile de cabinete, laboratoare, 
ateliere-școală Incorporează te in
stalații, mașini și utilaje importante 
fonduri materiale puse la dispoziția 
învățămintului de partidul și statul 
nostru.

Observații directe te școli și tatre- 
prinejeri, relatări ale corespondenți
lor noștri, ale cadrelor didactice și 
specialiștilor din producție ne În
dreptățesc să afirmăm că aproape nu 
există județ in care să nu se evi
dențieze experiențe rodnice, concre
tizate într-un larg evantai de repere 
și piese pentru unitățile economice, 
te instalații și utilaje livrate direct 
„pe piață", ta valoare de sute de 
milioane lei anual, validate în final 
de comportarea corespunzătoare ta 
producție, la locul de muncă a 
majorității tinerilor muncitori ab
solvenți ai liceului industrial. Fie 
că este vorba de inițiativa colectivu
lui didactic de la Liceul industrial 
nr. 3, pe profil metalurgic, din Ga
lați, care a amenajat pe „platforma 
industrială" a școlii un cubilou, unde 
viitorii metalurgiști deprind temei
nic prelucrarea metalului, fie că e 
vorba de ideea rodnică de a construi 
în incinta atelierelor-școală de la 
Liceul industrial nr. 8 cu profil de 
construcții, din același oraș, a unei 
hale industriale de prefabricate din 
beton pentru șantierele de construc
ții ale orașului, sau de organizare in 
flux industrial a atelierelor-școală 
pentru producția mobilei de la Li
ceul industrial nr. 2 din Suceava, se 
relevă că numitorul comun al aces
tor experiențe este preocuparea de a 
crea elevilor condiții pentru deprin
derea meseriei alese și de activitate 
praotică concretă, efectivă, cit mai 
apropiate de cele din întreprinderile 
de profil, din marea producție in
dustrială.

— Lecțiile predate ta cabinete, la
boratoare de specialitate, ca și acti
vitatea practică — menționează tag. 
Lilica Ivănescu, de la Licfeul indus
trial nr. 3 din Galați — stnt apoi în
tregite prin prezența elevilor pe plat
forma siderurgică gălățeană, reali- 
zîndu-se astfel, efectiv, ceea ce nu
mim obișnuit integrarea învățămta- 
tului cu producția.

Se afirmă, și pe bună dreptate, că 
școala și întreprinderea sint cei doi 
factori care concură deopotrivă Ia 
formarea profesională și etică a vii
torilor muncitori. Activitate care. în

• Experiențe rodnice in pre
gătirea profesională a noilor 
promoții de muncitori calificați
• Cheia succesului: colabora
rea strînsă dintre școală și 
întreprindere • In atelierele- 
școală condiții de lucru tot 
mai apropiate de cele din 
marea producție • De ce mai 
persistă unele neajunsuri și 
aspecte formale fn practica

liceenilor?

procesul instructiv-educativ Îmbracă 
aspecte dintre cele mai diverse — 
cuprinderea in planurile de produc
ție ale atelierelor-școală a unor piese 
și repere din producția curentă a în
treprinderilor pe lingă care funcțio
nează liceele, organizarea în licee de 
profil a unor secții de producție ale 
întreprinderilor respective, participa
rea directă a elevilor la munca in
dustrială în perioadele de „virf de 
producție" ale întreprinderilor etc. 
Stat meritorii și unele inițiative de 
ordin organizatoric. Responsabilul cu 
problemele de învățămint al Combi
natului siderurgic gălățean — spre 
exemplu — și-a instalat biroul te 
chiar incinta liceului de profil. Pro
gramul pregătirii practice a elevilor 
din liceul gălățean de construcții se 
discută cu conducerea Trustului ju
dețean de construcții, liceul funcțio- 
nind ca o „secție" a trustului.

Cu toate acestea n-au dispărut cu 
totul din relația școală-tatreprinde- 
re cazurile de formalism, situațiile 
cind anumite neajunsuri sint puse 
reciproc in seama celuilalt, ceea ce 
nu poate decît să se repercuteze ne
gativ asupra desfășurării pregătirii 
și activității practice ale elevilor. 
Critici reciproce își adresează pe

alocuri liceele și întreprinderile, 
pe lîngă care funcționează. în pri
vința bunei funcționări a instala
țiilor și utilajelor din dotarea atelie
relor-școală (unele defectuos între
ținute, depășite de progresul tehnic), 
a disciplinei de lucru a elevilor in 
producție (a căror supraveghere este 
„pasată" de la maistru-instructor la 
diriginte, de la acesta la profesorul 
de tehnologie și apoi pierdută din 
vedere), a aprovizionării tehnico- 
materiale etc.

O privire, oricît de sumară, asu
pra modului cum a decurs practica 
elevilor din liceele industriale în 
precedentul an de învățămint, nu 
poate să nu evidențieze contribuția 
deosebită adusă la buna desfășurare 
a acestei activități de cadrele didac
tice și specialiștii din întreprinderi, 
de elevii inșiși. In această ordine de 
idei, Liceul industrial nr. 4 din Con
stanța propune o experiență care ne
cesită a fi cît mai larg cunoscută și 
aplicată. Că fiecare atelier-școală este 
organizat ca o adevărată „fabrică" 
nu e un fapt deosebit : așa stau lu
crurile în multe alte licee. Elemen
tul inedit îl constituie preocuparea 
fiecărui maistru-instructor de a-i 
pregăti rit mai bine pe elevi pentru 
meseria aleasă. Cum anume ? Unii 
prin continua perfecționare a... pro- 
priei pregătiri didactice și de spe
cialitate. Pentru obținerea gradului I, 
maistrul-instructor Vasilică Ifrim a 
elaborat un prototip de pupitru pen
tru elevi, introdus în producție de 
serie. Alții, ca de exemplu maiștrii- 
instructori Constantin Trică și Gh. 
Butuc, i-au antrenat pe cei mai buni 
elevi în concursurile profesionale pe 
meserii. „Stabilitatea, continuitatea 
la catedră, în același atelier, a ca
drelor didactice, a maiștrilor-instruc- 
tori sînt de natură să ridice nivelul 
calitativ al pregătirii științifice și 
practice a elevilor" — consideră ing. 
Florian Bucur, directorul liceului,

în perspectiva pregătirii noului an 
școlar, probleme ca cele înfățișate în 
rindurile de față, cit și altele — 
aflate, în aceste zile, cind au loc 
consfătuirile de lucru te fiecare 
județ al țării, în centrul discuțiilor 
și preocupărilor cadrelor didactice și 
specialiștilor din producție — trebuie 
să-și găsească o rezolvare eficientă 
în măsuri concrete, operative, adop
tate de conducerile școlilor și între
prinderilor cu care acestea conlu
crează, cu sprijinul și sub egida Mi
nisterului Educației și Invățămin- 
tului și a ministerelor economice 
care au în subordine licee indus
triale.

Florlca DINULESCU

• Croaziera i FERENTARI — ÎS,30 ;
17.30 : 19,30.
• Alo, aterizează străbunica i : DA
CIA — 9 ; 114» ; 13,30 : 18,46 ; 18 :
20,15.
• Vara speranțelor : STUDIO — 10 ; 
12X.MXA® 1-18 ; 20.
• Duelul : PACEA — ÎS ; 17,1» ; 19,30.
• Convoiul s VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Bietul loanide : POPULAR — 15,30 ;
19,
• Pruncul, petrolul și ardelenii s 
PROGRESUL — 18 ; 18 ; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9 ;
10,45 ,• 12,30 ; 14,15 ; „Tridentul" nu 
răspunde — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.
• Pledone in Egipt : SALA MICA A 
PALATULUI — 15 ; 17,30 ; 20,15.
• Zăpada albă a Rusiei î CENTRAL 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Io-lio-ho : TIMPURI NOI — 8 ; U ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul tăcerii î SCALA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15, FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• Escadronul husarilor zburători : 
PATRIA — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19.
• Moscova nu crede in lacrimi : 
EFORIE — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Viața • frumoasă : BUZEȘTI — 15 ;
17 ; 19.
• Casă pentru Carolina i DRUMUL 
SĂRII — 16U 18 ; 20.
• Ostaticii de la Bella Vista t CIU
LEȘTI — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Scene din viața de familie I CO- 
TROCENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cartouche șl Omul din Rio : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
— 18.
• Orele fiicelor : COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Domnișoara Noorie : LUCEAFĂ
RUL — 8,45 ; 11 ; 13,15 J 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, la grădină — 20.15, FAVORIT — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO
DERN — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 : 19, la 
grădină — 19,45.
• Alergătorul î CAPITOL — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19, la grădină — 20.
• Războiul stelelor : BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,45 ; 16,30 ; 19,15. FERO
VIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,15,
AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19, 
la grădină — 19,30. GRADINA BU
ZEȘTI — 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FLACĂ
RA — 15,30 ; 19.
• Căpitanul răzbunării $ VICTORIA 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.
• Imprumută-ml vocea astă-seară : 
EXCELSIOR — 9 Î 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 13,45 ; 18 ; 20,15.
• Polițist sau delincvent 3 GRIVIȚA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ț 15,45 ; 18 ;
20, GRADINA GLORIA — 20.15.
• Un șerif extraterestru : LIRA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, la grădină — 20, 
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20:
• Trecătoarea : MELODIA — 9 :
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ț 18.; 20,15, GLORIA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 î 18 i 20,15, la 
grădină — 20,15.
• Cariera mea strălucită I FLOREAS-
CA — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
GRĂDINA TOMIS — 20,15.
• Julek : VIITORUL — 15,30 ; 17,30 ; 
19,30.
• Clinele î MUNCA — 15,30 : 17,45 ; 20.
• Sint timid, dar mă tratez : GRĂ
DINA FESTIVAL — 20.
• Aventură tn Arabia s GRĂDINA 
MIORIȚA — 20,15.
• Cactus Jack : PARC-HOTEL — 20.
• Pentru un teanc de bancnote : 
GRĂDINA CULTURAL — 30.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Idolul și Ion Anapoda — 19.30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul român) : Spectacol-evocare 
„In lumea muzicii șl in muzica lumii 
cu George Enescu și contemporanii 
săi", urmat de un recital Vocal-instru- 
mental — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odibnă — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Astă-seară poezia muzicii tinere
— 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Povestea unei iubiri — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzioal „Constantin 
Tănase" (grădina Boema) : Idolul fe
meilor — 19 ; (grădina Batiștel) : 
Veselie Ia Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La ftntina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Varietăți
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la școala 
generală 198, cartier Militari) : 
Tindaiă... cloșcă ■— 19.

Lucrări consacrate raportului dintre știință 
și filozofie

Preocupările binecunos
cute ale Editurii Academiei 
de a pune la indemîna ci
titorilor diverse lucrări 
axate pe problematica com
plexă a relației dintre 
știință și filozofie și-au 
găsit zilele acestea o nouă 
confirmare prin apariția a 
două volume intitulate 
„ORIZONTURILE FILO
ZOFICE IN EVOLUȚIA 
ȘTIINȚEI MODERNE" și 
„MOMENTE ALE GENE
ZEI ȘI EVOLUȚIEI FILO
ZOFIEI ȘTIINȚEI".

