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DRAGOȘ ȘI ZIMBRUL

la fiecare sortiment

UNITATEA

unirea si in-

Doresc tinerilor artiști să execute șl alte lucrări de 
acest gen pentru împodobirea patriei noastre.

lntlmplat ca să exercite

de me-In stabilite ajun- procesului de în desfășurarea economice, fie- avind o destinație
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3 PRODUCȚIA FIZICA9
realizată ritmic, integral Am executat cu multd plăcere această lucrare care 

învie unul din momentele luptei îndelungate a poporu
lui nostru pentru libertate și unitate și care a incintat 
șl înflăcărat multe generații de copii șl tineri. Lucrarea 
va fl ridicată la Cimpulung Moldovenesc într-un fru
mos cadru al peisajului bucovinean.

Acad. Ion JALEA, 
artist al poporului

1979 va marca intrarea în funcțiune 
a primelor capacități cu profil me
talurgic la Combinatul siderurgic de 
la Călărași. Din primele zile ale ci
nului, constructorii și montorii depun 
eforturi susținute pentru a apropia 

momentul inaugural

înalt dinamism econo- jțjjC O trăsătură caracteristică a anului economic pe care l-am Început o reprezintă continuarea ritmurilor înalte de creștere economică în condițiile aplicării generalizate a măsurilor de trecere la o calitate nouă, superioară în toate sectoarele activitate, de perfecționare a canismului economico-financiar.acest cadru, prin ritmul prevăzut de creștere a producției industriale de 11,3 la sută în raport cu 1978 și de 11,5 la sută a valorii producției nete, România se menține și in acest an printre tarile cu economia cea mai dinamică din lume.Punînd accentul pe intensificarea procesului de modernizare a structurilor economiei, planul pe 1979 situ- • ează în centrul preocupărilor tuturor unităților economice realizarea unor sporuri însemnate la produsele fizice hotărâtoare pentru aprovizionarea teh- nico-materială a producției, îndeplinirea programului de investiții și de export, satisfacerea cerințelor de consum ale populației. în acest context. este de subliniat faptul că realizările din primii trei ani ai cincinalului și prevederile pe 1979 asigură

o producție suplimentară de circa80 miliarde lei, confirmîndu-se. încă o dată, realismul obiectivului stabilit la Conferința Națională a partidului de a depăși prevederile cincinalului cu peste 100 miliarde lei la producția industrială. Sarcina numărul unu în acest efort productiv din anul hotărîtor al cincinalului o constituie pentru fiecare minister, centrală și întreprindere, pentru fie- ; care comitet județean și organizație de partid, realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția fizică in structura sortimentală prevăzută, precum și la valoarea producției nete, în strînsă corelație cu termenele contractuale privind livrarea mărfurilor pe piața internă și la export. De altfel. acesta este unul, din obiectivele importante al întrecerii din acest an.
0 cerință obiectivă, fun* 

damentală. Dc ce se p“ne cu atîta acuitate cerința realizării integrale a producției fizice în structura stabilită ? Această cerință. de o permanentă actualitate, decurge din rațiuni economice obiective. Astfel, din analiza rezultatelor obținute anul trecut se desprinde concluzia că producția valorică, fără

Toate părerile-ascultate cu respect,
toate soluțiile bune-aplicate

IN ACEST SENS ACȚIONEAZĂ COMUNIȘTII 
PENTRU PERFECȚIONAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI, 

A AUTOCONDUCERII Șl AUTOGESTIUNII

îndeplinirea producției fizice la toate sortimentele, nu este suficientă pentru functionarea ireproșabilă a mecanismului echilibrat al economiei noastre. Desigur, putem obține producții suplimentare intr-o ramură sau alta, dar dacă nu realizăm producția planificată în toate sectoarele, la toate sortimentele gem la dereglări ale producție, la greutăți normală a activității care sortiment precisă, stabilită pe baza unor criterii științifice de evaluare a necesităților și posibilităților. Economia națională are nevoie de absolut toate produsele prevăzute a fi realizate în acest an, de produse finite concrete — strunguri, mașini, instalații, metal, produse chimice, materiale de construcții ș.a. — nu de valori globale. Ținînd seama de dificultățile pe care le creează criza mondială de materii prime și energie, creșterea pe piața externă a preturilor la petrol, maximă ateriție trebuie acordată în 1979 sporirii producției de cărbune, realizării grale a sarcinilor stabilite in domeniu.Practica atestă, totodată, că ____zarea integrală și ritmică a planului la producția fizică, la fiecare sortiment influențează direct îndeplinirea prevederilor la producția netă, adică creșterea valorii nou create, a venitului național — cerință fundamentală pentru a se asigura atît mijloacele de acumulare, de dezvoltare econo- mico-socială a tării, cit și resursele pentru ridicarea bunăstării generale a intreg^țuț ppppr, Șintejg beneficiarii' programului adoptat de partid de creștere mai accentuată a nivelului de trai al poporului in acest cincinal, care a asigurat și va asigura creșterea veniturilor tuturor oamenilor muncii. în aceste condiții este necesar, absolut necesar, ca și piața, economia în general să pună la dispoziția oamenilor muncii o cantitate de consum de gamă sortimen-

inte- acestreali-

care ne-auîntreprindereaMotivele principale călăuzit pașii spre brașoveană „Metrom" au fost succesele cu care se înfățișează acest harnic colectiv după încheierea celui de-al treilea an al cincinalului. Nu e puțin lucru să poți raporta o depășire a planului la producția netă de peste 15 milioane lei. realizarea integrală a sortimentelor planificate, reducerea oheltuielilor cu aproape 9 lei la mie față de plan și obținerea unui beneficiu suplimentar de circa 53 milioane leî.Acestea sînt însă numai niște sim- ( ple cifre, grăitoare în sine, firește, dar care solicită o privire „dincolo" de ele. o mai atentă descifrare a resorturilor politico-morale, a factorilor umani și spirituali care explică obținerea lor. Mai clar : după cum se știe, noul mecanism ecotiomlco-fi- nanclar presupune nu numai introducerea indicatorilor amintiți, în calitate de criterii fundamentale după care se apreciază activitatea întreprinderii. ci și dezvoltarea prin toate mijloacele a autoconducerii și auto- gestiunii, într-nn cuvint a democrației muncitorești, economice, ca element

organic al noului mecanism. Această indisolubilă legătură se impune îndeosebi acum, in perioada de pregătire a adunărilor generale ale oamenilor muncii, ca un factor important al ridicării întregii activități pe
Ancheta noastră la
„Metrom<6-Brașov

treapta acelei noi calități șpre care partidul călăuzește întreaga economie.,E pe deplin firesc deci că întrebarea esențială la care i-am invitat să răspundă pe participanții la ancheta noastră — cadre de partid, tehnico-administrative, membri ai consiliului oamenilor muncii din uzină — a fost : cum acționează organizațiile de partid, comuniștii pentru a asigura, in lumina hotăririlor C.C. al P.C.R., a prețioaselor indicații date de secretarul general al partidului la plenara Consiliului național

Străvechile rădăcini ale 
solidarității de neam. ° Pri- vire în istorie, înspre izvoarele de energie care au alimentat constituirea statului român modern unitar — transformînd treptat conștiința și solidaritatea de neam a românilor în idee forță a vrerii lor de unitate și independență națională — implică o întoarcere înapoi pînă la înseși începuturile sale ca popor.Mărturii grăitoare despre conștiința comunității de limbă și neam, despre permanenta pe teritoriul vechii Dacii, ca urmarși ai dacilor și ai romanilor, se găsesc reflectate în documente și scrieri străine, înainte chiar de apariția scrisului românesc, O scrisoare papală din 1345 numește pe locuitorii din Transilvania Olachi Romani, consemnînd prin aceasta coexistența numelui etnic genuin (romani «- români) prin care po- porul s-a numit pe sine .de la începutul istoriei sale, și a sinonimului olacchi, după apelativul slavo- maghiar de valah sau olăh. Umaniști, personalități culturale și politice din secolele al XV-lea și al XVI-lea au consemnat, cei mai mulți tn observații făcute la fața locului, mîndria cu care vorbeau românii despre originea, vechimea și limba lor. Italianul Antonio Bon- fini, care a trăit mai multi ani la curtea regelui Matei Corvin, a scris fără ocol că : „urmașii colonilor și 
legiunilor romane păstrează încă 
limba romană, și pentru păstrarea 
ei s-au luptat mai aprig decit pen
tru viața lor". La Tîrgoviște, în 1502, raguzanul Felix Petancii se convinsese că băștinașii „Vlahlei Mari", sau ai vechii Dacii, „se foloseau 
pretutindeni de graiul la'tin". La rîndul său. francezul Pierre Lesca- lopier, vizitînd în 1574 Țara Românească și Transilvania, observa că locuitorii acestora „iși numesc limba 
lor românește, adică romană".Aceste sentimente de mindrie au fost apoi afirmate de către cronicarii și istoriografii români înce- pind din secolul al XVII-lea. Către sfîrșitul secolului și mai ales in prima jumătate a celui- următor, învățați cu renume european, ca stolnicul Constantin Cantacuzino și domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir, dovedesc a fi conștienți de misiunea politică sau mesajul politic al operelor lor. Motoul „Luptă

pentru țara ta", adoptat de Cantemir în lucrarea sa „Hronicul romăno- 
moldo-vlahilor". vorbește de la sine. . Mai revelator încă este că această țară a sa o identifică, din titlu chiar, cu vechea Dacie devenită țară românească, care mai apoi numai „s-a despărțit in Moldova, 
(Țara) muntenească ti Ardealul".

1 600. „Marea experien
ță" Din trecutul creator de mituri și simboluri, în conștiința națională, unirea Transilvaniei, a Moldovei și Țării Românești «ub sceptrul lui Mihai Viteazul, .a constituit momentul de răscruce. Scaunul celor trei țări unite, domnul român l-a stabilit în Transilvania. Capitala aleasă, Alba Iulia, a căpătat astfel o măreție puternic proiectată pe fondul viitorului. Unirea realizată atunci la 1600 a constituit marea experiențăa deschis noile perspective. Ea și-a fttcut loc treptat și stăruitor in conștiința românească pînă cind. în se

care

colul al XIX-lea, a devenit program și simbol activ pentru dependența națională.După Mihai s-a mai unul și același domn puterea intr-un principat și în altul. în secolul al XVIII-lea, in epoca domniilor fanariote, același domn a putut ajunge, prin alternanță, și în Muntenia și în Moldova și să aplice astfel aceeași formă de administrație, aceeași concepție politică. Moldoveni și munteni s-au deprins astfel pe nesimțite să trăiască laolaltă, să li se pară firesc să asculte de aceleași legi. Ocupațiile militare — destul de dese începînd din secolul rîndul lor, naționle In altă linie, denței statale, cuprinsă In
Cornelia BODEA

XVIII — au potentat, Ia sentimentul solidarității fata apăsării străine. Pe ideea unirii ți indepen- titlul —
(Continuare tn pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a IH-a)

ÎN PAGINA A III-A

(Continuare in pag. a Il-a)

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

idei, se cuvine

La Eminescu

(Continuare in pag. a V-a)

Cu ochii mari, vizionari, de veghe 
să stea în timp și spațiu romanesc, 
vestirea nouă și legenda veche 
în el, cind, logodite, se-mpletesc.

Născutul din zăpezi, lumină lină 
și cald sărut între pămint și cer. 
Ningeau luceferi peste țara plină 
de cîntece, — să-i fie vistier.

al oamenilor muncii, buna funcționare a organismelor democratice din uzină, pentru a conferi acestora caracterul unor forumuri largi și eficiente de manifestare și fructificare a inițiativei muncitorești ?— Pornind de la experiența acumulată de noi pină in prezent — arăta tovarășul Glieorghe Brinzoi, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii — putem spune, fără teama de a greși, că dezvoitarea democrației economice iși găsește cel mai puternic impuls în modelul pe care il oferă comuniștii prin activitatea cotidiană a organizațiilor de partid. Să fiu mai explicit. La noi s-a statornicit, bunăoară, de multă vreme obiceiul de a pregăti temeinic adunările generale ale organizațiilor de bază, ședințele birourilor, ale comitetului de partid. Ce înseamnă a pregăti temeinic ? în primul rind, a pune din timp la dispoziția membrilor de partid materialele ce
Victor BÎRLADEANU 
Nicolae MOCANU

sporită de bunuri bună calițate, intr-o tală cit mai largă.în altă, ordine de _______precizat că de realizarea planului la producția fizică depinde înfăptuirea sarcinilor deosebit de mobilizatoare din acest an la export. în acest sens, fiecare lucrător trebuie să înțeleagă clar că realizarea și livrarea ritmică și integrală a producției destinate exportului creează condiții pentru asigurarea resurselor valutare necesare importurilor 'solicitate de diferite sectoare si unitati economice.
Care sînt principalele di

recții de acțiune? In prlmul rind. este vorba de organizarea superioară a producției, care îmbracă nenumărate laturi : de la programarea judicioasă a fabricației ne zile, decade și luni, repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni

Desen de LIGIA MAC OVEI

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Nimic mai profund

omenesc...
Să creăm, mereu mai multe, mari 
livezi încărcate de rod, pentru copiii 
țării, pentru generațiile de azi, pentru 

generațiile de mîine

Reportaj de Traian COȘOVEI■ - ................... .. .Lungul meu drum spre casa părintească trece prin mari plantații de pomi și podgorii. Din orice parte a țării aș verii, drumul meu spre casă trece prin mari plantații de pomi și vii tinere. Mereu de aci înainte, de oriunde aș veni — drumul meu spre casă, peste aceste dealuri nesfîrșite. duce prin mari grădini pomi și podgorii tinere.în această toamnă a început și in nordul Dobrogei — în județul Tulcea — la nivelul actual al condițiilor industn-
mă de

ale create și Ia nivelul tehnologiilor și exigențelor moderne, acțiunea care cuprinde întreaga țară : plantații masive de pomi și podgorii. Opt sute de hectare de pomi ; o mie două sute hectare de podgorii. Material săditor de mare randament — soiuri superioare ; tehnologiile cele mai moderne în pomicultură și viticultură, puse la punct in stațiunile de cercetare și experimentare ; condiții de mecanizare, irigații, chimizare și forță de muncă bine calificată. Caiși, cireși, meri, peri, nuci, vișini,

pruni — soiuri superioare. Sînt antrenate in această o- peră asociațiile intercoopera- tiste din județul Tulcea — cooperativele agricole din Tulcea, Somova, Mineri. Parcheș, Chilia Veche ; Cataloi, Freca- ței, Poșta, M. Kogălniceanu, Telița, Lăstuni ; Isaccea, Ni- culițel, Văcăreni, Luncavița ; Izvoarele, Horia, Valea Teilor, Hamcearca. Sint angajate in această operă stațiunile de

cercetare experimentale,pepinierele Mărăcineni — Pitești și din Dobrogea ; întreprinderea legume-fructe, industria Viei și Vinului, stațiunile de mașini. Plantațiile vor continua să se extindă în următorii ani.Simt că aș putea să scriu cel mai curat poem înălțat României socialiste, moderne, de aici, din mijlocul noianului de dealuri aride, din nor-

dul Doprogei. Cele mai fantastice și mai luminoase vise ale adolescentei mele pe aceste dealuri se împlinesc. Oameni plantînd pomi ; oameni — bărbați și femei și tineret îngenunchind și plantind în rînduri drepte, nesfîrșite, vită de vie. Mereu și mereu oameni bătrini și tineri !nge- nunchind și plantînd și săru- tînd pămintul patriei, crezind în veșnicia și în rodnicia, în

frumusețea crczmd învrednicia șl în statornicia și în dragostea generațiilor viitoare.Iată pentru ce trebuie să răsune în conștiința noastră — ca fiind cel mai uman și mai generos poem — indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : grăbiți ritmul

Ce rar și singur să fii geniu unui 
destin deschis de neam și lume, cînd 
urmașul crește, sfîlp de ioc, — străbunu-i 
scrisoare din Rovine, cugetînd.

Al nostru e, din nemurirea noastră, 
nestinsă liră, prag și-abecedar, 
cu cerc de dor în chip de iloare-albastră 
și mesianic verb de proletar.

Al nostru e și-al tuturor ce umblă 
prin cîntecu-i pletos ca iarba și 
prin nesiîrșita, aurita umbră 
cu care, stea, în mare se topi.

Al nostru e și încă ne cunoaște 
cărturărind, pribeag prin irumuseți. 
Ci nd Făt-Frumos din lacrimă se naște 
sau crește-n tei, cu mierea in peceji.

Statuia, lingă valurile-nlrînte 
mai are-un singur dor neîmplinit 
lingă Ovidiu oriic imn să cinte 
pe-un drum ce duce către iniinit.

Al. ANDRITOIU
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Tocmai se pregătea de cul
care, cind a sunat telefonul. 
Gheorghe Danci ridică recepto
rul. De la celălalt capăt al fi
rului venea un apel alarmant :

— Alo ? Responsabilul echipei 
„Salvamont" 1 Aici spitalul din 
Borșa. Am fost anunțați că pe 
masivul Rodnei se află un grup 
de turiști străini, iar printre ei 
este o studentă in comă...

La rindu-i, Gheorghe Danci 
telefonează la cițiva alpiniști 
de primă mină din cei 18 mem
bri ai echipei „Salvamont" din 
Borșa. După numai o jumătate 
de oră, o mașină i-a dus pină la 
cota 1 600 pe Gheorghe Danci, 
responsabilul, pe medicul Ilie 
Nan, pe Traian Radu. Gelu 
Scarlat, Mihai Valea și Ion 
Grad Lupei. De aici, de la cota 
1 600, începea greul urcușului. 
Pe creste abrupte, pe buză de 
prăpastie. Escaladarea era ex
trem de dificilă din cauza unei 
ploi nemiloase, care le făcea 
mersul alunecos, le biciuia fe
tele, le reteza privirea la doi 
pași în fată. Cei șase orbecăiau 
în beznă, se țineau unul de al
tul în cățărarea pe stinci, se 
ajutau și se îmbărbătat} reci
proc, iși treceau dintr-o circă in 
alta targa de 18 kilograme, dar 
care li se părea mult mai grea, 
tot mai grea...

Li se spusese că semnalul de 
„ajutor cu maximă urgență" ve
nise de undeva de pe masivul 
Rodnei, de la peste 2100 metri 
altitudine. Ploaia se întețea. 
Turna cu găleata. Deodată, pe o 
creastă, unul din cei șase a zărit 
o luminiță. Dar a înghițit-o re
pede întunericul, pentru ca, 
după alt urcuș, la două 
ceasuri după miezul nopții, 
să reapară, împreună cu alta. 
Erau semnele disperate pe care 
turiștii străini le făceau cu două 
lanterne. In mijlocul lor, stu
denta poloneză Margareta 
Witovska, in virstă de 21 de ani, 
se afla, Intr-adevăr, în comă. 
Medicul Ilie Nan constată : da
torită efortului făcut la urcare, 
studenta prezenta o acută lipsă 
de calciu in organism. La lumi
na lanternelor, medicul i-a fă
cut injecții, i-a dat primul aju
tor.

Începe coborirea. Nespus da 
greu le-a fost celor șase sal- 
vamontiști să urce pe o astfel 
de vreme clinească, dar coborirea 
a fost și mai anevoioasă. Rînd 
pe rînd, doi cite doi, au purtat 
targa pe brațe, alunecînd adese
ori pe stinci ca pe o pîrtie de 
schi, la capătul căreia orice cli
pă de ezitare sau de neatenție 
ar fi fost fatală.

— La un moment dat — ne 
spune Gheorghe Danci — deși 
ne riscam propria noastră viață 
întru salvarea vieții acelei ti
nere fete, am crezut că nu vom 
reuși, că vom fi inghițiți de în
tuneric, de ploaia năprasnică 
ce nu mai contenea. Neputind 
să le văd fețele celor din jur, 
am îndreptat lanterna spre fie
care dintre ei. Le-am deslușit 
in priviri aceeași indirjire de 
care dăduseră dovadă in atîtea 
alte împrejurări asemănătoare. 
Deodată, mai puternic parcă 
decit raza lanternei a fost 
sul calm și hotărit al unuia 
tre salvamontiști: „No, 
și-om mere !“

Și au mers mai departe,
au ajuns, în sfîrșit, la locul 
unde-i aștepta mașina „Salvă
rii". Dimineața a găsit-o pe 
fată intr-un pat de spital, unde 
după patru zile se afla în afară 
de orice pericol. Dimineața i-a 
găsit și pe cei șase, ca de obi
cei, la locurile lor de muncă.

Acest caz relatat telegrafic în 
faptul divers „Salvamont pe re
cepție" este numai unul din cele 
peste 60 la fel de dramatice, 
care s-au soldat cu tot atîtea 
vieți salvate.

Unul dintre ele.
...Din nou la drum. De data 

aceasta. Danci iși luase cu el 
salvamontiști schiori de primă 
mină : medicul Victor Marcuș, 
Andreica Nicoară, Ionel Paul 
Timiș, Gheorghe Gogotă, Vasile 
Toth.și Petru Roman. Cei șapte 
au pornit la drum, un drum 
lung, de 12 kilometri dus și 12 
kilometri întors, mai intii sub 
bătaia lapoviței, apoi pe un ghe
țuș ca sticla. La capătul unor 
eforturi deosebite, profesoara 
accidentată a fost predată me
dicilor tocmai la timp pentru o 
intervenție salvatoare.

Aceasta este și deviza celor 18 
salvamontiști din Borșa : „Nici
odată, prea tîrziu !" Sînt 18 oa
meni de virste și profesii dife
rite : muncitori, medici, juriști, 
funcționari, activiști pe tărim 
obștesc. Sînt 18 oameni curajoși, 
18 foarte buni schiori și al
piniști.

— In fiecare duminică — ne 
spune responsabilul lor — ne im- 
părțirn în echipaje și patrulăm 
în zonele cele mai frecventate 
de turiști, pe piftiile de schi, pe 
traseele și in punctele cele mai 
dificile pentru neavizati. Dacă 
de cele mai multe ori sîniem 
alertați noaptea, părăsindu-ne 
familia pentru a da piept cu ne
cunoscutul și cu vitregia vremii, 
aceasta se datorește mai ales 
celor care își închipuie că pot 
merge pe munte ca pe cîmp. 
Muntele te atrage și te Incintă, 
dar la primul pas greșit și im
prudent nu te iartă. Fie-mi per
mis ca și pe această cale să le 
amintesc tuturor celor care se 
încumetă pe crestele munților I să dea dovadă în tot ce fac de 
multă atenție și simț de răspun
dere față de propria viață și a 

| semenilor lor. In ce ne privește, 
ca să ne menținem condiția fi- i zică, asudăm cit mai mult la 

! antrenamente, pentru a puteaI răspunde oricărei solicitări șl 
să nu I tîrziu.
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ajungem niciodată prea

Petre POPA 
Gheorghe SUSA
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Taate părerile - ascultate cu respect, 
tonte soluțiile bune - aplicate

(Urmare din pag. I)urinează a fi supuse discuției — dările de seamă, proiectele de hotăriri. în acest mod se obține o participare activă și in cunoștință de cauză la dezbateri, Îmbogățirea planurilor de măsuri cu sugestii și propuneri ce se dovedesc adesea deosebit de fertile pentru bunul mers al întreprinderii. Ei bine, aceeași metodă ne-am străduit s-o Înrădăcinăm și in activitatea consiliului oamenilor muncii, consi- derind că numai în felul acesta putem asigura un cadru democrație prielnic unei autentice angajări responsabile...— Pentru ilustrarea acestei idei o să dau un exemplu — ne spune inginerul Dumitru Șerb, secretar adjunct al comitetului de partid și secretar al consiliului oamenilor muncii. La una din ședințele recente, tema pusă în discuția consiliului oamenilor muncii a fost lărgirea producției de motoare-compresoare în raport cu cerințele crescînde ale economiei naționale și sub semnul necesității de a obține tot mai mari economii de metal. Comisia de in- vestitii-dezvoltare de pe lingă consiliu a primit din vreme misiunea de a întocmi un studiu în legătură cu tema amintită. Odată realizat, studiul a fost multiplicat și dat spre lectură, cu o săptămină înainte de ședință, membrilor consiliului, precum și unor cadre tehnico-economice ce urmau a fi invitate. în felul acesta fiecare participant l-a putut cerceta

pe îndelete și a putut - să-și spună cuvîntul în cunoștință de cauză, în mod competent.Dar oare aceasta este de ajuns ? Nu cumva buna pregătire e doar un pas — e drept, de maximă importantă — care insă nu asigură, prin el insuși, parcurgerea întregului drum ?— Practica arată că, intr-adevăr, a pregăti temeinic o ședință sau o adunare nu e suficient ! — e de părere tovarășul Petre Nistor, președintele comitetului sindicatului din întreprindere și vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii. Deși de multe ori reprezentanții personalului muncitor in consiliu iau cuvîntul în ședințe, și încă foarte combativ, trebuie să recunoaștem că se mai întîmplă și unele situații cind, din cauza nestudierii problemelor, opiniile, mai ales cele critice, se cam lasă așteptate. Pentru Ca democrația muncitorească să funcționeze fără greș e necesar ca, în primul rînd. în consiliul oamenilor muncii, critica să se facă auzită fără nici o reticentă, intransigentă fată de lipsuri și, totodată, constructivă. în acest sens, am luat măsuri ■ ca, încă dq la ședințele grupelor sindicale, de la adunările pe sectoare și secții, să creăm un climat de critică deschisă, fără a tine seama de posturi sau funcții, ceea ce va deschide, neîndoielnic, cîmp larg de■ manifestare spiritului critic în adunarea generală pe uzină.Să reținem interesantul punct de vedere exprimat de electricianul Teo-

La sfîrșit de săptâmînăîntreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București organizează excursii de o zi și jumătate care prilejuiește vizitarea municipiului Tîrgoviște, a Curții Domnești și a Turnului Chindiei, precum și a monumentului de artă feudală „Mănăstirea Dealu“, Complexului balnear Pucioasa, traversarea muntelui Păduchiosu, a stațiunii Sinaia. Plecarea in fiecare sîmbătă la ora

13, de pe platoul din fața hotelului Intercontinental. Cazarea în camere de 2 locuri, cină și micul dejun în stațiunea Pucioasa, masa de prînz la Sinaia. Biletele pot fi procurate de la unitățile I.T.H.R. din str, Mendeleev nr. 14. Calea Griviței nr. 140, bd N. Bălcescu nr. 35, bd. 1848 nr. 4, bd. Republicii nr. 68 și punctul turistic de la poarta nr. 3 uzina „23 August".

Basmele achizitorilor, supărarea copiilorîn urma unei frumoase initiative, elevii școlilor din județul Ilfov au colectat in ultimele luni mai multe mii de borcane și sticle, importante cantități de deșeuri textile și din hirtie. Firesc, respectivele bunuri materiale trebuiau să pătrundă cu maximum de operativitate in circuitul e- conomic, cunoscută fiind preocuparea manifestată astăzi în întreaga tară pentru valorificarea lor. Numai că, în realitate, lucrurile nu s-au întîmplat

așa. Cooperația de consum, care aVea o- bligatia colectării lor, nu le-a ridicat nici pină acum. Cu toate apelurile repetate care i s-au adresat. Și astfel — după cum sintem . informați — în numeroase scoli din comunele Mihăilești (satele Popești și Novaci), Buda-Corne- tu. Niculești. Valea MăcriȘului, Găujani ș.a., sălile de clasă au devenit adevărate depozite de ambalaje și deșeuri. «Stau sticlele și borcanele pe sub catedre, pe sub bănci, pe culoare, prin toate

colturile școlilor, numai acolo unde trebuiau să ajungă n-au a- juns. La Niculești, bunăoară, elevii au fost de 3 ori anunțați că vine achizitorul cooperației să ridice sticlele și borcanele goale. De 3 ori copiii au trebuit, să spele cele 3 000 de sticle și borcane adunate, de 3 ori au așteptat cu mina streașină la ochi sosirea achizitorilor, și de tot atîtea ori s-au ales doar cu o nouă amînare.
Mihai IONESCU

„Patria sintem noi, muncitorii"
— crezul unei vieți închinate 

mărețului ideal socialist

dor Pop, secretarul organizației de bază de la laminoare :— Opinia mea este, că unul din rolurile importante ce revin comuniștilor în promovarea democrației muncitorești constă în a milita pentru stimularea spiritului revoluționar de inițiativă creatoare. Nu e suficient sa adoptăm hotărîri bune, întemeiate pe o largă oonsultare a colectivului, ci trebuie să*și încurajăm, pe toate căile, manifestarea gindirii proprii, apariția și concretizarea unor idei fecunde. Atunci cind consiliul oamenilor muncii a decis ca. în a- plicarea indicatorilor producției nete și producției fizice, să se treacă la bugete de cheltuieli pe fiecare secție, formațiile de întreținere din secția noastră, conduse în cea mai mare parte de comuniști, au luat inițiativa de a-și crea propriile lor registre de cheltuieli, în care sînt, trecute atît cheltuielile de întreținere planificate, cit și normativele de consum și preturile materialelor. în felul acesta s-a ajuns nu numai ca nici una dintre formații să nu-și depășească cheltuielile planificate, dar și să se reducă, prin mai buna întreținere a utilajelor, cu circa 80 la sută opririle aocidentale, obținîndu-se astfel importante economii...— Nu se poate concepe buna funcționare a democrației muncitorești — a tinut să adauge tovarășul Papp Stefan, secretarul organizației de bază din secția 208 motor, reprezentant al personalului muncitor în consiliul oamenilor muncii din uzină — fără o circulație bine organizată a ideilor intre diferite eșaloane ale colectivului. De aceea, din inițiativa comitetului de partid, la noi s-a pus la punct un sistem chibzuit, prin care nu numai propunerile și sugestiile din mase ajung rapid la organismul democratic al conducerii muncitorești din întreprindere, dar și hotărîrile și inițiativele pe care le adoptă acesta sînt operativ aduse la cunoștința personalului 'muncitor. în ședințele lunare ale grupelor sindicale se fac cu regularitate informări referitoare atît la deciziile luate intre timp de consiliul oamenilor muncii, cit și la modul cum au fost receptate sugestiile și inițiativele provenite din rîndurile membrilor colectivului. In cazul în care acestea au fost aprobate și incluse în planuri, șe raportează și despre felul cum se acționează pentru realizarea lor în practică. despre stadiul acestei realizări...— Un exemplu aș putea să evoc eu in această privință — continuă ideea tovarășul Florea Serbau, secretarul organizației de bază de la presa j. în cadrul unei ședințe de grupă sindicală din secția noastră s-a propus ca din materialele secundare de aluminiu rezultate de la fabricarea bidoănelor pentru lapte să se fabrice cănite de un’sfert de litru. Pare un

lucru minor, dar economia de metal obținută pe această cale se cifrează la cîteva zeci de mii de lei. nerriai- vorbind de faptul că s-au realizat produse foarte necesare. După lansarea propunerii, comuniștii din secție care fac parte din consiliul oamenilor muncii au militat pentru adoptarea ei ca măsură a organului de conducere colectivă. Ceea ce s-a și realizat, putîndu-șe astfel raporta, la viitoarea ședință de grupă sindicală, nu numai despre adoptarea sugestiei, dar și despre primele economii do- bindite prin aplicare.Firește, ideile noi șl inițiativele valoroase, ca expresie grăitoare a bunei funcționări a democrației muncitorești, nu se nasc din senin : pentru a favoriza ivirea lor, comitetul de partid,’ organizațiile de bază utilizează o gamă amplă și diversă de metode ale muncii politico- educative. Despre una dintre cele mai eficiente ne-a vorbit, in cursul desfășurării mesei rotunde, maistrul comunist Ion Ciuclaru, reprezentantul personalului muncitor din uzină în consiliul oamenilor muncii din centrala de resort :— La noi a luat amploare o mișcare inițiată de comuniști și intitulată : „Tu cu ce idee nouă ai sprijini reducerea cheltuielilor Despre ce e vorba ? Cadrele tehnico- administrative de răspundere — care, în paranteză fie spus, sînt integrate, fiecare, în cite o organizație de bază aflată într-o secție direct productivă, noi, cei de la presaj, avîndu-1 în rîndurile noastre pe directorul Întreprinderii — fac cu regularitate demonstrații cu creta in fața tablei referitoare la posibilitățile existente pentru reducerea cheltuielilor materiale la fiecare reper în parte. Pe loc, oamenii iși spun părerea, lansează propuneri și sugestii și, nu o dată, se întîmplă ca unele dintre ele să fie foarte valoroase...Ce concluzie mai firească am putea trage de pe urma acestei anchete — în cadrul căreia, ținem să precizăm, s-au exprimat și alte opinii vrednice de atenție — decit ideea căreia i-a dat. glas, cu atîta pregnantă, inginerul loan Iacobescu, directorul întreprinderii și prim vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii.— Școala democrației de partid, a participării comuniștilor cu întreaga responsabilitate la munca și viața organizației lor, reprezintă cea mai bună chezășie a transformării auto- conducerii și autogestiunii, a adunărilor generale și a ședințelor consiliului oamenilor muncii în autentice forumuri de exprimare și confruntare a opiniilor, de elaborare a unor hotăriri profund gîndite, care să devină apoi nu numai un Îndrumar in acțiune, dar și o rampă de lansare pentru noi inițiative muncitorești.
In sezonul rece apar foarte frecvent o serie de boli — laringite, 

faringite, amigdalite, sinuzite, otite ș.a. — cauzate de inflamația unor țe
suturi, a mucoaselor căilor respiratorii superioare: nas, glt, urechi, pre
scurtat O.R.L.). Deși aceste afecțiuni sînt foarte răspindite, prin faptul 
că nu prezintă o gravitate prea mare, ele sînt adesea ignorate ori de-a 
dreptul neglijate. Despre modul in care trebuie să le prevenim și să le 
tratăm corect ne-a vorbit prof. dr. DANILA CINCA, șeful clinicii O.R.L. de la Spitalul Cblțea.— Există două posibilități de a greși, în conduita față de aceste a- fecțiuni. în cazul cînd bolnavul prezintă dureri mai moderate, neglijează tratamentul și, prin aceasta, favorizează apariția unor boli mai grave sau a unor, complicații (cro- nicizarea laringitelor, amigdalitelor, sinuzitelor etc.). Din neglijență, in anumite epidemii, cum sînt cele de gripă, o serie de larlngite edema- toase, care nu au fost depistate și tratate corect, pot periclita însuși actul respirator. în aceste situații este necesară uneori chiar o intervenție medicală (traheotomia) pentru eliberarea căilor respiratorii. M-am referit însă la un exemplu mai sever, dar in general aceste boli din sfera O.R.L., mai frecvente în perioadele reci, sînt boli obișnuite, sezoniere, care depistate la timp și tratate corect nu dau nici un fel de complicații.

— Multe persoane consideră insă 
că, fiind afecțiuni banale, le pot trata 
fără a apela la medic.— Aici intervine cel de-al doilea risc, anume acela ca bolnavul să-și „prescrie" singur o serie de medicamente, de preferință antibiotice, devenite aproape o modă in auto- medicație. Dar acest fel de „tratament" este o sabie cu două tăișuri. Anume, cînd medicamentele sînt administrate in cantități insuficiente (numai 1—2 zile), aceste tratamente „amputate" maschează evoluția bolii, urmarea fiind cronicizarea ei, agravarea; Sau, dimpotrivă, cînd antibioticele nu sînt folosite pe baza antibiogramelor (a determinării sensibilității germenilor față de un anumit antibiotic), ele pot fi inu-

tile, in cel mai bun caz, iar de celemai multe ori smt nocive. Așa se explică de ce in ultimul timp a crescut mult frecvența alergiilor, a micozelor, a intolerantelor fată de o serie de medicamente. Se constată, de altfel în toată lumea, o tendință de dopare cu medicamente (poli- pragmazia) atît din partea pacientului. cit și din partea medicilor. Pe bună dreptate un reputat toxicolog

„...Urgia stăpînitorilor s-a năpustit 
asupra lui Ștefan Gheorghiu ca asu
pra nimănui. A suferit fără teamă 
totul, sălbăticia și sudalma jandar
mului, mersul din post in post cu 
baioneta la spate, închisoarea... Să 
facem jurămintul de a duce, cu ho- 
tărirea și spiritul lui de jerfă, lupta 
pentru dezrobirea muncitorimii".Aceste emoționante cuvinte, rostite de militantul revoluționar M. Gh. Bujor, la 19 martie 1914, la înmor- mintaxea vechiului său tovarăș de luptă, dădeau expresie dragostei și prețuirii mișcării noastre muncitorești față de unul dintre conducătorii ei cei mai de vază care, din fragedă tinerețe, și-a consacrat întreaga viață, cu neistovită abnegație, dîrze- nie și spirit de sacrificiu triumfului marelui ideal socialist.„Copil al plebei proletare", născut- tn Ploiești la 15 ianuarie 1879, u- cenic dulgher de la 17 ani, crunta exploatare capitalistă a fost școala , aspră a luptei de clasă care i-a călăuzit pașii în 1896 spre clubul muncitoresc ploieștean. De atunci el s-a integrat cu întreaga ființă mișcării socialiste, în rîndurile căreia aveau să se afirme minunatele sale calități de propagandist, orator și organizator.Această poziție consecvent revoluționară avea să fie viguros afirmată de Ștefan Gheorghiu, alături de I.C. Frimu, Al. Ionescu, Alecu Constanti- nescu și alți militanți, cu prilejul aderării la partidul liberal a unor e- lemente oportuniste din conducerea mișcării socialiste. Istoria avea să confirme previziunea exprimată de manifestul editat, la 1 mai 1900. de Clubul muncitorilor din București : 
„Orieit ar dezerta unii în tabăra ex
ploatatorilor, mișcarea muncitorilor nu piere".în primul deceniu al secolului al XX-lea, intensa activitate desfășurată de Ștefan Gheorghiu pentru organizarea muncitorimii din Valea Prahovei in cadrul sindicatelor s-a îmbinat cu sprijinirea răscoalelor țărănești din 1907. Arestat, împreună cu alți fruntași ai mișcării muncitorești, el avea să fie pus în libertate sub presiunea largii mișcări de solidaritate a maselor populare.Spiritul revoluționar al lui Ștefan Gheorghiu a fost ilustrat de consecventa cu care a militat pentru refacerea partidului socialist. „Numai 
partidul de clasă al muncitorilor — spunea el la o întrunire în 1908 —
va fi în stare să smulgă din mîinile 
politicianismului hrăpăreț și legi e- 
conomice mai bune și legi •politice 
mai drepte", iar ulterior sublinia : „Să continuăm cu mai multă însuflețire propaganda de luminary și organizare a proletariatului care, înarmat cu ideile socialismului, să
■ ■■■■■te bune rezultate cu ceaiuri din Plante medicinale și cu aerosoli cu propolis. în genere, produsele naturale, ca mierea, legumele, fructele crude bogate în vitamine, joacă un rol deosebit in creșterea capacității de apărare a organismului. Toate a- cestea sînt în orice caz mai utile pentru prevenirea și tratarea bolilor amintite decit folosirea nejudicioasă a medicamentelor.în același scop, profilactic, se recomandă aerisirea permanentă a încăperilor și mișcarea în aer liber pentru creșterea capacității de a- daptare a organismului.