Legăturile dintre știință 
și filozofie au cunoscut 
forme și modalități diferi
te, în funcție de etapele și 
epocile istorice, de parti
cularitățile științelor res
pective. Sînt epoci istorice 
— cum ar fi începutul epo
cii moderne — in care evo
luția rapidă a anumitor 
științe a impus reformula- 
rea concepției despre lume 
a imaginii despre univers, 
a însăși relației dintre 
știință și filozofie. Autor 
cu preocupări binecunos
cute in acest domeniu, 
concretizate în numeroase 
studii și lucrări, Simion 
Ghiță cercetează, în primul 
din cele două volume cita
te. relațiile și raporturile 
complexe dintre filozofie 
și știință în timpul Renaș
terii și pînă te secolul al 
XIX-lea. Demersul lui ur

mărește transformările care 
au intervenit în domeniul 
filozofiei, ta modelele sale 
explicative, în însuși statu
tul său sub influența știin
ței, a progreselor remarca
bile ale acesteia. Precizind 
unghiul de analiză, autorul 
subliniază că știința va fi 
privită numai in raportu
rile el cu gîndirea filozo
fică, urmărtadu-se contri
buția științei la cunoaște
rea lumii, la elaborarea 
unor teorii și a unor mo
dele epistemologice, care au 
influențat gîndirea filozo
fică, schimbarea raporturi
lor dintre știință și filozo
fie, transformarea filozofiei 
însăși, a obiectului și a me
todei, a idealului ei expli
cativ sub influența științei.

Investigația este condusă 
cu minuțiozitate in diferite 
planuri, astfel că imaginea 
ce se conturează, depășind 
ta multe privințe obiectivul 
propus în sens strict, este 
amplificată, și cu atît mai 
convingătoare. Revelator 
este te această privință 
primul capitol al lucrării 
dedicat renascentismului, 
în care asemenea aspecte 
cum sînt continuitatea și 
discontinuitatea cu evul 
mediu și cu epoca moder
nă, tendințele dominante 
te cultura renascentistă, 
raportul între filozofie, 
știință, artă se bucură de o

tratare nuanțată și argu
mentată. In diversele ca
pitole ale lucrării sint ana
lizate, rind pe rind, diferi
te modele teoretico-filozo- 
fice constituite ca urmare 
a progreselor științei — cel 
naturalist, spgcific Renaș
terii, avind la bază noua 
știință a naturii care se 
năștea ; modelul mecanic 
al naturii, apărut ca o con
secință a ascensiunii știin
țelor matematice și meca
nice și care concepea natu
ra ca un imens mecanism ; 
în fine, concepția dialecti
că asupra naturii elaborată 
de Engels in urma consti
tuirii teoriei evoluționiste, 
a lui Darwin — care depă
șește in mod dialectic mo
delele anterioare și face să 
dispară conflictul contra
dictoriu dintre știință și fi
lozofie existent te aceste 
modele.

Celălalt volum (coordo
natori Cornel Damian și 
Ilie Pîrvu) reunește stu
diile a diferiți specialiști 
care îmbrățișează unele din 
cele mai semnificative mo
mente ale dezvoltării filo
zofiei științei. Astfel, pri
mele două studii abordează 
aspecte ale teoriei aristote
lice a științei — prima ex
presie sistematică a reflec
țiilor asupra naturii și 
structurii cunoașterii știin
țifice. în continuare sînt 
tratate concepțiile unor

ginditori a căror creație a 
impulsionat considerabil 
dezvoltarea filozofiei știin
ței, cum ar fi Malebranche, 
Kant, Comte, Un amplu 
studiu este consacrat re
marcabilei contribuții adu
se de Engels la dezvoltarea 
filozofiei științei. în eco
nomia lucrării se acordă o 
deosebită atenție unor școli 
și orientări din filozofia 
contemporană a științei, 
cum ar fi orientarea anali
tică — cea mai răspîndită 
și influentă interpretare a 
cunoașterii • științifice din 
epistemologia nemarxistă 
contemporană, teoria con- 
structivistă a științei (pro- 
tofizică), care își propune o 
reconstrucție metodică a 
demersurilor științei și ple
dează pentru o mai adîncă 
implicare a reflecției epis
temologice în cercetarea 
faptelor științifice.

Demnă de notat și preo
cuparea de a pune in evi
dență o serie de contribuții 
ale unor oameni de știință, 
și filozofi români în dome
niul filozofiei științei din 
perioada interbelică. In 
ansamblul său, volumul se 
înscrie ca o meritorie con
tribuție la elucidarea unor 
momente-cheie din evolu
ția reflecției teoretice asu
pra științei, asupra mode
lelor sale explicative.

Paul DOBRESCU

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ UNIVERSITARĂ
(Urinare din pag. I)

teraoorane nu apar pe suportul teh
nologiilor rarefiate sau învechite și 
că cercetarea devine fundamentală 
prin rezultatele ei și nu prin declara
ții, oricît de frumoase sau promiță
toare ar fi ele.

La toate acestea cred că s-a adău
gat, mai ales în ce ne privește, o in
suficientă organizare. Bariere admi
nistrative între cercetarea din Institut 
și cea din exterior, bariere între fa
cultăți. catedre și discipline, ridicate 
din motive de proprietate, au „hip
notizat" decizia organelor adminis
trative și au întîrziat declanșarea la 
timp șl în concordantă cu comanda 
social-economică a cercetării pluri
disciplinare. De aceea, cred că gindi- 
rea si coordonarea pe verticală — 
în care Consiliul județean de coordo
nare și valorificare ? cercetării ști
ințifice va avea un mare rol de con
cepție șl decizie — vor trebui nea
părat însoțite, prin aceeași decizie, 
de o coordonare eficientă pe orizon
tală a tuturor colectivelor de muncă, 
depăsindu-se etapa în care coordo
narea însemna exclusiv evidență. 
Numai în felul acesta potențialul de 
cercetare existent în municipiul Iași 
va găsi cimp de activitate și afirma
re mare și eficient.

în mod cert putem realiza o activi
tate mai bogată în conținut pe toate 
fronturile științei și tehnologiei. Pen
tru perioada viitoare avem deja de
finite si conturate multe dintre di
recțiile specifice de acțiune. Colec
tive de specialiști cu profil larg din 
facultăți, împreună cu specialiști din 
marile întreprinderi din județ și re
prezentanți ai institutelor centrale 
de cercetări și proiectări, ta cadrul

general al dezvoltării economice a 
județului, au stabilit, pe ramuri de 
specialitate, conținutul comenzii so- 
cial-economice în concordantă cu ce
rințele de nivel științific, cu poten
țialul forței de muncă și al bazei 
matpriale. în acest sens sint prevă
zute obiectivele pentru Combinatul 
de utilaj greu. Combinatul de fibre 
sintetice. întreprinderea „Tehnoton". 
întreprinderea de antibiotice. Trus
tul de construcții. întreprinderile 
textile etc., obiective care vor tre
bui să asigure în următorii cinci ani 
introducerea cu conținut ridicat de 
originalitate a unor tehnologii de 
turnare și de prelucrare prin așchie- 
re la parametri ridicați, realizarea 
unor mașini-unelte de performantă, 
a unei familii de prototipuri de ro
boți. a echipamentului electronic 
pentru navigație, a unor noi mono- 
meri și polimeri, finisării superioa
re a fibrelor sintetice și textile.

Rezultatul acestor colaborări va 
trebui să accelereze procesul de asi
milare a tehnologiilor, să ridice ni
velul tehnic al industriei, să asigure 
reducerea importurilor, chezășie a 
importantei și eficientei preocupări
lor politehnicii ieșene.

Desigur, eforturile făcute pe linia 
unei mal bune organizări șl orientări 
a cercetării științifice pot fi intensi
ficate. pot cuprinde nu numai cîteva 
zone cu mai mare receptivitate la 
nou, cl Întregul personal didactic si 
de cercetare, cu atît mai mult cu cît 
procesul de orientare a cercetării nu 
este conjunctural, de etapă, cl tre
buie să devină o preocupare conti
nuă. desfășurată cu pasiune și devo
tament pentru toată forța de muncă 
superior calificată.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. Manuale școlare ta 

avanpremieră
10,00 Festivalul „Enescu — Orfeul 

moldav" — ediția a n-«
Tescanl 1981

10,25 Omul și sănătatea
10.45 Roman foileton : „Vlntul speran

ței". Reluarea episodului 2
11.40 De la operetă la musical
12.20 Munca polltlco-educatlvă : Iniția

tivă. eficiență.- Exigențele propa
gandei materlallst-ștltațlfice

12.45 Telex ,
12.55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. La orizont... noul an 

școlar. Muncitorul — seralist
16.30 Avanpremiera Festivalului „George 

Enescu" (HI)
16.55 Viața culturală.
18,00 Fotbal internațional. Rezumatele 

meciurilor disputate miercuri ta 
preliminariile campionatului mon
dial

18.35 Desene animate : Povestiri din 
pădurea verde

19,00 Telejurnal
19.30 Actualitatea economică
19.55 Ora tineretului. Din sumar. Șan

tierul, școală a patriotismului. Re
portaj. Avanpremieră la 15 sep
tembrie

20.40 In ■ lumea enigmelor — serial ști
ințific. Episodul 7 — Enigmele dta 
lacuri

21,05 Balade. Recital Tudor Gheorghe
21.35 Monumentele anilor eroici (III). 

Reportaj
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 1
19.00 Telejurnal
19,30 Concertul orchestrei slmfonloe a 

Radiotelevlzlunil române. Dirijor 
loslf Conta.

21.20 Tainele pămîntulul. bocumentar 
22,05 Telejurnal
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprimăm via noastră recunoștință pentru amabilul mesaj pe care Exce
lența Voastră a binevoit a. ni-1 transmite cu prilejul sărbătorii naționale. Vă 
mulțumim pentru gîndurile bune și vă asigurăm, la rîndul nostru, de dorința 
întăririi în continuare a raporturilor de prietenie care unesc România de 
San Marino.

Transmitem urări de prosperitate și pace poporului român prieten și de 
fericire personală Excelenței Voastre.

GASTONE PASOLINI 
MARIA LEA PEDINI ANGELINI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil .Cazacu. membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit. 
miercuri, 9 septembrie, cu tovarășul 
Alberto Salom. secretar general al 
Partidului Socialist Costarican. care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 
vizită în tara noastră.

în cadrul discuției ce a avut loc cu 
acest prilej s-a făcut un schimb de 
păreri privind activitatea și preocu
pările celor două partide și asupra 
unor aspecte ale vieții politice inter
naționale. De ambele părți s-a expri
mat satisfacția fată de bunele rapor

Vizita delegației Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

Delegația Adunării Federale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de tovarășul Alois Indra, mem
bru al Prezidiului Comitetului Cen
tral al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Adunării Federale, a făcut, 
miercuri, o vizită în județul Brașov. 
Membrii delegației au avut o între
vedere cu tovarășul Gheorghe Du- 
mitrache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean. Cu 
acest t prilej s-a exprimat satisfacția 
față ț bunele relații de prietenie 
tradi nală statornicite între cele 
două âri și a avut loc un schimb de 
infonuatii privind activitatea econo

Consfătuiri ale cadrelor didactice și-cercetătorilor din 
domeniul științelor sociale din invățămintul superior

în zilele de 8—9 septembrie au 
avut loc la București. Cluj-Napoca, 
Iași consfătuiri ale cadrelor didactice 
Si cercetătorilor din domeniul știin
țelor sociale din invătămîntul supe
rior. organizate de Ministerul Educa
ției și învățămîntului șl Academia 
..Stefan Gheorghiu".