— Unul dintre microbii cei mai 
dăunători omului este streptococul 
hemolitic. Ce condiții favorizează

100 de ani de la nașterea 
lui Ștefan Gheorghiu

surpe din temelie actuala organizare socială a statului...".Viata de mizerie, înfometare și suferințe pe care a cunoscut-o din copilărie, hăituiala la care l-au supus poliția și jandarmeria, schingiuirile indurate cu prilejul nenumăratelor a- restări și în închisori, nopțile in care adormea sleit de puteri pe cimentul celulelor umede i-au slăbit capacitatea de rezistentă in fata gravei boli de plămini. N-a vrut cu nici un preț să se cruțe ; în arșița verii, ca și în viforul iernii, cutreiera fabricile, centrele muncitorești din întreaga țară, sădind în conștiințe să- mînta organizării și combativității de clasă, sentimentul solidarității proletare. Ținea cuvîntări, scria articole în ziarele muncitorești, edita mahi- feste, organiza greve. Apariția lui la tribuna oricărei întruniri era întlm- pinată cu entuziasm de muncitori.Cu inima Învăpăiată de mărețul ideal socialist, știa să găsească cuvintele, argumentele capabile să-i convingă, să-1 înflăcăreze pe muncitori, să le insufle încredere în propriile forțe.Ca semn de prețuire a aportului său la dezvoltarea mișcării noastre muncitorești a fost ales, in 1907, membru al Comisiei generale a sindicatelor din România ; în 1908 —membru supleant al C.C. al Uniunii socialiste ; în 1913 — secretar al U- niunii muncitorilor din transport pe apă și uscat.Patriotismul sincer, consecvent, al proletariatului român, ostilitatea sa față de demagogia patriotardă și diversiunile naționaliste ale cercurilor guvernante și-au găsit expresie în manifestul publicat, sub semnătura lui Ștefan Gheorghiu și a altor militanți socialiști, în 1912 : „Cind ni se 
va tot cinta că «Patria cere.... Patria 
vrea...», să închidem odată pentru 
totdeauna gura șarlatanilor cu : „Patria sintem noi, muncitorii, producătorii întregii bogății sociale, si noi știm mai bine ca oricine ceea ce trebuie făcut".Avea numai 35 de ani cind s-a stins din viată, mistuit de dogoarea idealului ce i-a călăuzit pașii, unul dintre cei mai de seamă conducători ai mișcării noastre muncitorești de la începutul secolului al XX-lea care, prin pasiunea convingerilor sale, a izbutit să aducă în matca luptei revoluționare mii și mii de proletari.Amintirea dîrzeniei și spiritului de sacrificiu a nenumărate generații de militanți ai mișcării noastre muncitorești se afirmă ca un puternic factor dinamizator care rodește în marile cuceriri revoluționare din anii socialismului.

„Banala" laringita
nu se tratează nici cu... neglijență, 

nici cu sfaturile vecinilor

spunea — de fapt, avertiza ! — că „pilula a devenit cirja omului modern". Or, această obișnuință de a Consuma medicamente fără a fi nevoie duce la scăderea rezistentei organismului, a capacității lui naturale de apărare.
— In ce măsură ceaiurile din 

plante medicinale sînt indicate in 
afecțiunile O.R.L. ?— în multe cazuri, laringita acută, starea de răceală, oboseala laringelui, traheo-bronșita pot fi tratate cu foar-

localizarea luî la nivelul O.R.L. și, 
ulterior, la nivelul inimii, rinichilor?— Prin repetarea unor amigdalite acute se poate ajunge la cronicizarea bolii, fenomen provocat ,de microbul foarte nociv : streptococul hemolitic, Focarele de infecție afectează, la început, diferite organe, apoi întregul organism. în cazul unor recidive de amigdalită repetate, cu efecte asupra stării generale a bolnavului, medicul decide extirparea acestui focar.

— Care sînt factorii implicați tn 
apariția afecțiunilor O.R.L. ?— în primul rînd se situează factorii de climă: temperaturile scăzute, umezeala, care favorizează „răceala" căilor respiratorii, inflamația mucoaselor căilor respiratorii. Inhalarea aerului rece, ingerarea unor alimente prea reci, în special lichide, favorizează inflamarea laringelui, faringelui. Intervin uneori și alți factori nocivi, ca pulberile toxice, praful, fumul de tutun, abuzul de țigări, eforturile vocale. Un organism devitaminizat, hrănit nerațional, este mai expus, mai vulnerabil, față de toți acești factori. Alcoolul tare este nociv nu numai pentru organele digestive, ci și sub raportul scăderii rezistenței generale.Fumătorii de multe țigări sînt mai expuși afecțiunilor O.R.L., în special laringitelor. Fumatul este azi considerat factorul cel mai grav care favorizează apariția unor boli în sfera O.R.L., cum sînt larin- gitele și cancerul de laringe. Pericolul crește proporțional cu nu- mătul de țigări fumate. Studii statistice întreprinse de specialiști din- tr-o serie de țări din America Latină, unde sînt plantații mari de tutun, iar femeile și bărbații fumează la fel de mult, arată că procentajul de cancer de laringe este egal la femei și bărbați, spre deosebire de alte țări și de tara noastră, unde cancerul de laringe la femei este intr-un procentaj mult mai redus fată de cel al bărbaților.Cînd o răgușeală, pusă adesda pe seama răcelii, nu cedează după 1—2 luni trebuie să fie consultat un medic specialist. în acest fel poate fi prevenit din timp cancerul de 'laringe, boală din ce în ce mai răspîndi- tâ, dar care poate fi tratată corect, cu vindecare totală, dacă este depistată la timp.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

O silaba care 
spune mult

In luna mai 1977, In șanțurile localității Sînnicolau Mare a fost găsit făcînd plajă un autoatelier tînăr. îi spunem „tînăr" pentru că nu avem termen mai potrivit pentru un vehicul aflat de numai doi ani in dotarea Centralei pentru mecanizare și construcții industriale. Amatorii de „suveniruri" mecanice și lăcătușerești n-au întir- ziat să treață pe-acolo, incit, pe la sfîrșitul celei de-a doua decade a lunii, valoarea nominală a sculelor lipsă se apropia de 6 000 de lei.Dar nu despre acest act de neglijență vrem să scriem, ci despre o meteahnă care a ieșit la iveală cu prilejul, imputării pagubei : atitudinea unor cadre din conducerea unității, radical diferită după cum îl privea pe șofer sau pe inginer. De fapt confuzia dintre exigență,.și duritate, dintre autoritate și inegalitate stă chiar la originea pagubei. într-o zi din perioada în care primise puteri plenipotențiare pentru utilajele Centralei aflate în zona Banatului, ing. Cornilă D., fără nici o explicație, și mai ales fără nici o formă, l-a... debarcat pe șoferul Constantineseu C. și a început să circule cu autoatelierul el însuși sau cu șoferi ocazionali. Motivele acestei trimiteri la mătură au rămas necunoscute justiției, însă, chiar dacă ele ar fi existat, un asemenea sistem de lucru cu omul și o asemenea preocupare pentru evidenta bunurilor e sub orice critică. Dovadă că, fără să se fi asumat și răspunderea asupra mașinii și inventarului ei, autoatelierul a ajuns pe marginea drumului.Luînd cunoștință de pagubă, uzina „București" a amintitei Centrale s-a grăbit să o impute... cui 7 Șoferului. Cu toate că o lună

de zile el habar nu mai avusese ce se în- timplă cu vehiculul. Iar ca să-i piară orice chef de a-și căuta dreptatea, decizia de imputare a fost astfel întocmită incit șoferul să fie îndrumat a face eventuala contestație de nu denu la comisia de judecată a locului muncă, ci la instanțele judecătorești, și la Deva, care i-ar fi fost prea aproape casă, ci tocmai în Capitală.Adevărul, care ar fi trebuit să stea__la început la baza imputării, a fost restabilit de judecătorie. Abia acum se întorc pretențiile uzinei „București" împotriva aceluia care hodorogise o lună de zile autoatelierul fără nici o răspundere. In noua decizie de imputare, purtînd semnătura aceluiași tovSrăș director, D. Cheroiu, se vorbește de „conducătorul auto Constanti- nescu C-tin și tov. ing. D. Cornilă". Nu facem speculații pe seama redactării, dar cele trei litere, silaba, prescurtarea care lipsește la unul și există la celălalt spun mult. Dovadă că abia cind a fost să plătească „tov. ing." și nu „conducătorul auto" s-a observat și că piesele lipsă sînt amortizate în proporție de 25 la sută, deci tot cu atit ar trebui să fie scăzut și prejudiciul imputat.

de

Scandal în înalta 
societate 

a cockerilor
La jumătatea lunii mai 1975, medicul veterinar B. P. primea o scrisoare ce avea să-i schimbe, pentru o vreme, optica sa asupra cîinilor cocker spaniei. O distinsă doamnă din București li dădea de veste că în Capitală a apărut o mare cerere pentru respectiva rasă. Valoarea unui exemplar sălta chiar peste 1 000 de Iei. „Am cițiva

amatori serioși, printre care un profesor universitar, un medic, un regizor de film și un inginer. Aceștia dau prețuri substanțiale". Ca locuitor onorabil al unui oraș transilvan, destinatarul misivei parcurgea cu oarecare circumspecție șuvoiul de vești bune ce năvăleau dinspre metropolă. Dar, intuind parcă rezervele, autoarea scrisorii dădea și alte informații decit cele privind cotele valorice. Se* vorbea de înființarea unui club de crescători de cockeri și asta n-ar fi fost nimic, dar semnatarei 1 se propunea conducerea lui. „Mă gîndesc să primesc președinția cockerilor ca ea să nu cadă pe mîinile unor snobi nepricepuți", „ca să nu fim conduși de doamne și domni amatori de cîini de salon". „Ce părere aveți ?“ întreba expeditoarea, Irina Struteanu, in încheierea scrisorii.Cum tocmai îi fătase cățeaua, părerea destinatarului a fost să nu-i lase să se abrutizeze în mediu provincial, ci să-i trimită in înalta societate a cockerilor bucureșteni, mai ales că se anunțau prețuri atît de bune. De trimis i-a trimis, dar preturile n-au sosit. Veneau în schimb alte vești care ba creau speranțe, ba echivoc : „Un singur lucru să nu uitați : că cockeri in această țară, gratie familiei Struțeanu, mai există ; inegalabilul Clopoțel de Băneasa s-a înmulțit grație nouă" ; „produșii care mi se cuvin de, la Scormon nu îi vînd, îi dau gratis... pentru reclama firmei" ; „nu am avut nici un interes, decît dragostea pe care o am de această rasă de cîini, dorința mea să servesc un adevărat crescător de cockeri. neîntrecut, cum sînteți dv., să servesc ca aceste exemplare excepționale să ajungă pe mîinile cele mai bune, nu la orice nepriceput". Mai spre sfîrșit, perspective și mai flatante : „sperăm ca in jurul datei 15—20 mai să vă servesc și in calitate de președintă a clubului de cockeri, urmînd ca la rîndul meu 'să vă numesc pe dv. ca președinte pentru provincie, tot pentru cockeri".

Trei ani a așteptat adevăratul crescător onorurile și, mai ales, onorariul. După care a înțeles, în sfîrșit, regulile jocului : pasiunea ca pasiunea, ifosele ca ifosele, iar bișnița ca bișnița. Drept pentru care, ipoteticul lider al secției pentru provincie a chemat-o în judecată pe potențiala lideră a clubului central.
spre Pișta ! „Arde-i mezinului o

T

Dosarele 
alcoolului

„Bătrlnul" Bajko (1 se spune pentru că ar fi foarte în virstă, a-1 deosebi de ceilalți Bajko, în ____șase, copiii lui) a fost un tată sever ‘și necontestat din anul 1959 pină în dimineața de 19 februarie 1978, ora 5.00. La cinci fără un sfert, cinci fără cinci, cinci fără un minut, „bătrînul" încă era cu prestigiul neșifonat în ochii urmașilor și ai altor rubedenii. La acea oră, cu toate că atmosfera din casă devenise Încinsă, familionul petrecea pe întrecute, cu toate neamurile în jur. Se sărbătorea plecarea băiatului cel mare, Pișta, la armată.Cheful, început din după-amiaza anterioară, ar fi trebuit demult, cam demult, să se spargă, dar... Dar se făcuse ora cinci dimineața și ei nu se mai îndurau să se despartă de sticle și pahare. Atit de bine se simțeau, incit puștiul cel mic, cuprins de voie bună, a uitat și de părinți, și de sfială, și s-a trezit cerînd o țigară, să facă și el pe bărbatul. Cînd să tragă din ea, bagă de seamă că atmosfera din jur înghețase. Toți priveau cu teamă spre bătrînul Bajko, ce va zice oare ? Solemn. înțepenit tn jilț, blocat de alcool și de prestanță, pater familias făcu un semn acuzator și

bătrin nu ci pentru număr de

bolborosi scatoalcăDar recrutul n-a acceptat și funcția de armaș. Spre stupoarea generală, s-a produs o altercație între tată și fiu. într-o clipă s-au dus naibii și prestigiul și petrecerea. Invitații au sărit să-i despartă, să-i calmeze. Dar Pișta a scăpat și s-a năpustit în casă să ceară iertare. Pe la jumătatea scuzelor, cel ofensat a ridicat scaunul ca pe un sceptru și a pronunțat anatema : „Să nu te mai prind in casa mea". în învălmășeala patetico-alcoolică, mină tatălui victimă a rămas fără scaun, pe cînd mîna băiatului agresor s-a pomenit cu un briceag. Rană in piept (la propriu, nu numai la figurat). Doar prin promptitudinea ajutorului dat la Spitalul din Gheorgheni, Bajko Istvan a avut șansă de a nu deveni paricid.Și cînd te gindești că și prestigiul de tată al tatălui, și reputația de fiu a fiului puteau să dăinuie și după data de 19 februarie. Dacă nu se întindea cheful fără măsură !
Din caietul 
grefierului

„hiculpatul ini-a produs leziuni la sectorul 
zootehnic".

„Butelia a plecat din Birlad în seara zi
lei de 13 octombrie, la orele 19,00, de la 
linia 3, cu trenul de persoane nr. 6 444, in 
direcția Galați, la numitul Bumbaru Ni- 
colae".

„In acea îmbulzeală mi-arn pierdut și 
capul. Cer despăgubiri 200 lei".(Notate și comunicate de judecătorul Eugen Safta Romano, de la Judecătoria Birlad)

Sergiu ANDON

1
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Combinatul pentru lianți 

Cimpulnng-Arges
către toate întreprinderile din indus

tria materialelor de construcțiiAngajați plenar in vederea transpunerii în fapt 
a hotăririlor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cimentiștii din. cadrul Combinatului pentru lianți Cîmpulung au încheiat anul 1978 cu rezultate bune, depășind producția industrială planificată cu 8 milioane lei, producția de ciment cu 5 000 tone și sarcina de creștere a productivității muncii cu 2,9 la sută. Hotărît să traducă exemplar în viață indicațiile și sarcinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Ia Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii din decembrie 1978 și să valorifice la un nivel superior rezervele interne existente, colectivul de muncă al întreprinderii noastre cheamă la întrecere socialistă toate unitățile producătoare de materiale de construcții din tară, pentru depășirea sarcinilor de plan pe anul 1979, angajîn- du-se să realizeze :1. Depășirea producției industriale cu 16 milioane lei, materializată in :— 20 000 tone ciment tn sortimente superioare, din care 10 000 tone destinate exportului ;— 5 000 tone var ;—■ 10 000 mc granulit ;— mașini, utilaje și piese de schimb pentru Industria cimentului în valoare de 3 milioane lei.2. Depășirea producției nete cu 5 milioane lei.3. Livrarea suplimentară la fondul pieței a unor produse in valoare de 1 milion lei.4. Depășirea nivelului planificat al productivității, calculată pe baza producției nete, cu 2 825 lei pe un om al muncii.5. Reducerea costurilor totale planificate cu 
1 milion lei prin :— economisirea a 1 000 tone combustibil conventional, ca urmare a îmbunătățirii gradului de omogenizare a făinii pentru cuptoarele de clincher șl a îmbunătățirii funcționării cuptoarelor de var ;—• economisirea a 200 tone metal pe baza folosirii unor corpuri de măcinare și blindaje cu proprietăți fizico-mecanice superioare.6. Depășirea cu 2 milioane lei a planului de beneficii.7. Creșterea Indicilor de utilizare a liniilor tehnologice de fabricare a cimentului cu 1,1 la șută si a celor de fabricare a varului cu 2,7 la sută.8. Creșterea gradului de pregătire a cadrelorprin : ,— calificarea a 180 muncitori din care : 100 prin școli profesionale și 80 prin cursuri la locul de muncă ;— perfecționarea pregătirii profesionale a 800 de oameni ai muncii. <9. Efectuarea a 20 000 ore muncă patriotică la construcția cantinei, a bazei sportive, precum și pentru realizarea programului de gospodărire și înfrumusețare a unității.In vederea realizării angajamentelor vom acționa pentru generalizarea inițiativei „Să lucrăm o zi pe trimestru cu combustibil și metal economisite" și a altor initiative valoroase, preo- cupindu-ne totodată să mobilizăm oamenii muncii pentru a participa mai intens la acțiunile de creație științifică si tehnică din cadrul Festivalului Național „Cîntarea României".

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITE
TUL DE PARTID, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Institutul județean 
de proiectări Constanta 
către toate institutele de proiectare însuflețit de mărețele perspective ce se deschid României socialiste prin transpunerea in fapt a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor deosebit de prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, țolectivul de oameni ai muncii din Institutul județean de proiectări Constanta și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe anul 1978 și angajamentele luate in întrecerea socialistă, activitatea de proiectare in- tegrîndu-se organic în efortul general de transformare înnoitoare a societății noastre.Fiind hotărîți să imprimăm o nouă calitate activității de proiectare, mobilizîndu-ne întreaga, capacitate creatoare la traducerea^ în viată a sarcinilor stabilite de partid, chemăm la întrecere socialistă pe anul 1979 toate institutele de proiectări, pe baza următoarelor obiective :1. Elaborarea pînă la 30 iunie 1979 a proiectelor de execuție pentru 7 200 apartamente si pină la 30 septembrie 1979 pentru ti 000 apartamente, asigurind documentațiile țehnico-econo- mice pentru întregul plan de locuințe al Consiliului popular județean pe anul 1980 si de minimum 80 la sută pentru locuințele din planul anului 1981.2. Predarea către beneficiari a 40 la sută din numărul total al proiectelor cu minimum 7 ijilc mai devreme fată de termenele prevăzute.3. Proiectarea a 9 secțiuni de locuințe din planul republican de tipizare și, suplimentar, a 8 secțiuni rclolosibilc.4. Sporirea eu 10 la sută a capacității de proiectare prin :— depășirea cu minimum 5 la sută a productivității muncii planificate pe proiectant :— elaborarea prin mijloace de prelucrare automată a 98 la sută din documentațiile economice și a 76 la sută din calculul structurilor ;— utilizarea proiectelor tip directive și re- folosibile pentru locuințe în proporție de 93 la sută și pentru clădiri social-culturale in proporție de 81 la sulă ;— creșterea indicelui de folosire a fondului de timp de muncă eu 5 la sută iată de realizările anului 1978.5. Scurtarea ciclului de elaborare cu 10 la sută a fiecărui proiect, prin mai buna pregătire a procesului de studiere, a sistematizării datelot de proiectare și prin adoptarea unui sistem mat operativ șl eficient de conlucrare cu beneficiarii, constructorii și organele de avizare.6. Pentru aplicarea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, privind reducerea consumului de materiale și a cheltuielilor de investiții, in proiectele ce se vor elabora vor fi adoptate soluții constructive noi și tehnologii moderne de execuție, care să asigure in anul 1979 :— reducerea consumului față de normele planificate cu 600 tone metal, 2 500 tone combustibil conventional și eu 3 500 tone ciment.In acest scop vor continua cercetările și experimentările de noi soluții pentru izolarea termică, extinderea utilizării materialelor ușoare pentru reducerea greutății construcțiilor, utilizarea otelurilor speciale superioare și a plaselor sudate.— reducerea cu cel puțin 1.5 Ia sută a volumului de constructil-montaj în proiectele de execuție, prin găsirea unor soluții îmbunătățite de proiectare, precum și prin intensificarea legăturilor de conlucrare cu șantierele de execuție.7. In vederea creșterii productivității muncii pe șantiere, proiectele de execuție pentru locuințe și obiective social-culturale, ce se vor elabora în 1979, voi; asigura posibilități de industrializare pentru cel puțin 85 la sută din operații. In acest scop, ponderea elementelor din beton armat prefabricat in volumul total de betoane pentru suprastructuri va fi de cel puțin 69 la sută, iar prefabricarea instalațiilor sanitare de peste 85 la sută.8. Depășirea cu 600 mii lei a planului de beneficii pe seama creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor planificate și depășirii planului de proiectare.9. în cadrul acțiunii de îmbunătățire a calității proiectelor, se va acorda o deosebită atenție creșterii funcționalității, confortului, precum și 

aspectului estetic al construcțiilor. La blocurile de locuințe se vor prevedea soluții îmbunătățite de realizare a fațadelor, adoptarea unei arhitecturi cu specific, se va diversifica șl mări gama formelor și volumelor construcțiilor pentru a Ie conferi originalitate și expresivitate.Proiectele de sistematizare vor asigura o mal bună folosire a terenurilor din perimetrele eonstruibile ale localităților, concordanta noilor clădiri cu mediul natural înconjurător și cu specificul arhitectural al localităților, mărirea gradului de echipare tehnico-edilitară. creșterea eficienței economico-sociale a investițiilor in vederea ridicării pe o treaptă superioară a nivelului de viață și civilizație al populației.Pentru construcțiile din zonele industriale, precum șl pentru cele din agricultură, proiectele vor asigura Încadrarea organică a obiectivelor în specificul zonelor respective, vor adopta soluții funcționale de maximă eficiență, cu un consum redus de energie și materiale de construcții.10. Pentru aplicarea fermă a prevederilor Legii sistematizării, a schițelor șl detaliilor de sistematizare, se vor intări și diversifica legăturile și mijloacele de conlucrare cu consiliile populare, cu cetățenii din comune și orașe, asi- gurîndu-se dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților, grăbirea ritmului lor de urbanizare.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, BIROUL 
ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R., COMITE
TUL SINDICATULUI, COMITETUL ORGANI
ZAȚIEI U.T.C.

întreprinderea 
de transporturi auto Buzău
către toate întreprinderile de trans- x porturi autoColectivul întreprinderii de transporturi auto Buzău, în frunte cu comuniștii, muncește cu însuflețire pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce-i revin din documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în întreaga noastră activitate sîntem puternic mobilizați de prețioasele indicații și orientări date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de îndemnul său patriotic de a transforma cantitatea într-o nouă calitate, superioară. Angajîndu-ne cu întregul nostru potențial de a realiza și depăși indicatorii planului de transport pe anul 1979, chemăm la întrecere socialistă toate colectivele întreprinderilor de transporturi auto cu următoarele obiective :1. Depășirea planului la veniturile brute din activitatea de transporturi cu 1,6 la sută, ceea ce reprezintă prestații suplimentare in valoare de 5 milioane lei, precum și realizarea unei producții nete suplimentare de 3,6 milioane lei.2. Depășirea volumului de tone-kilometri convenționali cu 1,6 la sută, ceea ce reprezintă 6 050 tone-kilometri convenționali, in condițiile satisfacerii in cele mai bune condiții a nevoilor de transport ale beneficiarilor. Vom acționa pentru : creșterea coeficientului de utilizare a parcului ; extinderea utilizării mijloacelor de transport de mare capacitate și folosire intensivă a parcului de remorci in traficul interurban ; reducerea timpilor de staționare la operațiunile de incărcare-descărcare : extinderea tehnologiilor de transport pachetizat, conteinerizat și trans- conteinerizat ; dotarea transportului de călători cu autobuze moderne de mare capacitate. în a- eest fel vom asigura condiții pentru creșterea indicelui de utilizare a mijloacelor de transport diu dotare cu cel puțin 1,5 la sută față de plan.3. Planul productivității muncii va fi depășit cu 1,5 la sută, ceea ce reprezintă 880 lei producție netă pe un om al muncii, prin intensificarea utilizării mijloacelor de transport, folosirea superioară a utilajelor șl instalațiilor din dotare, folosirea niai rațională a forței de muncă, creșterea ponderii personalului direct productiv.4. Reducerea cheltuielilor de producție cu 2 milioane lei, prin diminuarea consumului planificat de carburanți cu 300 tone, extinderea metodei de recondiționare și de refolosire a pieselor și subansamblelor rezultate din casarea mijloacelor fixe, diminuarea cheltuielilor de întreținere și reparații.5. Depășirea planului de beneficii cu 1,2 milioane lei, reprezentînd 1,7 la sută față de plan.6. în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viată ale personalului muncitor, vom construi în acest an un cămin de nefamiliști cn 304 locuri în municipiul Buzău, vom organiza microcantine in autobaze, vom realiza o stație de întreținere auto la Pătirlagele și amenaja două autocoloane exterioare.Sub conducerea organizațiilor de partid, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de transporturi auto Buzău este hotărît să-și onoreze exemplar angajamentul asumat, sporindu-și contribuția la înfăptuirea istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea si Conferința Națională ale partidului.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITE
TUL DE PARTID, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Uniunea județeană 
a cooperativelor 

meșteșugărești Alba
către toate unitățile cooperației meș

teșugăreștiDînd expresie hotărîrii de a-și înzeci eforturile. prin muncă eficientă si de înalt nivel calitativ. constienti de răspunderile majore care le revin pentru înfăptuirea programului partidului, pentru ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Consiliul Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Alba, in numele cooperatorilor, al întregului personal muncitor din cooperativele asociate, adresează uniunilor din întreaga tară, tuturor unităților meșteșugărești, o entuziastă chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1979, sta- bilindu-și următoarele angajamente :1. Depășirea cu 3,5 la sută a planului la valoarea producției marfă si a prestărilor de servicii.2. Depășirea cu 1 la sută a planului la prestări de servicii pentru populație. Cunoscînd răspunderea care revine lucrătorilor din domeniul cooperației meșteșugărești pentru realizarea prevederilor programului de ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc, se va acorda o atenție deosebită modernizării sî extinderii rețelei de unități prestatoare de servicii, creșterii calității serviciilor prestate, asigurării unei serviri prompte, civilizate, se va extinde rețeaua prestatoare de servicii cu încă 50 unităti si se vor infiinta echipe si unități mobile pentru activități de lăcătuserie. tapițerie, timplărie. instalații sanitare. confecționarea de huse auto s.a.3. Depășirea cu 3 la sută a planului la producția industrială si cu 2,5 la sută a planului la producția netă.4. Depășirea cu 2,4 la sută a planului la livrări de mărfuri către fondul pieței.5. Depășirea cu 5,2 la sută a planului la desfacerea de mărfuri prin rețeaua proprie. Se vor înființa în acest scop un număr de ,4 noi unităti Si se va dezvolta comerțul stradal, acordîndu-se totodată o atenție sporită modernizării acestei activități prin extinderea sistemului de desfacere cu autoservire lâ încă o seamă de unităti.6. Depășirea planului la export cu 4,4 la sută.7. Realizarea a 350 produse noi. care să contribuie la valorificarea mai bună a resurselor materiale din cadrul județului.Ca urmare a sarcinilor sțabilitc de conducerea partidului, se va urmări valorificarea în mai mare măsură a tradițiilor artei populare si a meșteșugurilor artistice, in vederea diversificării acestei producții, pentru realizarea de noi produse de artă populară si artizanat cu specific local, destinate fondului pieței interne și externe.8. Creșterea productivității muncii cu 4 la sută peste prevederile de plan, prin folosirea mai ra

țională a forței de muncă, perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale a lucrătorilor, ridicarea nivelului tehnic al activității. îmbunătățirea continuă a disciplinei muncii.Coeficientul de folosire a utilajului va crește cu 1 la sută fată de realizările anului 1978.9. Reducerea cu 4 lei a cheltuielilor planificate la mia lei producție marfă *1 prestări servicii.— Economisirea, fată de consumul planificat, a 80 MWh energie electrică, prin perfecționarea continuă a tehnologiilor de lucru.10. Avind in vedere indicațiile conducerii partidului și statului nostru cu privire la valorificarea superioară a materiilor prime, ne-am propus ca, prin utilizarea pe scară tot mal largă a resurselor secundare, să realizăm o producție marfă de peste 6 milioane lei.
11. Depășirea planului la benefici! eu 5,4 la 

sută.12. în cadrul celei de-a n-a ediții a Festivalului national „Cintarea României", continuing tradițiile existente, se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea creației tehnice și științifice de masă, educarea tuturor lucrătorilor in spiritul respectului fată de munca efectuată, a răspunderii patriotice pentru gospodărirea cu grijă si economisirea materiilor prime, energiei si combustibilului. De asemenea, se vor asigura condițiile necesare participării formațiilor artistice ale meșteșugarilor la manifestările organizate în cadrul festivalului.In vederea depășirii planului pe anul 1979, îmbunătățirii si creșterii eficientei întregii activități. se va aplica un ansamblu de măsuri poli- tico-organizatorice si tehnico-materiale menite să asigure folosirea rațională a formațiilor de lucru din fiecare unitate. întărirea disciplinei, a spiritului de răspundere al cooperatorilor fată de solicitările populației. In același timp, vom desfășura o susținută muncă politico-educativă pentru ridicarea conștiinței socialiste a întregului personal muncitor, respectarea riguroasă a principiilor si normelor eticii si echității socialiste. pentru promovarea unei atitudini civilizate față de cetățeni.
CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE A COOPE
RATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI ALBA 

întreprinderea județeană 
de gospodărie comunala 

si locativă Galati
către toate unitățile de gospodărie 

■ comunală și locativă din țarăHotărît să înfăptuiască exemplar măsurile stabilite de conducerea partidului privind îmbunătățirea continuă a activității din domeniul prestărilor de servicii către populație, al ridicării nivelului edilitar-gospodăresc al localităților, colectivul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Galați cheamă la întrecere socialistă toate unitățile similare din țară, anga- jindu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea cu 5 la sută a planului de pro- ducție-prestatii în activitatea de gospodărie comunală, locativă și prestații în construcții pe seama creșterii productivității muncii, asigurind :— extinderea mecanizării lucrărilor : de salubrizare și înlăturare a avariilor în rețelele purtătoare de apă ; reparații și întreținere a mijloacelor de transport ; în sere, pepiniere și întreținerea parcurilor ; de prestări in construcții și a transportului de materiale la punctele de lucru.2. Extinderea și diversificarea prestărilor de servicii către populație in domeniul gospodăriei comunale și locative, organizind in acest scop un număr de 32 activități și unităti noi, dintre care 22 in localități rurale.3. îmbunătățirea activității de transport în comun, prin :— extinderea liniei de tramvaie cu cel puțin 2 km cale dublă ;— mărirea vitezei comerciale cu cel puțin10 la sută la mijloacele de transport, prin optimizarea distanțelor între stații și îmbunătățirea fluxului circulației rutiere în municipii și orașe ;— creșterea coeficientului de utilizare a parcului auto și de tramvaie cu 5 la sută față de cel realizat in 1978.4. In vederea asigurării în mai bune condiții a aprovizionării cu apă potabilă, se va realiza :— extinderea rețelei de apă potabilă cu 20 km, precum și a celei de canalizare» pe aceeași lungime ;— finalizarea investiției destinate creșterii capacității de alimentare cu apă potabilă a municipiului Galati ;— îmbunătățirea calității distribuției și reducerea pierderilor din rețea cu 2 la sută, reprezentînd o economie de 1 milion mc apă.5. Vom acționa pentru scurtarea termenelor de dare în folosință a noilor capacități și realizarea parametrilor proiectați la obiectivele din planul de construcții-montaj propriu, asigurind :— reducerea duratei medii la extinderi rețele apă cu 40 zile, iar la rețele de canalizare cu 30 zile ;— finalizarea cu 25 de zile înainte de termenele planificate a lucrărilor de reparații Capitale Ia obiectivele social-culturale ;— punerea în funcțiune cu 30 de zile mai devreme a unei balastiere proprii, ceea ce va permite realizarea peste plan a 30 000 mc agregate ;Pentru îndeplinirea programului de construcții de locuințe vom asigura la timp condițiile necesare începerii lucrărilor — documentații de execuție, amplasamente libere și deschiderea finanțării.6. Efortul propriu de investiții va fi redus cu 2 la sută prin adoptarea de noi soluții constructive, folosirea înlocuitorilor in proiectare și execuție și prelungirea duratei de funcționare a unor utilaje și mijloace de transport.Vom reduce cu 25 lei la mia de lei față de deviz cheltuielile de reparații și întreținere a fondului locativ de stat, prin adoptarea dc soluții noi in proiectare și execuție.7. Pentru înfrumusețarea municipiilor și orașelor, a locurilor de agrement amenajate pentru recrearea oamenilor muncii se vor extinde zonele verzi cu încă 15 ha și se vor planta 42 000 pomi ornamentali, 80 000 arbuști și trandafiri, 700 000 flori. Totodată, vom amenaja în noile cartiere de locuințe un număr suplimentar de 10 locuri de joacă pentru copii.8. Acționind cu perseverență pentru gospodărirea cu maximă eficiență a materialelor, energiei și combustibililor vom reduce consumul la :— combustibil convențional cu 250 tone și energie electrică cu 400 mii kWh, fată de normele planificate ;— material lemnos cu 8 la sută, metal cu11 la sută și ciment cu 5 la sută, față de normele de proiectare.Prin recondiționarea și confecționarea de noi repere și piese de schimb se vor reduce cheltuielile de reparații la mașini și utilaje cu 2 milioane lei.Se vor racorda la rețeaua de terraoficare toate locuințele din zona sistemului centralizat de încălzire din municipiul Galați, asi- gurindu-se. pe această cale, reducerea consumului de combustibil lichid și gaze naturale,9. Planul de beneficii va fi depășit cu 10 la sută prin sporirea volumului de prestații și reducerea cheltuielilor de producție, in 'special a celor materiale.z 10. Ne vom preocupa de asigurarea forței dc muncă calificate, pregătind prin cursuri de calificare și policalificare, în meseriile specifice, îndeosebi zidari, instalatori sanitari, mecanici auto, electromecanici, un număr de peste 400 muncitori. Vom extinde formele de retribuire în acord și in special acordul global la cel puțin 40 la sută din totalul personalului.11. Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale personalului muncitor vom da în folosință în trimestrul I 1979 două microcantine care vor deservi 1 000 de muncitori, vom construi un cămin pentru nefamiliști cu 300 locuri și vom efectua lucrări de tehnica securității muncii în valoare de 1 milion lei din fonduri proprii, precum și realizarea unui laborator de psihotehnie.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITE
TUL DE PARTID, COMITETUL SINDICATU
LUI, COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

O DATORIE DE ONOARE A MINERILOR, UN ANGAJAMENT 

DE ÎNALTĂ RESPONSABILITATE MUNCITOREASCĂ:

Țării - cit mai mult cărbune!
In acest an. hotărltor, al cincinalului, țara are mal mult ca oridnd nevoie de cărbune. Acest lucru este impus de nevoia presantă de a spori continuu resursele energetice proprii. Este cerut și mai insistent In conjunctura economică internațională clnd prețurile principalelor materii prime. Îndeosebi la combustibil, cresc considerabil.Ca întotdeauna, șl In acest an oamenii muncii din Industria minieră sînt hotărîți să lucreze cu maximă dăruire pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Angajamentul lor, destinat creșterii producției de cărbune. a început să devină faptă din primele zile ale anului, se împlinește cu fiecare nou schimb de lucru. Despre munca plină de roade a minerilor vom publica, începînd de astăzi, o suită de articole, cu dorința de a înfățișa efortul cotidian, rezultatele care încununează această eroică încleștare pentru obținerea unor producții tot mai mari de cărbune — atît de necesar dezvoltării economiei naționale.Minerii din Lupenl și-au Început activitatea productivă în 1979 stimulați de îndrumările, de indicațiile date la fața locului. în abatajele minei, de secretarul general al partidului nostru, cu prilejul vizitei de lucru făcute în Valea Jiului cu mal bine de un an în urmă. Ei sînt hotărîți să-și aducă și acum o contribuție Însemnată la realizarea și depășirea producției de cărbune a tării. Cunoaștem și rezultatele muncii spornice din prima decadă a lunii ianuarie — 2 000 tone cărbune de bună calitate peste prevederi.— Ca toate celelalte întreprinderi miniere din țară, mina Lu- peni se bucură de grija permanentă, de un sprijin direct din partea conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. O dovadă este faptul că șl anul trecut, în cadrul întreprinderii a avut loc un intens proces de mecanizare a procesului de producție în subteran — ne spune ing.,Dan Surulescu, directorul întreprinderii miniere Lupeni. Ca urmare, producția de cărbune a crescut neîncetat. încă de anul trecut din noiembrie am început să atingem unii parametri prevăzuți pentru acest an, iar din decembrie lucrăm la nivelul sarcinilor din 1979.Anul trecut, colectivul minei s-a confruntat cu o seamă de greutăți tehnice. Lucrurile au mers greoi, mai ales In ce privește obținerea randamentelor planificate în unele sectoare. desfășurarea transportului cărbunelui la suprafață, folosirea deplină a timpului de lucru și a utilajelor. Comitetul de partid a acționat Insă cu perseverență pentru găsirea soluțiilor corespunzătoare. A fost adoptat un program în vederea eliminării acestor neajunsuri : mecanizarea masivă a lucrărilor miniere, introducerea numai în cursul unui an, 1978, a trei complexe mecanizate de mare productivitate și a noi combine de abataj adaptate la condițiile de strat ale minei, extinderea și aplicarea unor metode si tehnologii de lucru de productivitate ridicată. Paralel cu intensificarea mecanizării lucrărilor miniere, organizațiile de partid din sectoare, comuniștii au acționat la fiecare loc de muncă, în fiecare brigadă de mineri pentru întărirea ordinii și a disciplinei, folosirea integra

lă a timpului de lucru șl organizarea mai bună a muncii. Măsurile tehnico- organizatorice aplicate în fiecare sector al minei, activitatea politico-educativă desfășurată au condus la creșterea randamentelor pe post, la atingerea.dezideratului major în minerit: realizarea ritmică a planului fizic, a producției de cărbune ce trebuie livrată zilnic cocseriilor, termocentra
Din Valea Jiului, de la Lupeni, am primit următoarea veste:
In prima decadă a acestei luni - 
2000 TONE CĂRBUNE PESTE PREVEDERI

lelor. celorlalte unități consumatoare de cărbune.Colectivul de muncă al minei Lupeni a chemat la întrecere toate unitățile din industria minieră din tară.— Toți minerii noștri, tehnicienii, inginerii — sublinia tovarășul Ion Predoșan, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere .— sînt animați de dorința arzătoare ca în acest an să facem dovada recunoștinței ce o purtăm partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu și să ne îndeplinim punct cu punct angajamentul ce ni l-am asumat în chemarea la întrecere adresată minerilor tării.Aceeași hotărfre o regăsim tn cuvintele șefilor de brigăzi Valentin To- fană, Constantin Lupulescu, Ioan Sălăgean, Ion Budiliceanu, Iosif Cszo- co. brigăzi care șl îh anul 1978 șl in prima decadă a acestui an au obținut însemnate depășiri de plan, numele lor aflîndu-se mereu la loc de frunte în întrecere.Optimismul robust. încrederea fermă a minerilor din Lupeni că în acest an își vor îndeplini în mod exemplar angajamentele asumate au la bază aplicarea în producție a noi măsuri menite să asigure realizarea și depășirea prevederilor de plan la extracția de cărbune. Acum, cînd se află în plină desfășurare adunările generale ale oamenilor muncii pe sectoare, minerii întregesc planurile de măsuri cu propuneri noi, valoroase, a căror aplicare în producție va conduce la creșterea randamentelor pe fiecare post.în acest an vor Intra în producție încă 3 complexe mecanizate de mare productivitate la sectoarele III, IV și

VI, două combine de abataje șl numeroase alte utilaje și instalații moderne. Pentru folosirea lor la întreaga capacitate și obținerea randamentelor planificate a fost întocmit un program detaliat pentru fiecare utilaj în parte, s-au organizat cursuri de calificare și perfecționare profesională care vor fi urmate de peste 1100 de muncitori, din care 160 vor fi mineri mecanizatori prin policalificare. în ritm susținut va continua acțiunea începută anul trecut de îmbunătățire și perfecționare a transportului.Pentru realizarea productivității muncii și a producției fizice planificate se vor extinde tăierea și susținerea mecanizată în abataje, mecanizarea lucrărilor de deschidere și pregătirea a noi fronturi de lucru, creșterea vitezelor de avansare. Aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice la fiecare loc de muncă este strîns legată de activitatea cadrelor tehnlco- inginerești, de soluționarea operativă a problemelor pe care le ridică producția. în acest scop, la I.M. Lupeni are loc în prezent generalizarea în toate sectoarele minei a inițiativei din sectorul IV desfășurate sub genericul : „Abatajul — locul de acțiune comună a minerilor și cadrelor de conducere" — care implică răspunderea cadrelor tehnico-ingine- rești în sprijinirea mai susținută a fiecărei brigăzi de mineri, în punerea in valoare a gîndirii tehnice.Odată cu grija ce se acordă introducerii tehnicii noi. pregătirii și ridicării profesionale a tuturor cadrelor, se manifestă un interes deosebit pentru mobilizarea fiecărui muncitor la îndeplinirea prevederilor de plan. La comitetul de partid al minei ni s-a relatat despre acțiunile largi. cuprinzătoare ce le desfășoară flecare organizație de partid în vederea îmbunătățirii activității politico-educative în rîndul minerilor pentru creșterea conștiinței lor, autoexigențel și răspunderii profesionale. Un accent deosebit se pune pe munca politică de la om la om, care vizează în principal creșterea răspunderii în muncă. eliminarea absențelor nemotivate și a pierderilor de timp.Deosebit de eficiente se dovedesc a fi calculele făcute pentru fiecare categorie de retribuție în parte, a cîști- gurilor care se realizează, dacă se Îndeplinește sau depășește planul.La întreprinderea minieră Lupeni există un climat responsabil de muncă. de puternică angajare muncitorească., dorința ca în al patrulea an al cincinalului — an al calității și eficienței — să se realizeze peste prevederile planului de producție 12 000 tone de cărbune cocsificabil de bună calitate.
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii*

______________________ _________ -_____ ______ ____ ___________ „i________________ :____ ____________________________

PRODUCȚIA FIZICĂ
(Urmare din pag. I)in toate sectoarele de producție, pină la urmărirea permanentă, zilnică, a realizării lor ; de la aprovizionarea la timp și în cantitățile necesare cu materii prime, materiale și semifabricate a locurilor de muncă, perfecționarea fluxurilor tehnologice, pină la montajul, finisarea și expedierea conform graficelor a produselor finite. îh cadrul preocupărilor privind organizarea rațională a activității productive, o atenție deosebită trebuie acordată întăririi ordinii și răspunderii in muncă, respectării disciplinei tehnice și tehnologice, pentru a se evita orice irosire a timpului dc lucru.în al doilea rînd, trebuie avut în vedere că la stabilirea nivelului producției industriale, pe anul 1979 s-a urmărit mobilizarea intensivă a rezervelor existente in domeniul utilizării mijloacelor tehnice de care dispunem in toate unitățile economice, în această ordine de idei se cuvine precizat că in prezent economia noastră dispune de o zestre tehnică apreciabilă, în cea mai mare parte creată în ultimii ani. Ca atare, eforturile materiale făcute de societate pentru dotarea tehnică superioară a economiei naționale trebuie in mod obligatoriu să se concretizeze in sporirea continuă, in ritm susținut, a randamentului muncii, a producției fizice. în acest scop, organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au datoria să aplice cu stăruință măsuri eficiente pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție în toate schimburile. pentru întreținerea exemplară a . mașinilor și utilajelor în vederea prevenirii întreruperilor accidentale și evitării avariilor, pentru creșterea continuă a randamentelor mijloacelor tehnice.

Buna funcționare a me
canismului cooperării in
teruzinale. Se ?tie că în condi* țiile adîncirii specializării, întreprinderile noastre sînt legate între ele prin mii de fire, relațiile de cooperare lărgindu-se continuu. Pentru înfăptuirea integrală a producției fizice la toate sortimentele planificate este imperios necesar ca mecanismul complex al cooperării interuzinale să funcționeze ireproșabil. Este limpede pentru fiecare că orice dereglare a mecanismului cooperării interuzinale, ca urmare a nerealizării ritmice a planului la un produs sau altul, poate determina greutăți în lanț unui șir de unități economice. Iată de ce organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din unitățile economice, pornind de la înțelegerea clară a imperativului economic privind fabricarea tuturor produselor și subansamblelor — potrivit prevederilor planului și corespunzător contractelor economice încheiate —

sînt chemate să mobilizeze toate forțele colectivelor din unități pentru ca, prin măsuri ferme și energice, să asigure zi de zi ritmuri înalte de producție, corespunzător obiectivelor și sarcinilor pe care și le-au asumat in acest an hotărîtpr al cincinalului.în lumina exigentelor formulate de conducerea partidului, pianul se consideră îndeplinit numai șl numai dacă s-a realizat ritmic și integral la fiecare sortiment din structura sa, în condițiile de calitate și de eficiență stabilite. în același timp, colectivele de oameni ai muncii sint chemate să realizeze producții suplimentare

la produsele cu desfacere certă șl pentru care sînt asigurate materiile prime și materialele din producția internă, precum și din economii ca urmare a reducerii consumurilor normate. Asemenea imperative majore trebuie să fie bine înțelese de Către fiecare muncitor si specialist, de către fiecare conducător de întreprindere. astfel ca sarcinile de plan ți angajamentele asumate în întrecere să fie îndeplinite exemplar in toate unitățile industriale, in sirinsă legătură cu realizarea indicatorilor calitativi, de eficiență ai activității economice. ,

■ Cea mal tînârâ unitate constructoare de mașini din |udețul 
Timiș este întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat Lugoj. 
Nici n-au intrat bine în 1979, și lugojenii au ridicat... brațul, anunțînd 
o noutate : recepționarea primei serii de macarale cu braț rotitor de 
500 kg. Un avertisment că pe viitor vor ridica și mai mult nivelul per
formanțelor tehnice. ■ în județul Neamț, ai cârui munți păstrează neal
terate refrenele brigadierilor primei mari hidrocentrale românești, în 
acest an vor intra în funcțiune importante capacități pe platformele in
dustriale de la Roman, Piatra Neamț, Tg. Neamț și Tașca-Bicaz. Numă
rul noilor locuri de muncă se ridică la 8 000. ■ „Fierul" de Vlahița, ela
borat cu perseverență în retortele cochete din munții Harghitei^ bene
ficiază, de anul acesta, de, un nou și modern „traseu" tehnologic'în 
cadrul turnătoriei construite în cincinalul actual. ■ în aceste zile a ple
cat pe șantierul Canalului Dunăre — Marea Neagră primul „exemplar" 
din varianta nouă a tractoarelor articulate de 180 CP fabricat la Cra
iova ■ Producția suplimentară raportată de constructorii noștri de 
mașini la Stîrșitul anului 1978 însumează un miliard lei. ■ Aflăm că 
la Tîrgoviște, în șase ani de existență, întreprinderea „SARO" a realizat 
5 000 de strunguri automate. ■ Pentru că sîntem la capitolul strunguri: 
ultimul produs omologat la întreprinderea din Arad este strungul cu 
batiu înclinat șl comandă numerică. O dovadă că marele carusel de 
16 metri de curînd realizat la București nu va duce lipsă de 
companie. ■ De la coșul cu fum în coșul cu ciștiguri: într-un an, 
economii de combustibil echivalente cu consumul energetic pe o lună 
al întregului combinat. Știrea este semnată de chimiștii făgărășeni, 
care deconspiră și mijlocul prin care vor asigura acest cîștig: 
recuperarea căldurii gazelor de ardere rezultate la secția 
forjă. ■ La Paroșeni a fost deschis un nou abotaj frontal 
de mare capacitate, dotat cu complex de susținere șl tăiere 
mecanizată. O poartă deschisă spre producții record de cărbune. 
■ O nouă elice navală turnată la Galați. Recent pornită la 
drum, întreprinderea de pe Dunăre „înaintează" cu aceeași ușurință ou 
care navele înzestrate de ea vor fi purtate de elicele gălățene pe 
mările și oceanele lumii. ■ Un important obiectiv industrial prinde 
contur în zona de nord a municipiului Tîrgu Jiu: întreprinderea de 
utilaj minier. Produsele sale se vor simți cu adevărat acasă, fiind des
tinate bazinului carbonifer al Gorjului. ■ „Aida" se reîntoarce la gurile 
Nilului. Vasul cu nume celebru a părăsit Galațiul, avind la bord lami
nate expediate în Egipt, una din cele 35 de țări unde combinatul 
siderurgic își exportă produsele de renume.

Neagu UDROIU
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Din 
repertoriul 
anului 
muzical 
1979

Mai întii, o informație statistică 
despre stagiunea in mijlocul căreia 
ne aflăm : cea mai mare cifră din 
istoria vieții noastre muzicale pri
vind interpretarea creațiilor româ
nești ! Prime audiții, reluări, vari
ante de interpretare au stat și stau 
mai mult ca oricind în atenția insti
tuțiilor artistice, a comitetelor jude
țene de cultură și educație 'socia
listă. Prezentarea lucrărilor consa
crate, intrate în tizaurul culturii 
românești, largul diapazon de ge
nuri al celor mai noi creații, tălmă
cirea sensibilă a paginilor inspirate 
din istoria națională, filg de istorie 
scrise cu dăruire, popularizarea mai 
largă a cintecelor patriotice, revo
luționare, a cintecelor de muncă, a 
imnurilor închinate ■ tineretului 
constituie un bilanț îmbucurător, o 
treaptă de pe care putem privi cu 
încredere viața muzicală a anului 
1979.

La teatrele lirice - 356 
de montări in această 

stagiuneIată citeva cifre care merită toată atenția : teatrele lirice, operetele realizează în această stagiune 113 montări din creația românească, dintre care 20 de premiere. în curînd la Opera Română din București vor vedea lumina rampei : opera „Piatră de hotar" de Rerfius Georgescu, lucrare inspirată din evenimentele social-politice care au premers anului 1859 și „Miorița*- de Gheorghe Dumitrescu, o impresionantă transpunere coregrafică a' baladei populare. La Opera de stat din Cluj- Napoca se pregătește „Alexandru Lăpușneanu** de Alexandru Zirra. de asemenea, o „Seară de balet.** pe muzică de compozitori români. D*upă succesul obținut la Constanta. „Regele Istros**, operă aparținind lui luliu Szavardy, va intra în repertoriul Operei maghiare de stat din Cluj- Napoca. Melomanii ieșeni așteaptă premierele : „Din anii Unirii** — frescă 'lirico-dramatică semnată de Theodor Bratu și baletul „Primăvara** de Cornel Trăilescu. La Timișoara se repetă opereta „Soarele Londrei" de Florin Comișel si baletul „Iancu Jianu" de Mircea Chi- riac. Alt popas : Teatrul de operetă din București. Ne vom reintîlni cu muzica lui Elly Roman în opereta ..Violete de Parma**, compoziție al cărei personaj central este scriitorul patriot Costache Negri. Nu vom uita in itinerarul nostru Teatrul liric din Constanta, cu cele trei titluri de interes : opera „Năpasta" de Sabin Drăgoi. opereta „Năzdrăvanii** de Aurel Giroveanu, baletul „Oamenii mării" de Laurențiu Profeta': Teatrul muzical „N. Leonard" din Galati va oferi in premieră un triptic de balet pe muzică de Enescu,. P. Constanti- nescu-Jora, iar Secția de operetă Craiova pregătește opereta „Răspin- tia“ de Florin Comișel. Și dacă la aceste evenimente ale muzicii românești adăugăm paginile lui Verdi. Moniuszko, Debussy, Ravel, ,Mussorgsky Kalman, Ceaikovski. Pon- chielli. Humperdinck. Donizetti — de asemenea premiere, in total, pe întreaga stagiune vom număra 183 de titluri de muzică românească și universală, mai precis 356 de montări diferite.
Creația simfonică 

bogat reprezentată 'De la operă, operetă, balet, la muzică simfonică. Cele 15 orchestre simfonice din întreaga tară au în program 1019 de execuții in prime audiții, dintre care 699 cu lucrări românești. Numai in ultimele trei luni s-au aplaudat aproape 40 de compoziții simfonice și vocal-simfo- nice, prime audiții absolute.Marele public a primit excelent oratoriul „Pe urmele lui Horea" de Sigismund Toduță (Cluj- Napoca). „Din ruinele Transilvaniei" de Tudor Ciortea (Iași). „Terra Daciae" de Mircea Chiriac (Sibiu), „Canti per Europa" de Theodor Grigoriu și cantata „Mihai Viteazul" de Vasile Herman (București). oratoriul „In memoriam Gh. Doja“ de Matei Kozma (Tg. Mureș). Simfonia a II-a de Cornel Ță- ranu (Tg. Mureș). „Rezonante" de Mihai Moldovan (Cluj-Napoca). Iar dacă spicuim din programele următoarelor luni, vedem pe afișele centrelor muzicale : Simfonia a II-a de N. Beloiu (Bucu- rești-Oradea), „Cantata Transilvaniei" de Cornel Tăranu (Cluj-Napoca), Simfonia I a „Republicii" de Dumitru Capoianu (Brașov), cantata „Eftimie Murgu" de Doru Popovici (Brașov), Simfonia a lî-a „1848“ de Ștefan Ni- culescu (Cluj-Napoca). ,,Cantata Pa- triei" de Dan Voiculescu (București, Tg. Mureș).
Pe primul plan: cali
tatea, virtuțile educa
tive ale spectacolelor 

și concertelor„în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului' național „Cîntarea României" — ne spune muzicologul N. Ca- linoiu, director in Consiliul Culturii și Educației Socialiste — stagiunea muzicală 1979 va însemna și o creștere calitativă și cantitativă a sprijinului de specialitate pe care instituțiile muzicale profesioniste îl dau mișcării artistice de amatori, precum și intensificarea legăturilor cu publicul larg prin sporirea numărului de spectacole. concerte prezentate in deplasare, organizarea microstagiunilor muncitorești în localitățile care nu au formații artistice profesioniste, acțiuni speciale de educație muzicală pentru tineret. Este sarcina teatrelor lirice, a filarmonicilor, a tuturor instituțiilor artistice. Apoi, ansamblurile artistice de cîntece și dansuri vor pregăti pentru următoarele luni noi spectacole cu caracter patriotic, militant, avînd în vedere valorificarea tezaurului folcloric; teatrele și secțiile de estradă vor pune mai mult accent pe virtuțile educative ale satirei și umorului, pe promovarea principiilor eticii și echității socialis'te. Să nu uităm cȘ ridicarea calității vieții artistice muzicale înseamnă continua creștere a numărului de spectatori, de melomani".
Smaranda OȚEANU