în cadrul consfătuirilor s-au pre
zentat informări si expuneri pe pro
bleme actuale ale politicii partidului 
si statului nostru, susținute de tova
răși din conducerea partidului, pre
cum si asupra confruntărilor contem
porane de idei în științele sociale șl 
politice. S-au desfășurat, de aseme
nea. dezbateri pe specialități asupra 
unor teme majore care stau in aten
ția cercetării si predării disciplinelor 
filozofice, politice, economice si is
torice.

în dezbaterile pe specialități s-a 
făcut o analiză critică și autocritică 
aprofundată a rezultatelor obținute, 
a lipsurilor manifestate în acest do
meniu și s-a efectuat un fructuos 
schimb de experiență asupra perfec
ționării metodologiei predării si cer
cetării in aceste discipline, pentru 
sporirea rolului lor in educarea pa
triotică. revoluționară a studenților.

în cadrul consfătuirilor au fost 
prezentate sarcinile care stau în fata

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ia
Ieri, !a București,

Fotbaliștii noștri - învinși de cei bulgari
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală. în prezenta a peste 30 000 de 
spectatori, s-a disputat, miercuri, 
meciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele României și 
Bulgariei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (0—1) în favoarea 
fotbaliștilor oaspeți.

In ultimul minut de joc al primei 
reprize, Bălăci a deschis scorul, 
transformind o lovitură de la 11 m. 
Egalarea a survenit în minutul 58, 
cind Ioncev a marcat direct dintr-o 
lovitură liberă de la circa 20 m. în 

turi statornicite între Partidul Comu
nist Român si Partidul Socialist Cos
tarican. apreciindu-se că aceasta ser
vește intereselor poporului român și 
poporului costarican. cauzei păcii, 
securității si independentei, progre
sului și colaborării între națiuni.

La intîlnire. care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au' participat Luis Carlos Alvarado, 
secretar regional al Partidului Socia
list Costarican. si Dumitru Turcuș. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

mică, social-culturală șl edilitar gos
podărească.

Au fost vizitate întreprinderea de 
autocamioane. întreprinderea de stofe 
fine. întreprinderea agricolă de stat 
Prejmer, monumente istorice și de 
artă, precum și noile cartiere din 
municipiul Brașov.

în onoarea inalților oaspeți, consi
liul popular județean a oferit un 
dejun.

în cursul vizitei, membrii delegației 
au fost însoțiți de Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, și de loan Sălăjan. președin
tele Comisiei constituționale și juri
dice a M.A.N.

(Agerpres)

cadrelor didactice și cercetătorilor din 
domeniul științelor sociale în noul an 
universitar. în vederea realizării ho
tărârilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a indicațiilor secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, privind îmbună
tățirea calitativă a activității de pre
dare și cercetare în științele sociale, 
creșterea contribuției acestor cadre 
la activitatea politico-educativă si 
ideologică.

în încheiere, consfătuirile au adop
tat telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prin care, expri- 
mindu-și sentimentele de profund 
devotament față de partid și poli
tica sa. stima și recunoștința lor 
fată de secretarul general al partidu
lui pentru grija ce q poartă perfec
ționării învățămîntului superior, sco
lii românești, cadrele didactice Si 
cercetătorii din domeniul științelor 
sociale s-au angajat să depună toate 
eforturile pentru înfăptuirea politicii 
partidului în învătămînt și să asigure 
ridicarea necontenită a nivelului cali
tativ al predării și cercetării în știin
țele sociale, sporirea contribuției lor 
la formarea unor specialiști cu o 
înaltă pregătire profesională, devo
tați trup și suflet partidului și po
porului, cauzei socialismului și co
munismului.

minutul 73, Kostadinov a șutat pu
ternic de la 6 m. stabilind scorul 
final.

Arbitrul B. Vourakis (Grecia) a 
condus următoarele formații : Româ
nia : Cristian — Negrilă, Ștefănescu' 
(Solomon). Sameș. Munteanu II (Un- 
gureanu) — Țicleanu. AL Nicolae, 
Beldeanu (Klein) — Crișan (Șoiman), 
Cimpeanu II. Bălăci ; Bulgaria : Ve- 
linov. — Nikolov. Dimitrov, Baiev- 
ski, Bonev. Țvetkov, Lubomirov. Gri
gorov. Kostadinov. Slatkov (Spasovk 
Ioncev.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o teleg;amă 
primului ministru al Republicii Isla
mice Iran. Mohammad Reza Mah
davi Kani. prin care adresează sin
cere felicitări, urări de sănătate și 
fericire personală, cu prilejul numi
rii sale în această funcție. în tele
gramă se exprimă convingerea că re
lațiile de conlucrare dintre țările 
noastre se vor aprofunda în conti
nuare în folosul popoarelor român 
Si iranian, al politicii de pace, liber
tate si independență națională, cola
borare si înțelegere in lume.

Cronica zilei
Miercuri, tovarășul Ion Ionită. vi- 

ceprim-ministru al guvernului, a pri
mit pe Arpad Pullay. ministrul co
municațiilor si poștelor din R.P. Un
gară. aflat în vizită în tara noastră. 
Au fost discutate aspecte ale amplifi
cării pe multiple planuri a relațiilor 
de colaborare din domeniile transpor
turilor feroviare, auto și navale și al 
poștelor. în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

La convorbiri a participat Vaslle 
Bulucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor.

A fost de fată Sandor Rajnai. am
basadorul R.P. Ungare la București.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, in vizită de prezentare, 
pe Abdulhamid S. Zintani, noul se
cretar al Comitetului Popular al 
Biroului Popular al Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste la 
București.

★
La București a avut loc. miercuri, 

semnarea înțelegerii de colaborare pe 
anii 1981—1985 intre uniunile artiști
lor plastici din Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană. Documentul, care prevede 
schimburi reciproce de expoziții, vi
zite de documentare și studii ale ar
tiștilor din cele două țări, participa
rea la manifestări din domeniul artei 
plastice organizate in România și 
R. D. Germană, a fost semnat de 
Viorel Mărginean, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, și Max 
Kober, vicepreședinte al U.A.P. din 
R. D. Germană.

★
La magazinul „Victoria", din Ca

pitală, a fost inaugurată, miercuri 
dimineața, săptămina de prezentare 
și vînzare a unor mărfuri bulgărești, 
în cadrul căreia magazinul „ȚUM“, 
din Sofia, expune o gamă variată de 
produse realizate de industria din 
țara vecină. O acțiune asemănătoare 
a avut loc în luna august la Sofia, 
unde, in cadrul schimburilor de măr
furi dintre ministerele de comerț in
terior din România și Bulgaria, au 
fost prezentate produse ale industriei 
românești.

La deschidere au fost prezenți 
Maria Flucsă, adjunct al ministrului 
comerțului interior, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Petăr Danailov. 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

★
în preajma Zilei naționale a Me

xicului. un colectiv artistic din aceas
tă tară •— Corul tineretului — a pre
zentat. miercuri seara. în sala. Con
servatorului „Ciprian Porumbescu" 
din Capitală, un concert de gală. în 
cadrul turneului pe care-1 întreprin
de în România. Corul, condus de 
Josefina Alvarez Ierena, a interpre
tat cintece mexicane, prelucrări ale 
unor creații populare, ale unor lu
crări de autori clasici, aranjamente 
muzicale realizate de dirijoarea tî- 
nărului colectiv artistic mexican.

La concert au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Ministerului Afacerilor 
Externe. Uniunii compozitorilor, alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

A fost prezent Mdises Torres Ser
rano. însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Statelor Unite Mexicane la 
București.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1981

Extragerea I : 33 18 41 16 45 30 
Extragerea a Il-a : 43 5 6 24 39 32

Toamna bogată din grădinile de legume Gospodarii de la munte

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București

Cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste in 
Bulgaria, Petăr Danailov, ambasado
rul acestei țări la București, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Constantin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Emilian Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Emilia Sonea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Iosif Uglar, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Trandafir Cocârlă, ministrul 
energiei electrice, Ion Lăzărescu, 
ministrul minelor, Dumitru Turcuș,

Vizita delegației de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez

în perioada 20 august — 9 septem
brie, o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Chinez, condusă de 
tovarășul Hu Megxia, secretar al 
Comitetului . provincial de partid 
Sichuan, a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită de prietenie și 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., comitetele județene de 
partid Covasna, Harghita, Bacău și 
Brașov, a vizitat numeroase unități 
industriale și agricole, obiective so- 
cial-culturale, turistice din Capitală 
și județe.

La încheierea vizitei, oaspeții chi
nezi au fost primiți de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul primirii, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au

Sosirea în Capitală a secretarului general 
al Partidului Comunist Sanmarinez

La invitația C.C. al P.C.R., miercuri 
seara a sosit în Capitală secretarul 
general al Partidului Comunist San
marinez, tovarășul Umberto Barulli. 
care face o vizită in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe
și cooperarea al Regatului Maroc a sosit in Capitală

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, miercuri seara a sosit în Capi
tală M’Hamed Boucetta, ministru de 
stat însărcinat cu afacerile externe și 
cooperarea al Regatului Maroc, pre
ședintele părții marocane în Comisia 
interguvernamentală româno-maro- 
cană de cooperare economică și 
tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

O asigurare utilă în orice gospodărie
Administrația Asigurărilor de Stat 

aduce la cunoștința celor interesați 
că pot contracta ASIGURAREA 
FACULTATIVA COMPLEXA A 
GOSPODĂRIEI, care cuprinde în 
unul și același contract trei feluri 
de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente produse 
la domiciliu ;

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

In asigurare sînt cuprinse bunuri 
existente intr-o gospodărie ca : mo
bilier, obiecte casnice, îmbrăcămin
te, covoare, aparate de radio, tele
vizoare, mașini de cusut, frigidere, 
produse agricole, viticole, pomicole, 
produse animaliere și alimente, ma
teriale de construcții și altele.

în baza acestei asigurări Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri îrr cazurile de pa
gube la bunurile asigurate, provo
cate demnele riscuri, ca de exemplu: 
incendiu, explozie, inundație, ploaie 
torențială, furtună, avarii acciden
tale produse la instalațiile de gaze, 
apă, canal sau încălzire ; pierdere 
sau dispariție a bunurilor cauzate 
de riscurile asigurate etc.

în asigurarea de accidente sînt 

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, reprezentanți ai condu
cerii unor instituții centrale, organi
zații de masă, și obștești, generali și 
ofițeri, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Re

publicii Populare Bulgaria a vorbit la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

* (Agerpres)

fost evocate cu satisfacție relațiile 
de prietenie și colaborare multilate
rală statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, precum și dorința de a le 
dezvolta în continuare, spre binele 
celor două țări și popoare. Oaspeți
lor le-au fost prezentate principalele 
preocupări actuale privind dezvolta
rea economico-socială a țării în lu
mina hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

La convorbire au participat Paula 
Prioteasa, vicepreședinte al Consi
liului central de control muncito
resc al activității economice și so
ciale. și Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Chen Shuliang. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

Ludovic Fazekas. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Boubker Boumahdl, 
ambasadorul Regatului Maroc la 
București, membri ai ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice ai unor țâri 
arabe acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

cuprinși pentru urmările accidente
lor întîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acestora 
dacă în mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de proprie
tar pentru unele pagube produse 
la imobil, precum și sumele dato
rate terților pentru accidentarea 
persoanelor și avarierea bunurilor 
lor la domiciliul asiguratului. Tot
odată, se plătesc și sumele datorate 
cu titlu de dezdăunare locatarilor 
apartamentelor învecinate, pentru 
pagube la bunurile asigurabile ori 
la elementele de construcție ale 
apartamentelor respective, cauzate 
de o inundație produsă în aparta
mentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Din activitatea partidelor 
comuniste și muncitorești

P. C. DIN GRECIA (interior) :

PREMISELE UNOR TRANSFORMĂRI DEMOCRATICE
în cadrul unei recente plenare a C.C. al P.C. din Grecia (interior), 

H. Drakopoulos, secretar al Comitetului Central, a prezentat un amplu 
raport cu privire la căile și modalitățile de soluționare a problemelor eco
nomice și sociale ce confruntă in prezent țara.

Depășirea pozitivă a actualei crize, 
în favoarea poporului și a Greciei — 
'se arată în raport — trece prin apli
carea unor măsuri cum ar fi, de 
exemplu, naționalizările, controlul de 
stat și restrîngerea terenului de ac
țiune a monopolurilor, redistribuirea 
venitului național, planificarea demo
cratică și stabilirea interesului ge
neral al tării drept criteriu al po
liticii economice. Aceste direcții și 
măsuri au un caracter clar antimo
nopolist. iar lărgirea lor va condu
ce la depășirea, într-o măsură sau 
alta, a sistemului capitalist, tendin
ță pentru a cărei realizare în viață 
sînt necesare, desigur, și alte pre
mise.

în același timp, criza actuală nu 
poate fi înfruntată și depășită fără a 
obține contribuția și consimțămîntul 
oamenilor muncii față de măsurile ce 
vor fi adoptate, adică fără partici
parea lor la rezolvarea problemelor 
care îi interesează. într-o perioadă 
de profundă criză a capitalismului, 
socialismul constituie astăzi răspun
sul la toate problemele mari ale epo
cii noastre. Dacă această constatare 
este justă, rămîne totuși deschisă 
problema cea mai dificilă — cea a 
inițierii căii spre socialism prin în
fruntarea problemelor actuale și a 
soluțiilor ce se pot da acestora, în 
funcție de raportul de forțe existent 
și de cel viitor. La această problemă 
căutăm să răspundem prin „Progra
mul schimbării", din care prezentăm 
unele direcții.

întrucît cauza luptei pentru schim
bare este, în perspectivă, socialismul, 
P.C. din Grecia (interior) are în ve
dere o cale democratică pentru un 
socialism instaurat în patria noastră 
prin democrație, autoconducere. liber
tate și autonomie. Această cale este 
astăzi strîns legată de lupta pentru 
schimbări structurale, adică schimbări 
calitative în stat, în instituții, in eco
nomie etc.

Există oare premisele pentru o 
schimbare cu un asemenea caracter ? 
Există, desigur, o premisă de bază, 
adică voința majorității poporului, 
precum și faptul că toate partidele 
opoziției democratice cer o schim
bare. Considerăm drept premise esen
țiale următoarele : organizarea po
porului, îndeosebi a clasei muncitoa
re, un nivel corespunzător al mișcă
rii de masă, colaborarea forțelor 
sociale și politice, în primul rînd ale 
stingii, interesate pentru schimbare.

P.C. din Grecia (interior) consideră 
de aceea viitoarele alegeri (din aceas
tă toamnă — N.R.) ca fiind o etapă 
importantă pentru crearea condițiilor 
schimbării, pentru impulsionarea 
acesteia cît mai mult posibil. El cre
de că lupta pentru schimbare va 
continua indiferent de deznodămîn- 
tul alegerilor și va fi de lungă durată. 
De aceea, partidul nostru trebuie să 
depună eforturi pentru Întărirea po
zițiilor sale în parlament și în rîndu- 
rile poporului, astfel încît să con
tribuie de pe poziții consolidate la 
lupta pentru schimbări.

Raportul s-a referit în continuare 
la problemele „Programului pentru 
schimbare", de a căror soluționare va 
depinde finalitatea luptei unui guvern 
democratic. Este subliniată în acest 
sens necesitatea democratizării sta
tului. si în special a aparatului de 
stat, a forțelor armate și a celor de 
siguranță. în același timp, se impune 
democratizarea legislației muncito
rești sindicale, desființarea unei serii 
de legi antidemocratice și antimunci- 
torești, precum și desființarea tuturor 
legilor și decretelor din perioada

vremea
Timpul probabil pentru zilele de II, 

12 șl 13 septembrie. In țară : Vremea 
va 11 tn general frumoasă și relativ 
caldă. Cerul va fl variabil. Vor cădea 
averse Izolate de ploaie in vestul șl 
nordul țării. Vintul va sufla slab pină 

războiului civil și, legat de aceasta, 
soluționarea definitivă a problemei 
emigranților politici.

în ce privește problemele econo
mice, în document se arată : Consi
derăm că naționalizările unor sectoare 
sint avantajoase acolo unde situația 
este coaptă pentru aceasta și unde 
se impune realizarea lor. Ele prezin
tă o mare importanță, restringînd 
spațiul de acțiune a capitalului mo
nopolist și constituind o pîrghie pu
ternică în mîinile planificării demo
cratice. Naționalizările, sub toate for
mele. constituie o premisă necesară 
pentru un guvern care înaintează 
spre schimbări cu caractpr democra
tic, progresist, antimonopolist, avind 
ca perspectivă socialismul.

Un al doilea punct important se re
feră la măsuri în favoarea oamenilor 
muncii : redistribuirea venitului na
țional în favoarea oamenilor muncii, 
apărarea lor împotriva concedierilor 
și sprijinirea deplină a șomerilor pe 
toată durata șomajului, necesitatea 
asigurării unui salariu minim, care 
trebuie să fie readaptat permanent la 
standardul de viață, ca dealtfel și 
toate remunerările și pensiile, pe 
bază eșalonată.

Abordînd „politica și practica fată 
de Piața comună — ca o problemă 
importantă a strategiei economice a 
țării", raportul a subliniat că ceea 
ce se impune'în prezent este elabo
rarea unui program referitor la pro
blemele relațiilor Greciei cu C.E.E., 
care să devină cauza poporului grec, a 
oamenilor muncii și totodată o politi
că de alianțe pentru apărarea intere
selor grecești. în condițiile crizei e- 
conomice cronice a capitalismului si 
avind in vedere faptul că problemele 
Europei occidentale sint în mare mă
sură comune, în fața forțelor stîngii 
se pune problema coordonării luptei 
forțelor muncitorești (comuniste, so
cialiste. sindicale) și democratice ale 
continentului nostru, în vederea des
chiderii căii pentru o depășire pozi
tivă a crizei. în favoarea oamenilor 
muncii. Această perspectivă, strîns 
legată de lupta pentru democrati
zarea C.E.E. și a instituțiilor sale, de 
lupta pentru destindere și pace, tre
buie să devină și perspectiva stîngii 
din Grecia, care trebuie să elaboreze 
politica ei europeană proprie.

Corelarea problemelor Îndepărtă
rii bazelor străine și a Ieșirii din 
N.A.T.O. cu raportul general de forte 
în acest spațiu, precum și cu lupta 
pentru desființarea celor două blocuri 
și eșalonarea necesară a obiectivelor 
ce rezultă din această corelare — șe 
arată în continuare în raport — este 
poziția noastră veche și fermă, care 
își menține șl astăzi întreaga el va
loare. ...

P.C. din Grecia (interior) — se ara
tă în partea finală, a raportului 
este forța care situează cauza schim
bării in dezvoltarea mișcării popu
lare de mase, cu obiective clare și 
în unitatea forțelor democratice. în
deosebi ale forțelor de stînga. P.C. 
din Grecia (interior) evidențiază le
gătura organică a luptei pentru 
schimbare cu lupta pentru socialism; 
el este forța unei juste orientări de 
clasă a oamenilor muncii, ferm ata
șată obiectivului unui socialism prin 
democrație și libertate, o forță a uni
tății în cadrul mișcării muncitorești 
și în celelalte mișcări sociale vechi 
și noi, pe baza autonomiei lor. o for
ță al cărei rol va fi prețios după ale
geri și care, pentru acest scop, soli
cită o prezență întărită in Parlament 
și în rîndurile poporului.

la moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 8 și 18 grade. Izolat 
mai coborîte în depresiuni, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade. Dimineața, 
ceață locală. în București : Vremea va 
fi in general frumoasă și relativ caldă. 
Cerul va fi variabil. Vlnt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 13 și 15 grade, iar cele 
maxime tntre 25 și 27 grade. Dimineața, 
ceață slabă. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sala sporturilor din Tîrgoviște 

va găzdui, in zilele de 12 și 13 sep
tembrie, campionatele internaționale 
de judo — tineret — ale României. 
La întreceri și-au anunțat participa
rea sportivi din Bulgaria, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și 
România.
• Participînd la turneul interna

tional de lupte libere de la Mahaci- 
kala (Daghestan), sportivul român 
Gheorghe Broșteanu (categoria 100 
kg) s-a situat pe locul îritîi, după o 
evoluție remarcabilă. La toate cele
lalte categorii victoria a revenit 
concurenților sovietici. întrecerea, do
tată cu „Premiul Aii Aliev", a reunit 
luptători din Bulgaria, R. P. Mongo
lă, Cehoslovacia, România, R. D. Ger
mană, Polonia, U.R.S.S.
• La Oslo, în meci contînd pentru 

preliminariile campionatului mondial 
de fotbal, selecționata Norvegiei a 
învins cu scorul de 2—1 (2—1) echipa 
Angliei.

în clasamentul grupei a 4-a euro
pene conduce Anglia, cu 7 puncte

(din 7 meciuri disputate), urmată de 
România — 6 puncte (din 5 jocuri). 
Norvegia — 6 puncte (din 7 meciuri), 
Ungaria — 5 puncte (din 4 meciuri) 
și Elveția — 4 puncte (din 5 jocuri).

• Meciul pentru titlul mondial fe
minin de șah dintre marea maestră 
Maia Ciburdanidze și șalangera sa, 
Nana Aleksandria, a început în loca
litatea Borjomi (R. S. S. Gruzină). A 
doua parte a întîlnirli va avea loc la 
Tbilisi. Maia Ciburdanidze, în vîrstă 
de 20 de ani, în prezent studentă la 
Institutul de medicină din Tbilisi, a 
cucerit titlul mondial la vîrsta de 17 
ani, în 1978. cînd a învins-o pe o altă 
celebră șahistă sovietică, Nona Ga- 
prindașvili. în prima partidă a me
ciului de la Borjomi a fost consem
nată remiza.