Se știe : opera dramatică. transpusă în spectacol. constituie unul din faptele cele mai semnificative pentru mișcarea ideilor, pentru raporturile directe și imediate dintre creație și contemporaneitate, teatrul fiind un fel de jurnal unde se înscriu zi de zi trăirile inteligentei și ■. sensibilității unei epoci. Se. știe : prin opera dramatică cunoaștem mai iute și mai direct de- cit prin celelalte arte rezonanta în conștiințe a u- nor evenimente Si semnificații, actualitatea re- prezentînd prin definiție și in mod răspicat mediul de cugetare ai scenei. Dar această trăsătură a dramaturgiei ce o leagă atît de strins de clipă și de document, acordîndu-i priorități între celelalte forme ale culturii, se însoțește de necesitatea u- nor revizuiri ale „verdictelor". de datoria de a le supune unor noi instanțe de control care au răgazul de a verifica rezistenta jn timp a pieselor, de a stabili cu mai puțină aproximație valoarea lor in durată, precum și de a desprinde liniile generale ale unei evoluții.„O antologie a dramaturgiei românești — 1944— 1977“ și-a propus să fie de aceea atît un examen recapitulativ al faptelor teatrale care au ținut a- fiȘul in diferite stagiuni, cit și o verificare, în lumina sensibilității critice de astăzi, a scrierilor de ieri, o sugestie privind piesele ce-și pot asuma riscul unei noi confruntări cu publicul. Așadar, antologia țintește să stabilească într-o cercetare de ansamblu antecedentele. determinările și consecințele operelor în fluxul și refluxul unor e- venimente și curente de gîndire artistică. Dar în același timp ea urmărește să diferențieze, să individualizeze și să stabilească măsura mai exactă a unor opere și personalități. Selecția si judecata sint împlinite din a- ceastă dublă perspectivă de natură să reunească un act de comprehensiune și unul de disciplină intelectuală. Devotamentul față de strădaniile dramatur

(Urmare din pag. I)

Horea rex Daciae — atribuit eroului martir de la 1784, ca și interpretările panromânești date de contemporani finalității răscoalei sale, au constituit puncte de referire în filiația revoluționară de mai tîrziu. Dacia și Horea aveau să exercite același impact dinamizator, ca și acțiunea desfășurată de Mihai.
Forța de nestăvilit a miș

cării naționale. Este un lucru îndeobște cunoscut că la transformarea sentimentului de neam în conștiință activă națională, cu toate consecințele sale sociale și politice, a contribuit impulsul dinamic al progresului economic, exprimat în nevoia modernizării modului de viață feudal, a lichidării servitutilor sociale și a servitutii naționale, politice. Ca și la alte popoare oprimate, și la români, promotorii emancipării naționale au fost cu prioritate cărturarii, intelectualii. Ei au căutat temeiurile ideologice pentru dreptul la o viață socială și politică liberă, departe în trecutul ■ istoriei, în originea limbii și a poporului, în existența lui înlăuntrul frontierelor vechiului stat dacic, în tezaurul de fapte glorioase ale strămoșilor. Ei au cultivat sentimentul național, solidaritatea națională, conferindu-le finalități naționale active. Filologia și istoria au devenit arme de luptă principale. Folclorul, literatura, arta, știința, servind aspirațiilor societății în drum spre progres și emancipare, au devenit ajutătoare indispensabile în lupta politică și socială.Activată astfel prin trecutul istoric, prin cerințele dinamice ale progresului, dar și prin exemplele altor țări și popoare, mișcarea națională s-a afirmat treptat ca forță politică evoluind de la concepții și acțiuni individuale la manifestări larg cuprinzătoare.împrejurări istorice specifice au făcut ca ideea națională română să prindă ființă cu prioritate; în Tran*- silvania. Acela care a văzut în originile relelor de care suferea națiunea română în Transilvania, deopotrivă apăsarea socială, națională și religioasă a fost episcopul lnochentie Micu ; lupta sa, pornind din cadrele bisericii, el a lărgit-o curînd la dimensiuni naționale, trasindu-i țintă precisă : ridicarea întregului popor român din Transilvania la treapta de națiune poli

gilor de a înțelege prezentul colaborând la devenirea lui și simțul răspunderii față de realele lor reușite îl cinstesc pe Valeriu Râpeanu. autorul acestei antologii. . 'Cele două volume cu- prinzînd peste 1 800 de pagini înmănunchează lucrări reprezentative, iar mărturiile de creație ale scriitorilor, colajul de păreri critice și datele privind viata spectacolelor completează biografia fiecărei opere, lărgind ca

mai multe piese iau act fie de modificările revoluționare intervenite în structura socială si de o- rizonturile pe care ele le deschid, fie restabilesc imaginea vechilor organizări de viață pe temeiul cunoașterii de astăzi. Iar și unele și altele ne invită să medităm Ia idealurile unei colectivități umane prin care își afirmă ființa și setea de libertate și dreptate socială, De altfel. Valeriu Râpeanu înfățișează preg
O antologie 

a dramaturgiei 
românești 

Opinii de Radu BELIGAN

drele de înțelegere ale genezei, împlinirii și e- coului ei. Astfel incit prin această carte dispunem de o geografie a dramaturgiei românești din ultimele trei decenii, cu văile și piscurile ei.Și dacă este un merit incontestabil al antologiei, acela de a situa autorii și operele în ambianța vremii, de a urmări destinul scrierilor in jocul de influente literare si neliterare pe care le provoacă sau reflectă, tot a- tît de remarcabil e faptul că antologia subliniază punctele de joncțiune și liniile de continuitate ale scrierilor, conducîn- du-ne la cunoașterea șl recunoașterea unor fenomene simptomatice. De altfel, însuși felul cum sint distribuite piesele in volume evidențiază că teatrul nostru a parcurs concomitent două itinerare. Unul pornind dinspre prezent spre viitor, altul pornind dinspre prezent spre trecut Așadar, cele

nant în excelenta sa prefață motivele care au colaborat la această structură a teatrului nostru și de ce ea constituie unul din semnalmentele identității ei. E- vident, ca oricare antologie, si cea propusă de Vaieriu Râpeanu poate ridica unele semne de întrebare : oare n-a fost prea generos criticul cu unele scrieri și în același timp de ce din opțiunile sale lipsesc alte piese ? Dar ponderea unor astfel de interogații trebuie a- preciată în lumina îndatoririlor plurale la care era somat să răspundă istoricul și criticul literar. ca și la împrejurarea că „repertoriul** său ține seama în primul rind de structura de bază și de tendințele chemate să prevaleze în dramaturgie. O dramaturgie care, așa cum arată Valeriu Râpeanu într-un studiu plin de observații pertinente, a străbătut un proces complicat. Vechile gene
tică egală în drepturi cu celelalte națiuni politice transilvane.Dincoace de munți, evenimentul care a deschis porțile spre România modernă a fost revoluția de la 1621. Atunci, alături de revendicările sociale, antifeudale, independența și solidaritatea națională au fost ridicate la rangul de valoare programatică. Cu propriile sale cuvinte, Tudor Vladimlrescu a formulat, în a- prilie 1821, în document oficial, nevoia conjugării eforturilor, peste 

UNITATEA - idee-forță 
în istoria poporului român
granițele politice, pentru un scop național comun.

„Vrem să
Țara !“ Semnele ne unim cunete ale unei deșteptări naționale generale, pe întreaga arie a românilor, vor crește apoi progresiv, cu deosebire afir- mindu-se în perioada anilor care au premers revoluției de la 1848. Dorința de scuturare a dominației străine s-a materializat în această perioadă, nu o dată, în proiecte de a folosi ocaziile conjuncturaie europene ivite pe cadranul Chestiunii Orientale, pentru scopuri îndrăznețe de unitate și independență, a căror realizare se baza pe. un sprijin masiv din toate provinciile române.O astfel de afirmare ă' voinței de a-și crea o viață politică proprie își găsește expresie în declarația de principii a Partidei naționale mun- tene, strînsă in jurul lui loan Câm- pineanu. „Actul de Unire și Inde- 
pendență“ și „Proiectul de consti
tuție", elaborate amîndouă la București în noiembrie 1838, răsfrîng luminile lor asupra întregului program al mișcării naționale. O întreagă generație s-a afirmat atunci, înlăuntrul și în afara granițelor politice ale celor trei țări. Ideologia iluministă premergătoare s-a radicalizat ; argumentele și armele ei s-au amplificat, s-au dinamizat. E generația, cea mare a

rații de scriitori se aflau practic, acum treizeci de ani. în amurgul creației lor. Cele noi trebuiau să facă nu numai ucenicia unei profesiuni care se învață, dar mai cu seamă a unei lumi in plină transformare. O lume ca- re-și clarifica sub ochii ei contradicțiile, erorile, biruințele. degajîndu-și a- devăratele semnificații într-un permanent examen de conștiință. într-0 continuă strădanie de a găsi punțile intre ideal și real, intr-o mereu reînnoită ofensivă a înțelesurilor. Teatrul a oglindit drumul înainte, incorpo- rînd în paginile lui tot ce a fost mai viu. mai agitat. mai neliniștit și mai fecund în această acțiune de pionierat, de creștere și de maturizare. De aceea este și atît de pasionantă „Antologia" în care se răsfringe o întreagă viată culturală din zorii ei și pînă azi și care surprinde munca scriitoricească în faza ei de elaborare, o cercetează în cea a realizării ei și o consemnează în raporturile ei cu publicul și critica urmărind schimbul de replici și frontul so- Iidarităților. Un neprevenit ar putea presupune că o astfel de întreprindere — exceptînd intervenția directă la rampă prin prefață — se rezumă la simpla operație de înregistrare și însumare. Dar participarea „Regizorului" Valeriu Râpeanu revelă nu numai o atitudine critică prin opțiunile asupra pieselor și documentelor, dar și1 prin modul cum îndreaptă reflectorul a- tentiei spre anume texte și mărturisiri, prin modul cum le pune în scenă și mai ales prin sugestiile implicate privind schimbarea de dimensiuni, de valoare, de sens, pe care o operă o străbate în ani. pierzînd sau cîștigînd în semnificații. „O antologie a dramaturgiei românești" e și din acest punct de vedere operă) unui avizat ghid și a unui pasionat promotor al . valorilor culturii românești.
viitorilor pașoptiști, reprezentată de Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Alexandru și Ștefan Golescu, Alexandru G. Golescu, Ion Voinescu II, C. A. Rosetti, Eliade Rădulescu, frații Brătianu, Cezar Boliac, generalul Magheru ș.a. in Muntenia ; de Mihail Kogălniceanu, Vasile și Ion Alecsandri, Costache Negri, Alexandru I. Cuza, Alecu Russo, Iordache și Vasile Mălinescu ș.a. în Moldova; de frații Hurmuzachi in Bucovina ; de transilvanii Simion Bărnuțiu,

G. Barițiu, A. T. Laurian, Florian Aaron, Aron Pumnul, Timotei Cipa- riu și marele Iancu ;' de bănățeanul Eftimie Murgu.în condițiile interne și externe ale anului 1848, considerente de ordin tactic au impus evitarea includerii Unirii ca revendicare programatică în primele documente oficiale ale revoluției. Dorința de unire este lansată în Schimb, statornic și nezăgăzuit, în apeluri publice, ca și în cele secrete, în planuri 'de cooperare și întrajutorare conspirativă sau fățișă. Proclamația de la Izlaz, care însoțește și explică punctele programului revoluției muntene, vorbește deschis de solidaritatea celor peste 8 milioane de români : 
„Poporul român declară astăzi... că 
dacă proclamația sa se vede pretu
tindeni insuflată de spiritul păcii, 
dacă ei (românii) nu vorbesc intr-un 
ton amenințător și se țin pe arumul 
legilor și al tractatelor, aceasta în
vederează caracterul lor pravilnic și 
sufletul lor ce deopotrivă adoră li
bertatea și a lor și a altor nații, ce 
voind a se reîntregi în drepturile 
lor, știe a respecta pe ale altor na
ții. Aceasta îl face a vorbi astfel, iar 
nu frica; căci sint o nație de opt 
milioane de suflete, și la orice invazie 
din afară ce le va amenința liber
tățile, fiecare va ști a-și apăra ve
trele".Pe fundalul unitar al revoluției române de la 1848, sinteza istorică a

într-o carte a rememorărilor, a confesiunilor de atelier și a profesiunilor de credință, în Cafeneaua iluziilor, scriitorul Meliusz Jozsef închina un mare număr de pagini, pline de Înțelegere, unor oameni- punte, unor mari mijlocitori de cultură între români și maghiari. Căci el însuși a durat în toată viața și prin toată opera lui punți de legătură între literele române și cele maghiare din tara noastră.Acum, cînd Mâliusz Jă- zsef împlinește șaptezeci de ani, apariția recentă în limba română.a unui volum, precum: Destin și simbol sau Romanul unei eălătorii transilvane în o mie nouă sute patruzeci și trei povestit în douăsprezece capitole are în sine o semnificație oarecum simbolică. Este cartea unui poet,și povestitor, dar și a unui cugetător, a unui eseist cu o curiozitate pe cît de largă, pe atît de pătrunzătoare. Un spirit extrem de viu. deschis solicitărilor umane celor mai diverse, înclinat, prin natura sa atît comunicărilor cu alții, cît și meditațiilor în calmul singurătății. Poetul care. îndeosebi prin marile elegii din ciclul Arena, s-a dovedit o conștiință fremătătoare. sensibilă la seismele veacului, ca și o patetică voce mărturisitoare. romancierul din Orașul pierdut în ceață, carte în care amintirile se întrețes cu ficțiunea, participarea patetică cu detașarea ironică, își proiectează în Destin și simbol, ca în aproape toate scrierile sale, propriul său destin pe fundalul vremii sale. Povestitorul se vrea un martor, dar și un judecător.în acel an, 1943, cînd întreprinde un periplu pe care-1 va istorisi în cartea sa, furtuna războiului bîn- tuia în Europa și în întreaga lume. Destin și simbol este cartea unui nou „peregrin transilvan", dar care nu trece dincolo de fruntariile tării sale, ci își întreprinde periplul în Interiorul frumoaselor meleaguri transilvane, într-un an al marilor încercări.Transilvania, cetatea cu
CRAIOVA

Manifestare dedicată 
aniversării a 120 de ani 
de la Unirea PrincipatelorLa Muzeul de artă din Craiova a fost vernisată, simbătă. expoziția. „Eroi si momente din Istoria patriei în viziunea plastică contemporană", manifestare dedicată împlinirii a 120 de ani de la Unirea Principatelor. Lucrările expuse sînt realizate de artiști din generațiile contemporane, printre care Traian Bră- dean. Ion Brodeală, Virgil Almă- șan, Eugen Popa. Prin subiectele abordate, inspirate de acest moment de seamă al istoriei noastre. transpuse într-o viziune nouă, modernă, expozanții dau expresie idealurilor de libertate, celor mai nobile aspirații ale poporului nostru. (Agerpres)

aspirațiilor de emancipare socială și națională a nației întregi a fost omonimă cu marea adunare de pe Cimpul Libertății de ia Blaj, de la 3/15 mai 1848. Atunci proclamarea voinței de unire cu Țara, ieșită din glasurile poporului adunat acolo, nu a fost numai expresia unei stări de înflăcărare a momentului, ci un plebiscit și un legămînt.
încrederea în România, 

una și nedespărțită. Desfășurarea generală a evenimentelor în 1848-1849 n-a dus la împliniri imediate, așa precum de altfel n-a dus nicăieri în Europa, unde s-au petrecut aceleași mișcări de unire și independență. Revoluția a lăsat în schimb, peste tot pe unde a trecut, porțile larg deschise viitorului. Experiența ei a arătat că n-au fost de- ajuns numai romantismul revoluționar și idealismul, ci ele mai trebuiau conjugate strîns cu realismul politic, ca să se poată folosi deopotrivă situațiile interne și ocaziile externe. De aceea, fără a capitula în fața opreliștilor, fără a părăsi 
„încrederea in viitorul României, 
una, mare și nedespărțită" eforturile majore s-au concentrat pe etape : pentru unirea Moldovei și a Țării Românești, pe de o parte ; și pentru unirea tuturor românilor din cadrul monarhiei habsburgice. într-o singură unitate politică, pe de alta. Urmarea se contura axiomatic.O primă conjunctură — internă și externă — n-a întîrziat să se prezinte odată cu războiul Crimeii (1853-1856). Dezbaterile internațio- ■ nale ce i-au urmat au făcut din Unirea Principatelor o problemă de interes european. Hotărîrile marilor puteri erau însă „recunoașteri minime".De aceea, la 24 ianuarie 1859, poporul din Principate a trecut peste prevederile internaționale, peste zăgazurile impuse. în lumina istoriei, alegerea domnului Moldovei deopotrivă domn al Țării Românești a însemnat un act revoluționar intern ; un protest național împotriva ingerințelor străine ; o biruință a progresului asupra unor vremuri depășite ; un pas spre marea emancipare socială și politică. . Flamura tricoloră, desfășurată în ‘ revoluția din 1848-1849, călăuză a urcușului intens și greu din deceniul următor, ridicată pe înălțimile primului stat național de la 1859, simboliza pentru cei rămași in afara lui : voința, încrederea, chemarea.

metereze înalte, trăiește în 1943, ca Si întreg pă- rnîntul românesc, ca și întreaga lume, anul crucial al unui război sînge- ros, anul în care soarta armelor se schimbă radical și opresorii naziști încep să intre în deruta care va însemna sfîrsitul dominației lor. Dar deasupra provinciei, a tării și a continentului apasă încă nori grei, amenințători. într-o lume ferecată, plină de . suspiciuni, de opreliști, setea de liber

ia drum, cu cele mai puternice arme ale spiritului. Nu sînt. oare, acestea fragile, într-o hune adversă a unor arme care disprețuiesc spiritul ? Călătoria nu va fi lipsită de peripeții. Dar, printre a- cestea, artistul își urmează drumul, nu fără umor, nu lipsit de auxi- liile sentimentului, ale pasiunii. și mai ales ale unei culturi a amintirii. Căci peregrinările sale nu înseamnă doar o excursie prin tinutul cu reliefuri
Romanul 

unei înalte conștiințe 

etice și artistice *)

tate, de pace rodnic- sepină se manifestă în fel și chip. Peregrinajul transilvan al pe atunci tî- nărului scriitor poate fi asemănat întrucîtva și cu itinerarul prietenului său, Geo Bogza. de-a lungui Oltului. Călătoria dobîn- dește, în mai multe sensuri, o valoare care nu mai e doar aceea simplă, turistică. Ea urmează un itinerar spiritual și, privită după treizeci și cinci de ani, se încarcă cu semnele destinului. Ca și Geo Bogza, Meliusz Jdzsef, scriitorul, peregrinînd prin Transilvania, descoperă oameni, locuri și fapte care sînt investite cu demnitate simbolică.Nu în zadar ia la sine călătorul, atunci cînd își părăsește căminul, o bună versiune a tragediilor lui Sofocle, într-o epocă în care tragedia e curentă, spiritul se cere întreținut, hrănit și prin opera poeților care au găsit cuvintele necesare în înfruntarea destinului tragic. Meliusz purcede, așadar.