• Selecționata de fotbal a Unga
riei a susținut un meci de verificare 
în compania formației Tordas Djuro 
din campionatul regional. Selecționa- 
bilii au obținut victoria cu scorul de 
5—1 (2—0) prin golurile marcate de 
Kisz, Torokcsik, Bodoni, Csapo și 
Muller.

(Urmare din pag. I)
timp ce în unele județe — Bacău, 
Bihor, Constanța, Hunedoara, Satu 
Mare, Timiș — au fost realizate și 
chiar depășite suprafețele prevăzu
te, în altele — Arad, Argeș. Boto
șani, Brăila, Buzău, Dolj, Giurgiu, 
Ialomița, Olt, Prahova, Vaslui, Vîl- 
cea — această lucrare nu a început. 
Cît privește ceapa verde, plantarea 
abia a început în 4 județe. Prin ur
mare, realizările la insămințarea și 
plantarea legumelor-verdeturi sînt 
incă mici, cu mult sub posibilitățile 
oferite de timpul bun de lucru din 
această perioadă.

Organele de specialitate, pe baza 
cercetărilor științifice și a rezultate
lor obținute de numeroase unități 
agricole, au prevăzut, pentru fiecare 
județ, în funcție de condițiile clima
tice locale, cînd să se încheie semă
natul si plantatul legumelor-verde- 
țuri. Salata, de exemplu, va trebui 
insămințată cel mai tirziu pină la 
10—15 septembrie, iar spanacul — 
pînă la 15—30 septembrie. Se impu

ne ca organele de specialitate și 
conducerile unităților agricole să 
respecte întocmai termenele respec
tive, urmărind, totodată, executarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate, îndeosebi la pregătirea terenu
lui. De asemenea, în fiecare județ 
trebuie acționat ferm pentru a se 
realiza integral planurile prevăzute 
pentru culturile de legume. Aceasta 
este o obligație de primă importan
ță care decurge nemijlocit din sar
cina organelor locale de a asigura 
baze proprii de producere a legu
melor, așa cum prevăd legile țării. 
Pentru a exista gațanția îndeplinii-ii 
planului la producția acestor cul
turi, organelor de specialitate le re
vine sarcina de a controla parcelă 
cu parcelă cum s-a realizat pro
gramul de cultivare a legumelor- 
verdeturi.

în aceste zile de început de toam
nă, paralel cu stringerea roadelor 
din grădini, trebuie acționat pentru 
ca în legumicultură să se desfășoare 
o activitate mai bună, asigurindu-se 
astfel o producție superioară în 1982.

(Urmare- din pag. I)

mează sfaturile. Prin cer
cetările efectuate de el, în 
condițiile dificile pe care 
le poate oferi o circum
scripție veterinară de 
munte, tînărul medic și-a 
luat cu succes lăudabil 
titlul de doctor printr-o 
teză care aduce noutăți 
spectaculoase într-un do
meniu puțin cercetat.

Oameni ca el, ca prima
rul Adam Moga, ca depu
tății Aurel Găldean,. Viorel 
Vălean, Ștefan Antonie, 
Ioan N. Moga șl toți cei
lalți știu să sfințească lo
cul în care sînt puși să 
muncească, chiar și aici 
în vîrful muntelui, în con-, 
diții deloc ușoare, îmbăr
bătați de ambiția și fru
mosul orgoliu de a face 
totul pentru ridicarea a- 
cestor sate la rangul de

civilizație și bunăstare 
spre care aspiră dintot- 
deauna fiecare țăran.

Pentru întrecerea pe 
1981, răspunzînd chemării 
adresate de comuna Vinga 
din județul Arad, locui
torii comunei Balșa și-au 
asumat angajamente mult 
mai mobilizatoare decît 
realizările anului trecut, 
angajamente care deja se 
află într-un stadiu avan
sat de îndeplinire. Din 
planul de contractări, de 
137 bovine adulte, s-au 
contractat în primul se
mestru 97 de bovine ; la 
viței, s-au contractat 365, 
planul fiind depășit ; la 
porci 430, cu 10 mal mult ; 
la lapte de vacă 5 800 hl, 
iar la lapte de oaie 130 hl. 
adică la nivelul prevede
rilor. Planul de contractări 
a fost îndeplinit și depășit 
la toate celelalte produse :

carne de oaie, lină, carne 
de pasăre, ouă, fructe etc. 
Predările la fondul de stat 
se prezintă, de asemenea, 
cu importante depășiri 
comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului 
t'recut : carne de bovină 
33,8 tone, carne de vițel 
64,4 tone, carne de porc 
17.6 tone, carne de pasăre 
2,3 tone etc, reprezentind 
o depășire de 12 la sută 
față de planul la zi. S-au 
predat, de asemenea, 1910 
hl lapte de vacă și întrea
ga cantitate de lapte de 
oaie contractată. După 
mărturia unora dintre gos
podarii de frunte ai comu
nei, pînă la finele anului’ 
planul de livrări. la fondul 
de stat va fi și mai mult 
depășit, ca urmare a noi
lor prețuri de achiziții 
stabilite de stat, a celor

lalte stimulente materiale 
și, bineînțeles, datorită 
sporirii sensibile a efecti
velor de animale în gospo
dăriile cetățenilor.

Pînă acum, țăranii din 
partea locului n-au fast 
obișnuiți cu premiile. 
N-avea cine și pentru ce 
6ă-i premieze. Au desco
perit însă că sensul locu
lui I pe care l-au cucerit 
în întrecerea pe județ are 
gustul plăcut al faimei și 
prestigiului de buni gos
podari. Și. cum se vede, 
se străduiesc să-și păstre
ze poziția de frunte in în
trecere, să-și sporească 
neîncetat ■ realizările cu 
aceeași ambiție șl îndîrjire 
cu care lucrează pentru 
înfrumusețarea vieții și 
bunăstarea lor, pentru vii
torul copiilor șl localită
ții lor.

• TURBINA ACȚIO
NATĂ CU PRAF DE 
CĂRBUNE. Ingineri de la 
firma „General Motors" (S.U.A.) 
au construit un motor experi
mental cu turbină, care utilizea
ză praful de cărbune drept car
burant. Pînă acum au fost tes
tate motoare cu turbine pentru 
automobile acționate cu gaz sau 
carburant lichid. în intenția 
specialiștilor, puterea și consu
mul noului agregat trebuie să 
corespundă motoarelor de mic 
litraj cu benzină. O problemă 
care rămîne să fie rezolvată 
este reducerea gazelor și funin
ginii emisă de noul motor la 
limitele admise de autorități.

• SUBMARIN TELE
COMANDAT. Firma vest“ 
germană „Verelnigte Flugtech- 
nische Werke" a construit un 
submarin care nu are nevoie de 
echipaj la bord, ci este acționat 
pe bază de telecomandă. „Pin
guin" — astfel a fost botezat 
submarinul care se vede in fo
tografia alăturată — primește.

prin intermediul unui cablu, 
imnulsuri de comandă, care îi 
permit să facăi cercetări subma
rine. să detecteze obiecte ajun
se pe fundul mării, ca epave de 
vase sau mine. Fiind echipat cu 
sensori. submarinul poate comu
nica. de asemenea, date nrivind 
temperatura apei și conținutul 
în sare.

• „VOCEA" PLAN
TELOR... Oamenii de știin
ță au constatat că plantele 
cresc mai bine dacă... se discută 
cu ele. Savantul australian John 
Milbum a descoperit că diferite 
plante au chiar capacitatea de 
a produce ele insele sunete. El 
a construit un microfon supra- 
sensibil care înregistrează țirii- 
turile ce se produc în canalele

DE
PRETUTINDENI

minuscule din frunzele plante
lor atunci cînd acestea suferă de 
lipsă de umiditate. Savantul 
consideră că această descoperire 
va veni în ajutorul agronomilor 
care lucrează în domeniul se
lecției speciilor de plante capa-, 
bile să crească in condițiile de 
deșert.

• PISTA DE SCHI AR
TIFICIALĂ. Pentru a veni in 
întimpinarea numeroșilor ama
tori de schi din Marea Britanie, 
o firmă din Țara Galilor, spe
cializată in confecționarea de 

perii, a conceput realizarea 
unor piste artificiale, folosind 
tocmai produsele sale ca ele
ment de bază în construcție. O 
astfel de pistă este formată din 
mai multe porțiuni de perii, 
care se îmbină ca niște covoare 
puse cap la cap. Porțiunile sint 
asamblate cu ajutorul unor cla
me de oțel inoxidabil. Perii 
respectivi sînt confecționați din 
material plastic. Aceste piste pot 
înlătura neajunsurile lipsei de 
zăpadă, prelungind la nesfirșit 
„sezonul" de schi. în plus, 
practicarea acestui sport devi
ne posibilă și in țări unde nu 
ninge niciodată.

• CU 377 KILOME
TRI PE ORĂ. Trenul din 
fotografie, aflat în prezent în 
curs de testare, va aduce pasa
gerii din Paris la Lyon de două 
ori mai repede decit o fac în 
prezent trenurile obișnuite. El 
dezvoltă o viteză de 377 km pe 
oră. Pină în 1983, Franța inten
ționează să pună in circulație 87 
asemenea trenuri, care vor dis

pune de tot confortul pentru pa
sageri. Primul dintre ele va 
pomi in curând în intiia sa 
cursă.
• VIPERELE PROTE

JATE. Deoarece lichidează mi
lioane de rozătoare, și prin a- 
ceasta favorizează recolta, vi
perele aduc servicii omului. 
Este citat în acest sens exem
plul unui sat italian unde, din 
cauză că viperele fuseseră dis
truse, două recolte succesive au 
fost dezastruoase ca urmare a 
proliferării rozătoarelor. în 
plus, este știut că veninul de 
viperă are un șir de întrebuin
țări în farmacologie. Ținîndu-se 
seama de aceste foloase, în 
Franță au fost luate, prin lege, 
măsuri de protecție a acestor 
reptile. Desigur, nu se ignoră 

faptul că unele specii sînt pe
riculoase. mușcătura puțind 
provoca moartea.

• REPRODUCERI DE 
FRESCE. în sala Duanmen din 
capitala R. P. Chineze s-a des
chis o expoziție care cuprinde 
peste 120 picturi reprezentind 
reproduceri ale unor fresce din 
templul Pilu, situat în apropie
rea orașului Shijiazhuang din 
provincia Hubei. Acest templu a 
fost construit — așa cum arată 
unele tăblite descifrate de ar
heologi — în timpul dinastiei 
Tang (618—907 e.n.) pe o supra
față de circa 2 ha. Frescele a- 
mintite se pere însă că au fost 
realizate în secolele 13—14 e.n., 
expertii apreciind că ele au o 
mare valoare artistică, istorică 
si culturală.



Interesele cauzei păcii și securității impun ;

ÎNFĂPTUIREA DREPTULUI INALIENABIL AL POPORULUI
NAMIBIAN LA AUTODETERMINARE SI INDEPENDENTĂ

• •

Intervenția reprezentantului României la sesiunea O.N.U.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 37-A ANIVERSĂRI

A VICTORIEI REVOLUȚIEI SOCIALISTE IN BULGARIA

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii de la Sofia

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres) — La Națiunile Unite continuă 
urgență a Adunării Generale a O.N.U.lucrările sesiunii extraordinare de 

in problema Namibiei.
Luînd cuvîntul In cadrul dezbate

rilor, reprezentantul permanent al 
țării noastre la Națiunile Unite, am
basadorul Teodor Marinescu, a pre
zentat poziția României, a Partidului 
Comunist Român privind necesitatea 
înfăptuirii neîntîrziate a dreptului 
inalienabil al poporului namibian la 
autodeterminare și independență, la 
existență liberă și suverană. Vorbi
torul a relevat că de la ultima exa
minare în cadrul O.N.U. a problemei 
namibiene nu numai că nu s-a în
registrat vreun progres în acest do
meniu, dar situația s-a deteriorat și 
mai mult, ca urmare a refuzului per
sistent al R.S.A. de a pune capăt 
ocupării ilegale a Namibiei, de a în
deplini rezoluțiile O.N.U. cu privire 
la acest teritoriu. Dimpotrivă, s-au 
intensificat și agravat actele agresive 
repetate împotriva statelor indepen
dente vecine, iar politica rasistă, co
lonialistă a regimului de la Pretoria 
a devenit și mai dură.

Imbrăcînd forme din ce în ce mai 
brutale, ignorând normele cele mai 
elementare ale dreptului internațio
nal, această politică a depășit recent 
o etapă de o extremă gravitate prin 
acțiunile militare de mare anvergură 
declanșate împotriva Republicii Popu
lare Angola, ceea ce a adincit starea 
de tensiune și conflict în această 
zonă, punînd în pericol pacea și secu
ritatea mondială. Guvernul și poporul 
român au rondamnat cu toată fermi
tatea agresiunea premeditată a Afri
cii de Sud, reafirmind deplina solida
ritate cu poporul prieten al Angolei 
în lupta lui justă pentru apărarea te
ritoriului național, pentru respingerea 
invaziei sud-africane.

Ceea ce s-a întîmplat recent în An
gola, chiar în ajunul sesiunii extraor
dinare — a arătat reprezentantul 
României — pune în lumină cu și 
mai multă forță gravitatea situației, 
pericolele crescînde pe care le gene
rează perpetuarea ocupării ilegale a 
Namibiei, absența unei reglementări a 
problemei Namibiei, politica retro
gradă și agresivă a Africii de Sud.

Mai mult decît oricînd, interesele 
Păcii în Africa australă, interesele 
securității și păcii in lume impun ca 
Națiunile Unite, toate statele mem
bre să acționeze de urgență și cu 
hotărîre pentru soluționarea proble
mei Namibiei în conformitate cu de
ciziile adoptate de O.N.U. Ambasado
rul român a evidențiat, totodată, so
lidaritatea României, a poporului ro
mân cu lupta justă a poporului na
mibian pentru lichidarea regimului

de ocupație din Namibia, sprijinul 
ferm — politic, diplomatic, material 
și moral — acordat poporului nami
bian pentru realizarea aspirațiilor 
6ale de libertate și progres — soli
daritate și sprijih reafirmate cu 
toată tăria de președintele Nicolae 
Ceaușescu în mesajul adresat pre
ședintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma, 
cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a Zilei Namibiei. Vorbitorul a subli
niat actualitatea presantă a ideii 
fundamentale cuprinse în mesajul 
președintelui României, potrivit că
reia este imperios necesar ca, odată 
cu întărirea luptei poporului nami
bian, să fie intensificate eforturile tu
turor forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste, ale opiniei publice interna
ționale pentru a pune capăt domi
nației R.S.A. și a asigura accesul Na
mibiei la independență.

S-a relevat că, în condițiile actua
le. Organizația Națiunilor Unite 
trebuie, mai mult ca oricînd, să răs
pundă preocupărilor legitime ale sta
telor membre și să adopte decizii de 
natură să întărească acțiunea inter
națională în favoarea grăbirii accesu
lui Namibiei la independență.

O răspundere crescîndă revine tu
turor statelor și, în special, celor cinci 
țări occidentale membre ale „Grupu
lui de contact" de a acționa fără în- 
tîrziere și fără echivoc, într-un mod 
mai hotărît, atît în cadrul O.N.U., cît 
și în raporturile lor internaționale, 
pentru a determina autoritățile sud- 
africane să treacă de îndată la apli
carea deciziilor O.N.U. privind Na
mibia.

In concepția României este imperios 
necesar ca Adunarea Generală să 
reafirme responsabilitatea directă și 
unică a O.N.U. față de soarta poporu
lui namibian, valabilitatea integrală 
a planului O.N.U, privind Namibia, 
cuprins in rezoluția numărul 435 a 
Consiliului de Securitate, precum și 
voința tuturor statelor membre ale 
organizației de a acționa cu fermita
te pentru aplicarea lui.

în încheierea discursului său, am
basadorul român a apreciat că forul 
mondial trebuie să adopte toate mă
surile necesare, inclusiv sancțiuni 
complete și obligatorii împotriva 
R.S.A., să definească noi direcții de 
acțiune pentru înlăturarea obstaco
lelor pe care Africa de Sud le pune 
în calea aplicării deciziilor O.N.U. 
pentru restabilirea legalității inter
naționale, care să permită poporului 
namibian să devină stăpîn pe pro
priul destin, să-și construiască vii
torul său independent.

SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prilejul 
celei de-a 37-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste in Bulgaria, la 
Sofia au avut loc, la 9 septembrie, o 
paradă militară și demonstrația oa
menilor muncii. în tribuna oficială se 
aflau Todor Jivkov, secretar general

al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
alți conducători de partid și de stat.

Demonstrații sărbătorești ale oame
nilor muncii s-au desfășurat și în alte 
orașe ale Bulgariei.

Primire la tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 9 ^Agerpres). — Tovarășul 

Todor Jivkov, secretar general al 
C. C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
a primit delegația din Scornicești, 
condusă de Vasile Bărbulescu, pre
ședintele C.A.P. — Scornicești. jude
țul Olt. care a participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 37-a ani
versare a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-au subliniat bu
nele relații de prietenie și colaborare

statornicite între Scornicești si Pra- 
vet, ca simbol al prieteniei româno- 
bulgare.

Tovarășul Todor Jivkov a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu un cald sa
lut prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate si fericire, iar poporului 
român prosperitate si succese tot mai 
mari în construirea socialismului.

„Dezarmarea este unul dintre marile imperative 
ale epocii noastre11 

declară secretarul general al O.N.U.

HELSINKI

întrevederi româno - finlandeze
HELSINKI 9 (Agerpres). — Un cald 

mesaj de salut și urări de succes 
deplin în întreaga activitate au 
fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. din partea conducerii Partidu
lui Comunist Finlandez. Transmite
rea mesajului a avut loc cu ocazia 
primirii delegației Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., care efectuează o 
vizită oficială în Finlanda, de către 
Arvo Aalto, secretar general al Parti
dului Comunist Finlandez.

în timpul primirii au fost releva
te rolul și contribuția tineretului din 
România și Finlanda la întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre poporul român și 
cel finlandez.

Delegația U.T.C. a fost primită, de 
asemenea, de către Johannes Viro- 
lainen, președintele parlamentului, și 
de Kalevi Kivisto, președintele Uniu
nii Democratice a Poporului Finlan
dez (S.K.L.D.), ministrul educației.

în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată necesitatea sporirii contribu
ției tinerei generații de pretutindeni 
la soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității — realizarea 
securității și cooperării în Europa și 
în lume. înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nucleare, e- 
dificarea unei noi ordini economice 
internaționale.

în timpul vizitei a fost convenit 
un program de colaborare bilatera
lă între Uniunea Tineretului Comu
nist din România și Consiliul de 
Stat pentru Tineret din Finlanda.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Principalul obiectiv aflat în fața 
tuturor statelor lumii il constituie 
întărirea securității internaționale, 
ceea ce presupune, înainte de toate, 
reglementarea pe cale pașnică a con
flictelor existente și înlăturarea pe
ricolelor la adresa păcii — a decla
rat secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, intr-un discurs 
rostit la New York, în cadrul unei

conferințe a organizațiilor neguver
namentale consacrate problemelor 
energiei și dezvoltării. Este pe deplin 
evident — a spus Kurt Waldheim 
— că goana nestăvilită a înarmări
lor are ca efect o risipă colosală de 
resurse ale omenirii și constituie 
cauza creșterii încordării în lume. 
De aceea, dezarmarea a devenit unul 
din marile imperative ale epocii 
noastre.

«W
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LUANDA; Amplă manifestație împotriva 
agresiunii trupelor sud-africane

LUANDA 9 (Agerpres). — Mai 
multe zeci de mii de angolezi au ma
nifestat marți la Luanda împotriva 
..agresiunii rasiste sud-africane". re
latează agenția France Presse. Scan- 
dînd lozinci ca „Rasiștii sud-africani 
nu vor trece", manifestanții s-au o- 
prit în fata unei tribune ridicate în 
piața „1 Mai" unde se aflau condu
cători ai M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. reprezentanți ai corpului diplo
matic acreditați în Angola.

Luînd cuvântul, Evaristo Domingos, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, a

chemat poporul angolez să reziste „a- 
gresorului rasist sud-african". Vorbi
torul a stigmatizat metodele agresi
ve imperialiste folosite de regimul 
minoritar de la Pretoria împotriva 
popoarelor angolez și namibian, a- 
rătînd că în timpul atacurilor aerie
ne sud-africane asupra provinciilor 
situate în sudul Angolei au fost ma
sacrate numeroase persoane din rîn- 
dul populației civile, inclusiv femei 
și copii. El a arătat, de asemenea, că 
trupele cotropitoare ocupă. în conti
nuare, provincia Cunene. de la fron
tiera cu Namibia.

o

încheierea convorbirilor dintre conducătorii 
U. C. I. și P. C. I.

BELGRAD 9 (Agerpres) — Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Italian subliniază 
necesitatea ca relațiile de cooperare 
dintre partidele comuniste si munci
torești, dintre toate forțele progre
siste și democratice, ca și dintre 
state să se bazeze pe respectarea de
plină a principiilor suveranității, ega
lității și neamestecului în treburile 
interne — se arată în comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
vizitei efectuate în R.S.F.I. de Enrico 
Berlinguer, secretar general al P.C.I.,

și a convorbirilor purtate cu Lazar 
Moisov, președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I., și cu alți conducători de 
partid iugoslavi. Cele două partide — 
relevă agenția Taniug — se pronunță 
pentru depunerea de noi eforturi în 
direcția revenirii la un curs pozitiv 
al relațiilor internaționale, pentru 
realizarea dezarmării și consolidarea 
destinderii. S-a subliniat, în context, 
rolul ce revine forțelor de stînga și 
democratice de pe continentul euro
pean în atingerea acestor obiective.