sălbatic sau domoUîncîn- tătoare, ci prin regiuni pline de amintiri istorice. Transilvania e provincia unor mari răzvrătiri împotriva oprimărilor naționale și sociale. Și. iată, in calea lui Meliusz, meleagurile lui Doja, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu. Locurile trezesc amintiri, amintirile se adună în jurul cite unei imagini care, la rîndul ei, suscită altele. Orașele și satele, ori cimpiile și dealurile Transilvaniei sînt pline de urmele sîngelui scurs pentru dreptate, libertate, unitate națională. Martiri ai luptei din 1848, de la Arad, , din Apuseni, români, maghiari sau germani, Meliusz evocă umbrele lor luminoase în pagini pline de -căldură. Siluete fugare sau mase compacte de oameni din timpurile de altădată îi asaltează memoria, imaginația. Dar prezentul, actualitatea cruntă a anilor de război îl urmărește. Jurnalul de călătorie al scriitorului devine un do
Metaforele artistului

Expoziția Alexandru Cristea 
la Muzeul de artă din Cluj-NapocaMaestru al mono- tipiei, Alexandro Cristea reunește virtuozitatea grafică și efectele unei picturalități cumpănite într-o creație ce a atins de pe acum plenitudinea maturității. Fie că apelează la austeritatea raporturilor de alb- negru, Ce că se folosește de restirsele unei policromii de obicei surdinizate, viziunea sa degajă o anume adîncime ideatică, refuzîndu-se facilității. Spirit contemplativ, cultivind meditația concentrată, artistul caută metafore revelatorii, capabile să exprime la un înalt nivel artistic aspectele realității. Alteori, direct inspirate din folclor, motivele picturii sale — lada cu zestre, furca țărănească, scaunul cu spătar înalt, solemn — dar și din decorul locuinței de azi, poartă încărcătura unei rafinate elocințe.Desfășurările vaste ale unor Orizonturi netulburate se constituie în euritmii spațiale, alternînd țărmurile marine înecate în umbra nocturnă cu ceruri orbitoare în claritatea amiezii, compacte ca un miez de peruzea. Preferind paleta rece, sonoritățile umbroase și grave, A- lexandru Cristea se lasă totuși uneori sedus de fulgurațiile . u- 'nei cromatici ardente, iradiind impetuoase vîlvătăi colorate. Priveliștile montane ale satului natal ori culmile roze ale îndepărtatului Pamir țîșnesc cu aceeași forță din măruntaiele geologice, ondulînd maiestuos și liber spre zarea înaltă. Alteori natura, solitară în grandoarea sa, e substituită prin peisajul citadin. Revărsînd o calmă visare, orașul nordic își articulează

planurile arhitecturale în climatul stăpînit de evocarea unor pale văzduhuri. Gătit cu buchete autumnale, un alt oraș vibrează cu melancolica splendoare a roșului veșted — reflexele învăpăiate ale verii pierdute.în contrast cu ornicul oprit din bătaie, sugerind suspensia timpului, elipsele îl obsedează ca semnificație a ciclului, transcriind matematic în zborul parabolic al păsării rotirile existenței, pendulările intre viața latentă și patetica absorbție a planării în eternitate a discului solar. Prin densitatea viziunii, severe, 'prin subtila zgîrcenie a stilizării, viziunea absolutizează motivul. Astfel se
t V

DUMINICA, 14 IANUARIE 1979
PROGRAMUL 1

8.00 Gimnastica la domiciliu
8,16 Tot înainte
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copil: Cărțile 

junglei. Episodul 21
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.15 De strajă patriei
13,20 Album duminical 1
16.35 El Mundial — Argentina
17,50 Film serial : Will Shakespeare.

Episodul 2
18,40 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Telejurnal
19.15 File de istorie. Flacăra vie a lup

tei muncitorești
19.35 Varietăți pentru toate virstele
20,55 Film artistic : Autograful. Premie

ră pe țară
22.15 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL l
9,10 Teleșcoală. Consultații pentru ele

vii cursurilor serale
10,00 Concert educativ 

cument interesant al stărilor de fapt, si nu mai puțin al stărilor de spirit, al acelor timpuri. Alarmă aeriană la Brașov și alte alarme în rindul celor urmăriți ca adversari ai fascismului. Odată — a- mintirea celebrului Sup- plex libellus valachorum — sint evocate alte acțiuni și personalități ale luptei împotriva noilor opresori. Ecaterina Varga apare în șirul lung al luptătorilor ardeleni pentru o lume mai bună. Cartea este plină de reflecțiile călătorului — eseist be marginea evenimentelor timpului : lecția Istoriei îndepărtate sau apropiate este plină de tîicuri pentru descifrarea viitorului pe care scriitorul îl întrezărește plin de încredere.Esențială este, pe acest plan, pledoaria, plină de noblețe, a lui Mâliusz Jozsef pentru o umanitate din care să piară ura si disprețul între popoare. în această pledoarie, el se slujește, printre altele, de mijloacele culturii. La Brașov ascultă muzică de Bach. la Sibiu evocîndu-1 pe Coșbuc, Goga. ba chiar și pe Ion Codru Drăgu- șanu. citindu-i pe Ady Endre sau pe Aprily Lajos, el apropie si oon- fruntă opere, spirite diverse dar comunicînd între ele.Cartea peregrinărilor transilvane a lui Mâliusz Jdzsef este, în același timp, un roman „adevărat", plin de eroi, de locuri și peripeții ale omului, și un eseu pasionant, un fel de încercare de a configura geografia spirituală a Transilvaniei prin cîteva secțiuni ale ei.Jurnalul unor stări subiective. un itinerar , interior, spiritual ca atare, cartea este un examen al rinei înalte și viguroase conștiințe etice și artistice. Cartea unui mare scriitor al'literaturii noastre contemporane.
Nicolae BALOTA

•) MELIUSZ JO
ZSEF : Destin și sim
bol sau Romanul unei 
călătorii transilvane in 
o mie nouă sute patru
zeci și trei povestit în 
douăsprezece capitole. 
Editura „Kriterion".

desfășoară dialogul dintre evidența universului obișnuit și insolitul metaforei voalate pe care artistul o sondează cu tacită, obstinată stăruință. Arcuind punți peste timp-, cadența ogivelor susține edificiul contemporan, vegheat de o neadormită conștiință, materializată agrest și trainic în monumentul lui Horea, Cloșca și Crișan.Artist gînditor, învolburat de tăinuite combustii, Alexandru Cristea preschimbă materia gîndirii și simțirii. sale în cristalul unei imagini revelatoare, cu virtuți plastice remarcabile.
Viorica GUY 
MARICA

19.00 Telejurnal
19,35 Bijuterii muzicale 
30,05 Telerama — sport
21,10 Clubul tineretului

LUNI, 15 IANUARIE 1979

PROGRAMUL 1
16.05 Emisiune în limba maghiară 
19,05 Efigii lirice. Versuri de Mihai

Eminescu
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20.20 Roman foileton : Putere fără glo

rie. Epispdul 20
21.10 Mal aveți o întrebare ?
21,40 Uniți pe veci sub tricolor
21,55 Cadran mondial
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Tntilnlre cu satira și umorul
17.30 O viață pentru o idee : Victor 

Papilian
18.10 Reportaj TV : „Muntele de sare"
18.30 tn alb și negru : Lassie
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copii : Sindbad

marinarul. Episodul 20
20.15 Amfiteatrul artelor. Faust
21,05 Un fapt văzut de aproape — 
21,25 Film serial : Om bogat, om sărac.

Reluarea episodului 31
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Tovarășului general JOACHIM YHOMBY-OPANGO
Președintele Comitetului Militar al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo BRAZZAVILLECu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei de naștere, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și importante succese in Înalta dumneavoastră activitate dedicată progresului și bunăstării poporului prieten congolez.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile prietenești și de strinsă conlucrare statornicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor român și congolez, al păcii și înțelegerii internaționale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste 
România

țr\‘r'plpplfpi Sir'llP

Domnului VALERY GISCARD D’ESTAING
Președintele Republicii Franceze

PARISAflînd despre tragica, explozie a * petrolierului francez „Betelgeuse", vă adresez sentimentele mele de profundă compasiune și sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zileiîn cursul zilei de simbătă. noii ambasadori ai Republicii Columbia, Gloria Gaitan, și Republicii Populare Chineze. Cen Su-lian, acreditați la București, au depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. (Agerpres)

cinema

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Paul Niculescu, viceprim- ministru al guvernului, ministru] finanțelor, a primit, sîmbătă, pe Maurice Genin, președintele Băncii fran- co-române, care se află în vizită în tara noastră.în timpul întrevederii au fost a- bordate aspeete ale cooperării eco
nomice. dezvoltării activității Băncii franco-române și a relațiilor finan- ciar-bancare dintre instituții române de' resort și această bancă.A participat Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior. , (Agerpres)

Pentru concediulLa Predeal a sosit prima serie de oameni ai muncii care își petrec concediul de odihnă în această stațiune. în afara condițiilor confortabile de cazare, vizitatorilor le sînt asigurate posibilități pentru practicarea unor sporturi de iarnă. Anul acesta, la Predeal își vor petrece concediul de odihnă peste 80 000 de oameni ai muncii.Numeroși oameni ai muncii au sosit zilele trecute în stațiunile balneare Ocna Sibiului și Bazna pentru a-și îngriji sănătatea. Aici ei au fost întîmpinați cu amabilitate de

oamenilor munciipersonalul medico-sanitar al stațiunilor și cu noi surprize ; vile moderne, băi dotate cu instalații și utilaje noi. Pină la sfirșitul anului, stațiunile Ocna Sibiului, Bazna și Păltiniș vor găzdui mai mult de 30 000 de oameni ai muncii.Și stațiunea balneară Vatra Domei și-a primit oaspeții din prima serie 
a anului 1979. Stațiunea dispune de moderne baze de tratament, de 926 locuri în hoteluri și vile, de club, bibliotecă. săli de audiții muzicale și cinematograf. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15. 

16 și 17 Ianuarie, in țară ! Vreme în 
general rece. Cerul va fl variabil, cu 
înnorări mai accentuate în ■ estul tării, 
la începutul intervalului, cînd vor mai 
cădea ninsori locale. în rest, ninsori 
Izolate. Vîntul va sufla moderat, cu 
Intensificări locale în zona de munte, 
cu viteze pînă la 100 de km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, local 
mai coborîte în jumătatea de nord a 
țării, iar cele maxime între minus 7 
și plus 3 grade. Ceată locală la sfirși
tul intervalului, In București ! Vreme 
rece. Cerul va fi variabil. Condiții fa
vorabile ninsorii slabe la începutul in
tervalului. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SUB SEMNUL „DACIADEI" VOLEI ÎN „CUPA CAMPIONILOR"

Steaua A. Z, Olsztyn 3-0în județul Hunedoara au loc în aceste zile întreceri sportive de masă pentru școlari. Pe colinele din apropierea centrului minier Vulcan s-au desfășurat întreceri la schi fond pentru copii și juniori, dotate cu „Cupa Unirii", care au reunit la start un mare număr de concurenți. Clubul sportiv școlar Petroșani a organizat un concurs de schi rezervat .evilor între 11 și 18 ani. Peste 100 de purtători al cravatelor roșii cu tricolor din orașul sidșrurglștilor hu-

nedoreni au participat la un concurs de săniuțe dotat cu „Cupa pionierului", care s-a desfășurat pe dealul de la Valea Seacă.Sute de elevi, iubitori ai sportului cu patinele, petrec zilnic ore plăcute pe patinoarele ce s-au deschis la Deva, Lupeni și în alte centre din județ. La clubul Liceului nr. 1 din Hunedoara s-a desfășurat un concurs de șah, iar sala sporturilor din aceeași localitate a fost gazda unor întreceri la tenis de masă. ’

Ieri, în sala Floreasca, echipa bucu- reșteană Steaua a jucat primul meci din turul al II-lea al „Cupei campionilor europeni" cu reprezentanta voleiului polonez, formația A.Z, Olsztyn. Campionii noștri i-au învins pe cel al Poloniei cu 3—0 (15—7. 15—13, 15—8), după un meci în care voleibaliștii români s-au distins In primul rind pentru dîrzenie în disputarea fiecărei mingi. Dintre bucureștenl s-au evidențiat jucătorii Ion Aurelian, Nicolae Pop și Sorin Maca vei. Formația poloneză, practicantă a unui

volei de bună calitate, va fl un adversar dificil pentru campioana noastră în meciul retur, de la 20 ianuarie.
Șl Penicilina lași, 

învingătoare la scorSîmbătă, la Iași, în „Cupa cupelor" la volei feminin, echipa Penicilina a întrecut cu 3—0 (15—4, 15—3, 15—1) echipa Zaon Zilinos din Atena. Cel de-al doilea joc va avea loc simbătă 20 ianuarie la Atena.
„Rapid“ întoarce fața spre copii și junioriîn scopul legării mai strînse a clubului de activitatea sportivă de masă din școlile și unitățile productive din sectoarele 7 și 8. am fost informați ieri, cu prilejul unei conferințe de presă, că la Rapid București a luat ființă o comisie specială formată din antrenori, sportivi fruntași și membri ai colectivului de conducere.Printre acțiunile concrete pe care clubul Rapid își propune să le realizeze in anul 1979 prin intermediul a- cestei comisii reținem : participarea obligatorie a tehnicienilor de la secțiile de performanță la fazele de masă ale „Daciadei",' în școlile și . unitățile productive din sectoarele 7 șl 8 ; organizarea lunară, pe toate bazele clubului șl sub conducerea nemijlocită a antrenorilor rapidiști, 

a unor întreceri pentru copiii si ti-

în- șco-nerli din sectoarele amintite ; stituirea „Cupei Rapid" pentru . larii din cele două sectoare, în ramurile sportive la care clubul are secții de juniori (atletism, box, caiac- canoe, rialtere. lupte greco-romane, handbal, volei, polo, rugbi și, firește, fotbal) ; organizarea unor întilniri între sportivii de. performantă ai clubului și tineretul din unitățile școlare și economice, intîlniri urmate de întreceri sportive demonstrative.După cum se constată, prin acțiunile preconizate se vizează angajarea sistematică a cunoscutului club de performantă bucureștean in desfășurarea activității de masă semnul „Daciadei", .legarea strînsă de copiii și tinerii din sectoarele 7 și 8 și. odată cu aceasta, îmbunătățirea muncii de lentelor sportive.
sub maiselecție’ a ta-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Continuîndu-și turneul de pregătire în S.U A., înotătoarele românce Carmen Bunaciu și Irinel Pănuiescu au evoluat în cadrul unui concurs programat în bazinul acoperit al orașului Nashville, (Tennessee). Confirmînd forma bună în care se află, Carmen Bunaciu a cîștigat proba de 100 yarzi spate întrecînd in ordine pe Gabriela Verraszto (Ungaria) și Agnes Foder (Ungaria). întrecerile s-au desfășurat într-un bazin în lungime de 25 yarzi.• în turneul internațional masculin de handbal de la Sofia, echipa Știința Bacău a terminat ia egalitate (20—20) cu selecționata Olandei, după ce la pauză olandezii au condus cu 13—12. Alte rezultate : Bulgaria I — Bulgaria II 31—20 ; Ungaria — Selecționata orașului Moscova 27—22.

suedez Ulf Andersson Șahistul român Mihai cu 9 puncte._______________ ____ Șubă, care în runda a 14-a a remizat cu englezul Taulbut, ocupă locul 10 cu 5 puncte.

ATLETISM: Victorii românești în concursul 
internațional de la Aucklandîn cadrul concursului internațional de lp Auckland, atletele românce Natalia Mărășescu și Fița Lovin au obținut două frumoase victorii. Proba de 2 000 m a revenit Nataliei Mărășescu cu timpul de 5’39”, care constituie cea mai bună performanță mondială. Vechea performanță era

de 5’43”2/10. Numeroșii spectatori prezenți în tribunele stadionului „Mount Smart" au aplaudat-o pe Natalia Mărășescu pentru excepționala sa performanță. La rîndul ei, Fița Lovin a repurtat un net succes în cursa de 800 m. pe care a cîștigat-o cu timpul de 2’00”7/10.
TENIS »»Rezultate normale în „Turneul campionilor" de la New York : John McEnroe — Harold Solomon 6—3, 6—2 ; Raul Ramirez — Corrado Ba- razzutti 3—6, 6—3, 6—4 ; Brian Gottfried — Eddie Dibbs 6—3, 6—3. în semifinale, se vor disputa partidele : McEnroe — Dibbs și Goțtfried — Ashe.

Turneul campionilor"Lutz. în cealaltă semifinală se vor întîlni perechile John McEnroe — Peter Fleming și Bob Hewitt — Frew McMillan.

• Cupa Europei la șah pentru junioare se va desfășura anul acesta .între 23 ianuarie și 2 februarie in localitatea iugoslavă Kula și va reuni speranțe ale șahului feminin continental, între care Viorica Ilie și Marina Pogorevici (România), Zorica Nikolin (Iugoslavia), Nana Ioseliani (U.R.S.S.), Bojena Sikora (Polonia), Margarita Vojska (Bulgaria).în turneul internațional de șah de la Hastings, înaintea ultimei runde, „a menține lider marele maestru

• „Cupa mondială" la schi a programat pe pîrtia de la Les Diablerets (Elveția) o probă feminină dc cobo- rîre, în care victoria a revenit campioanei austriece Annemarie Proell- Moser, cu timpul de 1’28” 83/100, urmată de Evi Mittermaier (R. F. Germania) — 1’30” 64/100 și Marie- Therese Nadig (Elveția) — 1’31” 19/100.Pîrtia de concurs a măsurat 2130 m, avînd o diferență de nivel de 505 m.în urma acestor rezultate. în clasamentul general al „Cupei mondiale" conduce Annemarie Proell-Moser, cu 115 puncte, urmată de Marie-The- rese Nadig — 105 puncte și Hanni Wenzel (Liechtenstein) — 81 puncte.