Măsuri adoptate de guvernul francez 
în domeniul bancar

PARIS 9 (Agerpres). — Ministerul 
Economiei și Finanțelor al Franței a 
dispus, miercuri, suspendarea cotării 
la bursă a acțiunilor unui număr de 
nouă grupuri industriale și 20 de mari 
bănci, a căror naționalizare este pre
văzută in proiectul de lege ce urmea
ză a fi dezbătut în actuala sesiune 
parlamentară — informează agenția 
France Presse. Aceeași sursă mențio
nează, citind opiniile observatorilor 
politici, că decizia are drept scop evi

tarea unor speculații cu acțiunile a- 
cestor firme.

Totodată s-a hotărît suspendarea 
cotării acțiunilor a trei mari bănci 
deja naționalizate (Banque Naționale 
de Paris,. Credit Lyonnais și Societe 
Generale).

De asemenea, guvernul francez a 
hotărît majorarea, pînă la 15 miliarde 
franci, a valorii totale a bonurilor de 
tezaur emise pentru a se acoperi o 
parte din deficitul bugetar planificat.

| REUNIUNI LATINO-AMERICA-
NE ÎN PROBLEME AGRICOLE. La
Sao Paulo și-a început lucrările 

. primul Congres interamerican al 
agriculturii și producției alimentare, 

I care se desfășoară sub egida Fo
rumului Americilor și Organizației 

I Statelor Americane (O.S.A.). Parti- 
I cipanții, reprezentînd țările din re

giune, dezbat aspecte privind ali- 
i mentația în America Latină, politica 

națională, regională și mondială pri- 
1 vind producția de alimente. în ca- 

pitala Venezuelei au fost deschise, 
sub egida Organizației Națiunilor 

1 Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), lucrările Conferin- 

Iței privind dezvoltarea rurală în
America Latină și zona caraibiană 
și crearea unui centru regional pen
tru reforma agrară — transmite 

I agenția I.P.S.
PRIMIRE LA PHENIAN. Pre-

I ședințele R.P.D. Coreene, Kim Ir
Sen, a primit delegația guvema- 

r mentală indoneziană condusă de
Mochtar Kusumaatmadja, minis- 

I trul de externe al Indoneziei, care 
I se află într-o vizită oficială la 

Phenian.
IN CAPITALA FRANȚEI au avut

1 Ioc lucrările Adunării generale a
Asociației internaționale a criticilor 
de artă, organism neguvernamental 

I afiliat la UNESCO. In funcția de 
președinte al asociației a fost ales, 

I pentru o perioadă de trei ani, cri
ticul de artă conf. univ. Dan 
Hăulică.

JUNTA MILITARĂ DE GUVER- 
l NAMÎNT BOLIVIANA A FOST 

DESFIINȚATĂ — s-a anunțat 
I oficial în capitala Boliviei, trans

mite agenția France Presse. Noul . 
șef al statului bolivian, generalul 
Celso TorreLio Villa, fost membru I 
al Juntei, își va păstra funcția de 
comandant șef al trupelor de us- 1 
cat. Ceilalți foști membri ai Juntei | 
— comandantul șef al aviației, gene
ralul Waldo Bernal Pereira, și i 
comandantul șef al marinei, 
contraamiralul Oscar Pammo Ro- 
driguez, urmează să desfășoare . 
numai activități cu caracter mili
tar — precizează comunicatul dat I 
publicității la La Paz.

PROTEJAREA ȘI UTILIZAREA 
RAȚIONALA A FLOREI ȘI FAU- I 
NEI MARINE trebuie să devină o 
preocupare permanentă a tuturor I 
oamenilor de pe planeta noastră — I 
a declarat, la Ciudad de Mexico, cu
noscutul oceanolog francez Jacques- I 
Yves Cousteau. El a apreciat | 
că este intolerabilă depozitarea în 
adîncurile submarine a deșeurilor , 
radioactive, intrucit aceasta provoa
că moartea tuturor viețuitoarelor I 
din regiunile respective.

NAVETA SPAȚIALA AMERICA
NA VA TREBUI SA-ȘI REDUCĂ 
GREUTATEA pentru a putea trans- i 
porta în spațiul circumterestru sar
cini mai grele, cind va deveni ope- * 
rațională la finele anului viitor — a . 
precizat, la Cape Canaveral, Glenn 
Parker, unul dintre responsabilii | 
programului de utilizare a „Colum
biei". In prezent, naveta propriu-zisă I 
cintărește la decolare circa 100 de | 
tone și este capabilă să ia la bord 
o încărcătură de 26—27 tone, in vre- i 
me ce experții de la N.A.S.A. do
resc să ridice sarcina utilă la 29 de I 
tone pentru cel de-al șaselea zbor, 
programat să aibă loc in 1983.

Cheltuielile militare
- o povară insuportabilă

LONDRA 9 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit în fața participanților 
la Congresul anual al Confederației 
sindicatelor britanice (T.U.C.), liderul 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie, Michael Foot, a subliniat nece
sitatea intensificării la maximum a 
eforturilor pentru preîntîmpinarea 
unUi război nuclear. ' Lupta pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor, pentru 
eliberarea popoarelor de povara tot 
mai apăsătoare a cheltuielilor mili
tare — a declarat vorbitorul — con
stituie principala sarcină a contem
poraneității.

în continuare, Michael Foot s-a 
referit la dificultățile economice și 
sociale în creștere cu care sînt con
fruntate țările occidentale. El a ară
tat că, potrivit unor prognoze care 
se bucură de autoritate, șjîrșitul 
anului viitor în aceste stavc >r exis
ta circa 26 milioane de șl 4. din
tre care un mare număr vot1 li tineri.

în cadrul dezbaterilor congre
sului reprezentanții celor aproxi
mativ 12 milioane membri ai T.U.C. 
au subliniat că valul de tulburări și 
violente care a afectat principalele 
orașe ale Marii Britanii în vara aces
tui an reprezintă consecința directă a 
politicii guvernului de reducere a 
numărului locurilor de muncă, ajun- 
gîndu-se la situația actuală cînd 
șomajul afectează 12,2 la sută din to
talul populației active.

Japonia se opune stocării 
bombei cu neutroni 
în Extremul Orient

TOKIO 9 (Agerpres). — Cu prilejul 
unei reuniuni a Comisiei pentru afa
ceri externe a Camerei superioare a 
parlamentului nipon, ministrul de ex
terne al Japoniei, Sunao Sonoda, s-a 
pronunțat împotriva stocării armei cu 
neutroni americane în Extremul 
Orient — relatează agenția France 
Presse. Sonoda a apreciat că even
tuala introducere a acestui tip de ar
mament în Extremul Orient ar de
termina o sporire a încordării în zonă. 
Această poziție a șefului diplomației 
nipone a fost exprimată ca răspuns 
la o declarație făcută anterior de un 
purtător de cuvînt al Pentagonului cu 
privire la o posibilă stocare a acestei 
arme în Extremul Orient.

IRAN : Anularea

Știința să slujească vieții, progresului—nu țelurilor distrugerii! (ii)
Continuăm publicarea opiniilor unor participanți la simpozionul in

ternațional „Oamenii de știință și pacea", care a avut loc la București, 
sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Personalități marcante ale vieții științifice 
mondiale își spun cuvintul cu privire la rolul științei și al oamenilor de 
știință in lupta pentru salvgardarea păcii, iși exprimă aprecierea in legă
tură cu semnificația profundă a Mesajului adresat de președintele Româ
nie: participanților la simpozion, manifestîndu-și adeziunea față de ideea 
organizării unui puternic front al oamenilor de știință care să acționeze 
in forurile internaționale in legătură cu dezarmarea și asigurarea păcii.

pace, la înțelegere in- 
este aceea a marelui 
României, președintele

Apelul președintelui României 
— o călăuză a viitoarelor 

acțiuni
Mesajul domnului Nicolae Ceaușescu 

• constituit un stimulent, o călăuză 
prețioasă pentru lucrările simpozio
nului nostru.

Este într-adevăr timpul ca persona
litățile vieții științifice să-și facă un 
riguros examen de conștiință, în- 
trucît multe din problemele grave ale 
lumii de azi se datorează faptului că 
rezultatele muncii lor și a predece
sorilor lor au fost prost aplicate sau 
digerate. Lăsînd la o parte bine
facerile aduse prin munca lor, savan- 
ții nu mai pot rămîne orbi asupra 
realității incontestabile că mecanis
mele complicate, descoperirile, cuce
ririle științei moderne nu cunosc în
totdeauna utilizări dictate de rațiu
ne, Faptul că 40 la sută dintre oa
menii de știintă din lume sînt an
gajați direct sau indirect în lucrări 
militare sau paramilitare trebuie să-i 
îndemne la o severă autocritică. E 
momentul ca savanții care își con
tinuă activitatea, nețînînd seama de 
eventualele riscuri asupra viitorului 
omenirii, să-și revizuiască scopurile, 
modul lor de acțiune. Cauza păcii 
trebuie să constituie un catalizator 
pentru această acțiune.

Consider de bun augur în acest 
sens entuziasmul cu care participanții 
la simpozion au adoptat apelul în fa
voarea păcii cu care s-a încheiat a- 
ceastă prestigioasă manifestare. Cît 
și propunerea românească de con
stituire a unei organizații mondiale a 
oamenilor de știintă care să-și spună 
cuvîntul în forurile oficiale unde se 
hotărăște soarta lumii. întrucît timpul 
ne presează, este cazul ca glasul 
nostru colectiv să se facă auzit încă 
din prima zi a sesiunii speciale a 
O.N.U. pentru dezarmare din mal 
1982 sau chiar mai înainte.

Chemare însuflețită 
la făurirea unei lumi fără arme 

și fără războaie
Cea mai mare parte a oamenilor de 

știință activează pentru progresul so
cietății, pentru că acesta este și scopul 
fundamental al științei, care — așa 
cum se știe — a adus contribuții 
foarte mari la dezvoltarea socială. 
Oamenii de știintă trebuie să-și 
unească eforturile cu poporul pentru 
a apăra pacea, pentru a se împotrivi 
în mod hotărît armelor nucleare, care 
reprezintă un mare pericol pentru 
societate, avînd o imensă putere de 
distrugere.

Ca urmare a unui anumit proces 
istoric există astăzi în lume țări să
race și țări bogate. Este necesară sta
bilirea unei noi ordini economice mon
diale. care să ducă la un sistem de 
colaborare largă între țări, la trans
formarea științei într-un bun al în
tregii umanități, așa cum a subliniat 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Mesajul adresat participanților la 
simpozion. Ideea principală din mesaj 
este chemarea adresată de președin
tele României tuturor țărilor de a-si 
uni eforturile în vederea făuririi unei 
lumi fără arme și fără războaie. Noi 
îl apreciem mult pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care este un vechi prieten 
al

indemnînd la 
ternațională, 
conducător al . .
Nicolae Ceaușescu. Pasiunea cu care 
domnia sa militează pentru pace are 
influență asupra opiniei publice, in
clusiv asupra celei științifice. îndem- 
nîndu-le să promoveze o atmosferă 
de înțelegere și, bunăvoință care să 
facă posibile convorbiri și negocieri 
în vederea soluționării conflictelor și 
a disputelor.

Sînt întru totul de acord cu ideea 
susținută de președintele Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea unui 
front mondial al tuturor oamenilor de 
știință care să acționeze și să-și spu
nă cuvintul în favoarea păcii, dezar
mării, progresului omenirii.

crat rolului oamenilor de știintă în 
înfăptuirea unei lumi a păcii, pro
gresului și conlucrării fructuoase a 
avut loc aici, la București. în capi
tala României, tară care are ca pre
ședinte o personalitate proeminentă 
ca Excelenta Sa. domnul Nicolae 
Ceaușescu. Domnia sa a adus nume
roase contribuții valoroase la mal 
buna înțelegere între țări și popoare, 
la cauza păcii.

Reuniunea științifică de la Bucu
rești a avut loc în timp ce la Paris 
se desfășoară o conferință asupra 
problemelor țărilor celor mai sărace 
din lume, reuniune care pune în 
evidentă faptul că omenirea de azi 
este confruntată cu o serie de con
tradicții grave. Se poate spune că

prim mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru lupta sa în favoa
rea păcii în lume. în 
oamenilor.

Prof. Halfdan
director general

apărarea vieții

MAHLER,
al O.M.S.

ar renunța

„Scînteii“

Aurelio PECCEI, 
președintele Clubului de la Roma

poporului chinez.
Prof. Zha RUQIANG, 
Academia de științe sociale 
a R. P. Chineze

„Susțin ideea creării unui front 
mondial al oamenilor de știință 

în favoarea păcii**
Faptul că acest simpozion cu tema 

„Oamenii de știință și pacea" a avut 
Ioc la București este deosebit de sem
nificativ. Deoarece aici, în» România, 
este precumpănitoare concepția po
trivit căreia știința trebuie să ser
vească pacea. Vocea care, în condi
țiile unei lumi dominate de violență, 
se face auzită cu putere, chemînd șl

Ancheta internațională a 
în rîndul participanților la simpozionul 

„Oamenii de știință și pacea

șl bolile care seceră zeci de milioane 
de vieți.

Sînt argumente care subliniază și 
mai mult importanta inițiativei ro
mânești. a unirii eforturilor tuturor 
oamenilor de știintă în apărarea pă
cii. destinderii și înțelegerii între po
poare.

Președtntele Nicolae Ceaușescu 
și doamna Elena Ceaușescu au 
contribuit si contribuie la sta
tornicirea păcii în lume, subli
niind în permanență rolul oameni
lor de știință. De cîteva ori am avut 
bucuria personală și onoarea profe
sională să discut cu doamna aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, reputat om de știintă. In- 
tîlnirea cea mai impresionantă a avut 
loc la Washington, în 1978. In calitate 
de președinte al Academiei de științe 
a statului Illinois, am avut onoarea 
ca, în cadrul unei reuniuni care a lă
sat o Impresie de neuitat, să înmînez 
doamnei Elena Ceaușescu diploma de 
membru de onoare al Academiei de 
științe a statului Illinois. în lume, 
domnia sa face parte dintre acei sa- 

. vanți care consideră că oamenii de 
știință își pot folosi munca si in
fluenta pentru a preveni războaiele 
și a dezvolta cooperarea între po
poare.

Prof, emerit 
Emanuel MERDINGER, 
Universitatea din Florida, 
Statele Unite

Miliardele de dolari 
— pentru sănătate și dezvoltare, 

nu pentru arme I
Consider că nu este deloc întîmplă- 

tor faptul că acest simpozion consa-

subdezvoltarea șl consecința ei. să
răcia, existente azi pe glob repre
zintă cea mai formidabilă bombă din 
cîte au existat vreodată. Dar. în timp 
ce peste un miliard de oameni tră
iesc în sărăcie. în lume se cheltuiesc 
anual 600 miliarde dolari pentru 
înarmare. în aceste condiții este deo
sebit de important ca oamenii de 
știintă să dea curs apelului ce li s-a 
adresat aici, la București, de a con
tribui la Întărirea păcii, progresului 
și înțelegerii între popoare.

Consider că președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut mult 
pentru ca să se reia ..dialogul" dintre 
Nord și Sud și pentru ca negocierile 
globale să însemne un dialog adevă
rat. care să ducă la rezultate concre
te. Dacă nu se va face nimic, atunci 
..bomba" mizeriei și a sărăciei va ex
ploda. Erupțiile vulcanice produc 
stricăciuni locale. în timp ce sărăcia 
cuprinde pe cîteva continente mai 
mult de un miliard de oameni. De 
aceea, oamenii de știință trebuie să-și 
aducă contribuția și în acest do
meniu, acționînd pentru crearea unei 
atmosfere de Înțelegere, în care 
armele să tacă.

Simpozionul ..Oamenii de știință șl 
pacea" a avut loc lntr-o țară al că
rei președinte plasează omul In cen
trul preocupării pentru dezvoltare. 
Un om de stat care a avut atitea ini
tiative de pace, de Înțelegere si cola

borare între popoare. De aceea, ex-

Dacă omenirea 
la un singur submarin nuclear...

Nimeni nu este în măsură să știe 
mai bine decît oamenii de știintă cît 
de mult poate beneficia omenirea de 
pe urma folosirii numai în scopuri 
pașnice a cunoștințelor și energiei 
puse la dispoziție de știință, dar si 
ce efecte pot avea acestea dacă sînt 
utilizate în scopuri de nimicire. De 
aceea consider că este bine venită 
inițiativa președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, de a se uni efor- 

• turile tuturor savanților, intelectua
lilor de pretutindeni pentru a opri 
alunecarea spre dezastru. Președinte
le României, cu sinceritatea ce carac
terizează toate acțiunile sale, îndeam
nă oamenii de știintă să acționeze 
pentru pace, pentru apărarea civiliza
ției. Este foarte important ca acțiu
nea savanților pentru pace să cuprin
dă toate laboratoarele, toate departa
mentele științifice, ca ..mișcarea de la 
București" să trezească toate resor
turile științifice mondiale în apăra
rea păcii, a civilizației noastre.

Știința trebuie să slujească tuturor 
oamenilor, indiferent în ce colt al 
globului s-ar afla. Acest adevăr este 
cu atît mai important de subliniat în 
prezent când o prăpastie separă ță
rile dezvoltate de cele sărace si din 
punct de vedere tehnico-științific. Și 
pentru a micșora si chiar a elimina 
aceste decalaje nu se cer eforturi 
irealizabile. Marile puteri dispun în 
prezent de circa 250 de submarine 
nucleare. Or. potrivit ultimelor date, 
un submarin nuclear modem costă 3 
miliarde dolari. Pentru a ajuta din 
punct de vedere tehnico-științific ță
rile sărace, acestea ar avea nevoie de 
circa 2 miliarde dolari — resurse 
proprii si contribuție internațională. 
Dar aceste țări n-au primit decît 35 
milioane dolari — adică a 100-a parte 
dintr-un submarin. în prezent se 
lansează cam 10 submarine nucleare 
pe an. Deci, dacă anual s-ar renunța 
la un singur submarin, am putea li
chida. într-o perioadă nu prea înde
lungată. sărăcia, mizeria, foametea

Prof. Abdus SALAM,
laureat al Premiului Nobel, 
directorul Centrului internațional 
de fizică teoretică de la Triest

contractelor petroliere 
încheiate de vechiul - ’m 

cu companiile 
transnaționale

TEHERAN 9 (Agerpres). — Iranul 
a hotărît anularea tuturor contrac
telor încheiate de vechiul regim cu 
companiile transnaționale occidentale 
pentru extragerea țițeiului și exploa
tarea resurselor petrolifere ale tării 
— anunță un comunicat al Ministe
rului iranian al Petrolului transmis 
de agenția P.A.R.S. O comisie spe
cială însărcinată cu analizarea con
travențiilor la legea asupra naționa
lizării petrolului a notificat compa
niilor respective decizia de anulare 
a contractelor. Comunicatul sublinia
ză că întreaga industrie petrolieră a 
tării va fi condusă de specialiști au
tohtoni. iar veniturile realizate din 
vinzările de petrol vor deveni bu
nuri ale întregii societăți.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața 
export-import presă.

Acțiunea concertată 
a savanților lumii 

— o mare șansă a omenirii
Am fost profund impresionată de 

bogăția de idei a Mesajului pe care 
președintele României l-a adresat 
savanților prezenti la recentul simpo
zion de la București. Este semnifica
tiv faptul că acest mare om politic 
al zilelor noastre, care manifestă o 
preocupare constantă pentru viitorul 
țării sale, pentru viitorul omenirii, 
relevă atît de convingător necesita
tea unei strînse legături între știin
tă. tehnologie și pace. Și nu a sur
prins pe nimeni propunerea pre
ședintelui României referitoare la 
înființarea unui for internațional al 
oamenilor de știință care să militeze 
pentru idealurile păcii la O.N.U. și în 
alte organizații de prestigiu.

Consider că acțiunea, organizată, 
concertată a savanților. alături de ce
lelalte forte progresiste din lume, în 
scopul folosirii științei în scopuri 
exclusiv constructive constituie o 
mare șansă a viitorului. Și sper că 
apelul pe care noi. participants la 
simpozion. îl adresăm confraților 
noștri din întreaga lume. în aceste 
momente cruciale pentru evoluția 
omenirii. își va găsi ecoul dorit în 
conștiința celor ce le revine o mare 
responsabilitate pentru binele pre
zent și viitor al speciei umane. Este o 
nobilă datorie umanistă pentru slu
jitorii științelor sociale de a deschi
de ochii lumii asupra pericolelor pe 
care le reprezintă implicarea cuceri
rilor geniului uman în direcția înar
mărilor. a distrugerii speciei umane.

Dr. Eleonora MASSINI, 
președinte
al Federației Internaționale 
de Studiere a Viitorului

Declarații consemnate de N. PLOPEANU, I. DABU, S. PODINA

LISABONA

Completarea noului 
guvern portughez

LISABONA 9 (Agerpres). — Cel 
de-al doilea guvern condus de Fran
cisco Pinto Balsemao a fost comple
tat marți cu 40 de secretari și subse
cretari de stat, care au fost învestiți 
oficial în funcție de șeful statului. 
Antonio Ramalho Eanes.

Cel de-al 14-lea guvern portughez 
de după revoluția de la 25 aprilie 
1974 numără astfel în total 60 da 
membri.

Surse oficiale, citate de agenția 
France Presse, relevă că premierul 
Balsemao va prezenta lunea viitoare 
în Parlament programul guvernului 
său. Partidele Alianței Democratice 
(de guvernămînt) dispun de o majo
ritate de 18 voturi în Adunarea Re
publicii.

Majorarea prețului 
oțelului în țările C.E.E.

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
Toate companiile siderurgice din 
țările Pieței comune, cu excepția 
celor din R.F.G., au căzut de acord 
să majoreze prețurile la oțel în me
die cu șapte la sută, a anunțat, la 
Bruxelles, Comisia C.E.E. Decizia 
va intra în vigoare de la 1 octom
brie. Un purtător de cuvînt al co
misiei a precizat că majorarea pre
țurilor este motivată de creșterea 
valorii dolarului și efectele acestui 
fenomen asupra costurilor energiei 
și minereului de fier. Producătorii 
vest-germani, a menționat el. vor 
spori prețurile cu o lună mai tîrzlu.
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