Paralel cu „Turneul campionilor", la „Madison Square Garden" se desfășoară și un concurs rezervat probei de dublu.într-una din semifinale, cuplul Woj- tek Fibak (Polonia) — Tom Okker (Olanda) a învins cu 6—4. 6—3 perechea americană Stan Smith — Bob

Rezultate înregistrate în optimile de finală ale campionatului mondial de tenis pentru juniori de la Caracas : Scott Davis (S.U.A.) — Florin Segărceanu (România) . 7—6, 6—3 ; Claudio Panatta (Italia) — Pedro Robledo (Chile) 1—6, 6---3, 6——1 ; Jose Boveda (Venezuela) — Ricardo Rivera (Argentina) 6—4, 6—3; Klaus Oberparleiter (Austria) — Ma^co Al- ciatti (Italia) 7—5. 7—6 ; Juan Avendano (Spania) — Bernhard Pilis (Austria) 4—6, 6—3, 6—2.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO 

A REVELIONULUI 
DIN 1 IANUARIE 1979FAZA I : Cat. A : 3 variante 100% autoturisme „Dacia 1300“ sau ,.Skoda 105 L‘‘ și diferența în obiecte si 9 variante 25% a 17 50fl lei ; cat. B : 18,50 variante a 14 604 lei sau. la alegere, o excursie de 1 loc în R.D. Germană — Danemarca sau R.P. Bulgaria — Turcia sau R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară și diferența în numerar :58.75 variante a 4 599 lei .283.25 a 954 lei : cat. E : 436 lei ; cat. F : .1 043,75 lei ; cat. G : 6 228,75 a 100FAZA a II-a : Cat : 1 : riante 100% autoturisme „Dacia 1300“ sau .,Skoda 105 L“ și diferența în obiecte si 10 variante 25% a 17 500 lej ; cat. 2 : 31,75 variante a 14 431 lei sau. la alegere. o excursie de 1 loc în R.D. Germană — Danemarca sau R.P. Bulgaria — Turcia sau R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară si diferența în numerar ; cat. 3 :123.75 variante a 3 702 lei ; cat. 4 : 565,25 a 811 lei ; cat. 5 : l 189 a 385 lei ; cat. 6 : 2 215,50 a 207 lei ; cat. 7 : 9 497,75 a 100 lei.FAZA a III-a : Cat. H : 1 variantă 100% autoturism „Dacia 1 300“ sau „Skoda 105 L“ și dife- ■ renta în obiecte Si 6 variante 25% a 17 500 lei ; cat. I : 9,50 variante a 10 000 lei sau. la alegere, o excursie de 1 loc în R.P. Bulgaria — Turcia sau R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară si diferența în numerar ; cat. J : 48 variante a 2 000 lei ; cat. K : 219,50 a 800 lei ; cat. L : 466 a 400 lei ; cat. M : 919,75 a 200 lei ; cat. N: 3 622,75 a 100 lei.FAZA a IV-a : Cat. O : 1 variantă 100% autoturism „Dacia 1300“ gau „Skoda 105 L“ și diferența în obiecte si 7 variante 25% a 17 500 lei ; cat. P : 13 variante a 36 959 lei sau. la alegere, o excursie de 1 Ioc în R.D. Germană — Danemarca șau R.P. Bulgaria — Turcia sau R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară si diferența în numerar : cat. R :59.25 variante a 8 109 lei ; cat. S; 366,50 a 1 311 lei ; cat. T : 993,75 a 483 lei ; cat. U : 1 657,25 a 290 lei ; cat. Z : 8 338 a 100 jei.

cat. C : ; cat. D:619 a a 259 lei.7 va-

• Vlad Tepeș t PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18,
SCALA — 9,30; 13; 16; 19, CAPI
TOL — 8; 12; 15,30; 19, FAVORIT
— 9,15; 12,15; 16; 19.
• Compania a 7-a sub clar de
lună : PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Te oblig să trăiești : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cele patru nunți ale lui Mari-
sol î LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Poveste de dragoste și onoare :
CENTRAL — 9; 11.16; 13,30; 15,45; 
18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Invincibilul Luke — 9,30; 11,30;
13.30, Gustul și culoarea fericirii
— 16; 18; 20 : DOINA.
• Totul pentru fotbal : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Principiul dominoului ; VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20.15.
• Ecaterlna Teodorolu î DRUMUL 
SArii — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, COTROCENI — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Cascadorii : GRIVITA — »;
11,15; 13,30; 16; 16,15; 20.30, TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Dueliștii î EFORIE — 9; 11,15: 
13,30; 15,46; 18,15; 20,30.
• Stele în plină zi — 9,45; 11,45, 
Atunci i-am condamnat pe toți la 
moarte — 18,30, Tăcerea e de aur
— 20,30 ; CINEMATECA.
• Agentul liniștit : DACIA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Jezebel t BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Din nou împreună : XBUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.30, 
POPULAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 30,16.
• Lanțul amintirilor : MELODIA
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20.15, AU
RORA — 9; 12; 15; 17.45; 20,15,
MODERN — 9; 12; 15; 19.
• La noi era liniște : PACEA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Aurul iul Mackenna : LIRA — 
9; 12; 16; 19,15, MUNCA — 9; 12; 
16; 19.
• Fiul „Feței palide- : FEREN
TARI — 9; 11,15; 13,30; 15.30; 17,30;
19.30.
• Dialog peste ani : FLQREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15: 17,30; 20.

• Orașul-fantomă : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15: 15.30; 17,45; 20.
• Lupta pentru Roma î VIITO
RUL — 9; 12; 15,30; 19.
• Animalul : COSMOS — 9: 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Cianura șL.« picătura de ploaie: 
FLACARA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 
18; 20,15.

S Acțiunea „Arsenal* : PRO-
RESUL — 9; 11,15; 13.30: 26 î

18; 20.

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — io, 
Peripețiile bravului soldat Svejk
— 16; 19,30, (sala Atelier) : Elegie
— 10,30, Fata din Andros — li. 
Aventură in banal — 20.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Triptic de balet — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30, Lasățl-mă să cint
— 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) ; Ellsabeta I —
19.30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
10.30, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 15, Tara lumii
— premieră. Grup de dans mo
dern contemporan — 19,30.
• Teatrul diS comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 10.30, 
12 oameni furioși — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 10: 19,30, 
(sala Studio) : Craii de Curtea 
veche — 10,30, Rouă pe trotuare
— 19.
• Teatrul Gluiești (sala Glu-
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10, O familie îndoliată — 19,30,
(sala Majestic) : Dragoste pericu
loasă — 10, Noaptea păcălelilor
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — 19.30.
■ Teatrul satiric-muzlcal „C, Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — li; 19,30, (la 
Sala Palatului) : Omul eare aduce 
risul — 16,30; 20.

» Teatrul „Ion Vasllescu" : Siri
ana — 19,30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e ctntecul și 
jocul — 16; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus- / 
tăcloară — 10,30, Notă zero la pur
tare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Unde 
zbori, Sperle-Ciori 7 — 11.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri — 19,30.

„NEW SCIENTIST"

Noi ipoteze asupra apariției 
vieții pe Pămînt

• Cum a evitat Terra soarta planetelor Venus si Marte • Un 
singur grad Celsius ne-a despărțit de înghețul veșnic

Nimic mai profund omenesc•••
(Urmare din pag. I)

• Proba masculină pe echipe din cadrul campionatelor internaționale de tenis de masă ale Angliei, care se desfășoară la Brighton, a fost cîști- gată de selecționata R. P. Chineze, care a învins in finală cu scorul de 3—0 formația Ungariei.în finala probei feminine, echipa Cehoslovaciei a întrecut cu 3—1 formația U.R.S.S.Competiția continuă cu întrecerile probelor individuale.
De laAdministrația Asigurărilor de Stat contractează „Asigurarea facultativă complexă a gospodăriilor", care cuprinde în unul și același contract trei feluri de asigurări : asigurarea bunurilor, asigurarea de accidente produse la domiciliu, asigurarea de răspundere Civilă legală. în asigurare sînt cuprinse aproape toate bunurile existente într-o gospodărie : mobilier, obiecte casnice, îmbrăcăminte, covoare, aparate de radio, televizoare, mașini de cusut, frigidere, produse agricole, viticole, pomicole, produse animaliere și a- limentare, materiale de construcții și multe altele. Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri în cazurile de pagube la bunurile asigurate, provocate de o .multitudine de riscuri, ca de exemplu : incendii, explozie, inundație, ploaie torențială, fiirtună ; avarii accidentale produse la instalațiile de gaze, apă, canal sau încălzire ; pierdere sau dispariție a bunurilor cauzate de riscurile asigurate etc. în asigurarea de accidente sînt cuprinși pentru urmările accidentelor în-

ADAStimplate la domiciliu : soții, precum și părinții și copiii acestora dacă în mod statornic -locuiesc și gospodăresc împreună. în baza asigurării de răspundere civilă legală, ADAS plătește sumele datorate potrivit legii față de proprietar pentru unele pagube, produse la imobil, precum și sumele datorate terților pentru accidentarea persoanelor și avarierea bunurilor lor la domiciliul asiguratului. Totodată ADAS plătește și sumele datorate cu titlu de dezdăunare locatarilor apartamentelor învecinate, pentru pagube la bunurile asigurabile ori la elementele de construcție ale a- partamentelor respective, cauzate de o inundație produsă în apartamentul gurare fiecare gunată râtului, pentru bunurile din gospodărie. Pentru încheierea asigurării vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

asiguratului. Prima de asi- este de 2 lei pe an pentru 1 000 de lei din suma asi- stabilită, la cererea asigu-

plantațiilor ; măriți mai mult suprafața plantațiilor ; creați soiuri superioare de pomi și vii ; ridicați la nivelul condițiilor create și la nivelul exigențelor mondiale pomicultura și viticultura ! Copiii âu nevoie de fructe superioare, copiii, țara au nevoie de struguri de cea mai bună calitate !Nimic mai profund omenesc, mai plin de omenie decit să plantezi pomi,..................................dulci, grija fructe, nătoși și robuști să trăiești în pomii plantați, în coroana livezii încărcată cu fructele cele mai bune, în coroana podgoriilor — să aibă cei prezenți și urmașii cu ce să-și îndulcească sufletul.în vara anului trecut am văzut aici, în nordul Dobrogei, sate împodobite cu pomii cei mai frumoși și sute de kilometri de drumuri moderne străjuite De ambele laturi cu pomi admirabili împovărați de fructe. Este un exemplu, pentru ceea ce se poate realiza la scara țării întregi.Oricît s-ar părea de nou și nemaiauzit. construcția unei plantații intensive de pomi adevărat, plantarea unei podgorii masive solicită concentrări reale de forțe și ramuri ale economiei, ale științei și ale industriei, la fel ca și construcția unui . combinat industrial, ca și construcția unei hidrocentrale — forțe umane cu o înaltă conștiință profesională și patriotică ; forțe științifice, industriale, tehnologice. La plantarea acestor livezi și podgorii din nordul Dobrogei, precum la plantarea tuturor livezilor și podgoriilor care trebuie realizate în țara întreagă — sînt mobilizate întreaga știință de profil, stațiuni de cercetare, stațiuni experimentale, institute de proiectare, moderne centre de producție a materialului săditor ; stațiuni de mașini, uzine de mașini, cabinete de gîndire și concepție ; uzine de îngrășăminte chimice, uzine de mașini și utilaje pentru sistemele de irigații, mari sisteme de irigații conotrui-

să plantezi vii cu struguri parfumați — cu gîndul și cu pentru copii — să aibă copiii să se bucure, să crească să- trăiești în

te special ; întregul sistem național al energiei electrice, meteorologia, ecologia — și în toată această vastitate de instituții, întreprinderi, u- zine, sectoare capitale, cadre de înaltă calificare, cadre — adică oameni cu o înaltă calificare și cu o înaltă conștiință patriotică, comunistă.Cu prilejul dialogurilor de lucru în județele Argeș și Prahova, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat si a combătut răpunerile in urmă in pomicultură și viticultură, empirismul și diletantismul care frînează această ramură înaltă a pomiculturii și viticulturii — și a dat indicații clare, a trasat sarcini precise pentru tara întreagă : grăbirea ritmului la plantații ; extinderea suprafețelor de plantații ; calitatea și eficienta plantațiilor. Plantații la nivelul mondial, corespunzătoare condițiilor create și exigentelor moderne. Este obligatoriu ca aceste plantații intensive — și cele care urmează, fără tărăgănări ! — să fie executate la nivelul condițiilor create, la nivelul exigentelor mondiale, la nivelul indicațiilor clare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.O mie două sute de hectare de vie și aproape o mie de hectare de pomi, în acest noian de dealuri, care mereu își arată o fată care trebuie plantată — mi se par puțin totuși. Do- brogea are încă mult de plantat. Nu am la îndemînă statistici din care să văd dacă Dobrogea întreagă avea, in trecutul nu prea îndepărtat, o mie de hectare de vie nobilă ; o mie de hectare de pomi. Oricum, partea aceasta de nord — drumul meu spre casă — nu avea o mie de hectare de podgorii și nici pe atit o mie de hectare de l/vezi. Dar nu de la ceea ce a fost trebuie să pornim' judecata noastră. Nu trecutul se cuvine să fie măsura creației noastre — ci condițiile pe care le-am creat prin eforturile României întregi și ale întregii revoluții socialiste.Populația Dobrogei are de îndeplinit o nobilă reparație fată de natura Dobrogei. Cu multi ani in urmă, pe toată zarea, unde acum pornesc plantațiile, au fost păduri uriașe pînă sub ferestrele satelor. Acele păduri au dispărut, prădate de invadatori.

de asupritori. Au rămas dealurile, coastele golașe ; au rămas numele răcoroase ale pădurilor... Plantând aceste dealuri cu livezi șl podgorii, omenirea harnică a Dobrogei socialiste își îndeplinește o datorie patriotică față de pămîntul tării și o datorie fată de natura patriei ; o datorie sfîntă față de generațiile viitoare.Era să scriu un poem ; scriu că era mai bine să plantăm .mai de mult si mai bine și mai mult — și acum trebuie să recuperăm ! Și voi pomi și voi podgorii cu soiuri de struguri superiori, creșteți mai repede, rodiți mai repede 1 — copiii Dobrogei, adorabilii copii ai acestei țări binecuvîntate așteaptă nerăbdători fructe, copiii cresc cu fructe 1Văd deocamdată arăturile adînci, cu pluguri uriașe. Călătoresc prin Dobrogea cu pluguri uriașe înaintea mea. cu gindurile mele clare zburînd înaintea mea ; cu oameni vrednici, cu miini de aur,' îngenunchind pe pămînt, lingă fiecare pom, lîngă fiecare viță de vie așezată trainic în pămînt Pe multi dintre acești oameni îl cunosc, îmi sînt ca și frați. Ei știu că plantează pentru viitorime; ei sînt dintre acei oameni care toată viata au suferit că nu au avut un colțișor de. pămînt în care să planteze cîțiva pomi, cîteva vițe de vie — și cu gîndul la mari grădini au umblat toată viața cu un briceag fermecat în mînă, altoind pomi, adu- cînd cîțiva pomi în grădinile consătenilor. Ei ,sînt marii poeți ai grădinilor și ai podgoriilor ; ei au de plantat — ei plantează acum imensitatea. Ei sînt din neamul acelor moși și strămoși care au acoperit de-a lungul sutelor de ani dealurile noastre cu acei pomi mteaculoși în care ne făceam noi ceardace și întineream universul cu cîntecele noastre.Se vor întoarce așadar copiii în cîmpuri, pe dealuri, vor cînta în ceardace de iarbă și vor. culege fructe de aur. Ce pot să mai spun emoționat cum sînt ! Brazde adînci și fertile, grabnică înflorire și fruct de aur marilor grădini, marilor podgorii — și marilor tradiții în Dobrogea și în întreaga Românie 1

Rezultatele cercetărilor fundamentale desfășurate în ultima vreme privind evoluția atmosferei Pămîntului și starea învelișului planetei noastre ârată că pur și simplu viata nu a avut condiții pentru a lua naștere pe acele planete ale sistemului solar unde se presupunea pînă recent existenta unor fenomene vitale. S-a stabilit că „zona locuibilă" în jurul Soarelui este o sferă avînd „grosimea" de 10 milioane km, aflată cam la 150 milioane km de astru.Se consideră ea îndeobște recunoscut că atmosfera ce înconjura planeta noastră în stadiul formării el s-a schimbat radical. Actualul mediu gazos din jurul Pămîntului reprezintă un produs al activității' proprii a planetei noastre, în esență de natură vulcanică.Procesul de formare a planetei a avut ca punct de plecare un nor gazos, alcătuit în proporție de 84.4 Ia sută din apă, 14,3 la sută bioxid de carbon, 1,1 la sută metan, 0,2 la sută azot cu urme de amoniac și argon. Hidrogenul, practic, lipsea. Peste „numai" 150 de milioane de ani, particulele de apă ce se găseau în această „protoatmosferă" au format în jurul Pămîntului un strat dens de nori. Pe măsura creșterii presiunii atmosferice, vaporii de apă s-au condensat, formînd la suprafața Pămîntului primele oceane și, datorită „efectului de seră" (atmosfera joacă un rol similar geamului de seră — permite intrarea razelor solare înăuntru, dar împiedică îm- prăștierea căldurii în. spațiul cosmic), temperatura Pămîntului a crescut. Cantitatea de bioxid de carbon a scăzut pe măsura dizolvării lui în apă sau a formării de carbonați, în timp ce cantitatea de hidrocarburi gazoase a crescut.Primele forme de viață au apărut tocmai în oceane, unde apa, îmbibată de bioxid de carbon și amoniac, a servit in același timp ca pavăză fată de radiația ultravioletă a Soarelui.Ca rezultat al activității primelor ființe vii, în atmosferă s-a degajat Oxigenul liber, care a oxidat rapid hidrocarburile gazoase șl amoniacul. Carbonul organic a început să se depună în rocile sedimentare și, timp ds încă un miliard de ani, atmosfera Pămîntului a fost compusă, practic în întregime, din metan și alte hidrocarburi gazoase.Degajat în cantități sporite, ca rezultat al activității vitale, oxigenul 
a continuat încet, dar neabătut,* să „mănînce" hidrocarburile gazoase. Cînd vîrsta Pămîntului a ajuns la 1,7 miliarde de ani, norul ce-1 În

conjura „a explodat" și temperatura suprafeței terestre a scăzut brusc, iar „efectul de seră" s-a redus. A scăzut brusc și presiunea atmosferică — pînă la 0,6 atmosfere, iar cantitatea de carbonați a atins aproape nivelul actual.La vîrsta de 2,43 miliarde de ani atmosfera de hidrocarburi gazoase a Pămîntului s-a oxidat în întregime. Dovada în acest sens o constituie actualele roci vechi. în această perioadă, atmosfera Pămîntului era formată aproape în întregime din azot. A început îmbibarea înceată a atmosferei cu oxigen. Temperatura suprafeței terestre a scăzut pînă la 6 grade C. Mai mult de 10 la sută din suprafața Pămîntului a fost acoperită de ghețari, iar înnorarea e-a redus la 30 la sută.Pe parcursul celui de-al treilea miliard de ani, cantitatea carbonaților a atins limita.Cu 420 de milioane de ani în urmă, oxigenul atmosferic și ozonul au format un puternic ecran de izolare fată de nemiloasa radiație ultravioletă a Soarelui și viata a pășit din apă pe uscat.în istoria evoluției Pămîntului au existat două perioade de criză. Prima criză s-a produs cînd vîrsta planetei a ajuns la 0,8 miliarde ani. Atunci ea s-a aflat aproape de creșterea puternică a „efectului de seră". Calculele efectuate arată că dacă Pămîntul s-ar fi aflat mai aproape de Soare cu numai 8 milioane km, procesul de condensare a apei din atmosferă nu s-ar fi putut încă produce și formarea oceanelor ar fi fost imposibilă, în acest caz, planeta noastră ar fi fost înconjurată de o densă atmosferă fierbinte, alcătuită în principal din bioxid de carbon și acoperită de un strat de nori din particule suspendate. Astfel este. în prezent atmosfera planetei Venus.A doua criză s-a produs cînd Pămîntul avea 2,8 miliarde de ani. Ghețari uriași au acoperit atunci mai mult de 10 la sută din suprafața terestră. Calculele arată că doar1 grad C a ferit Pămîntul de acoperirea lui totală de ghețari. Dacă planeta noastră s-ar fi aflat cu numai2 milioane km mai departe de Soare, procesul Intensiv de formare a ghețarilor ar fi făcut imposibilă dezvoltarea formelor superioare ale vieții. Ceva asemănător s-a produs pe planeta Marte.După cercetările efectuate, numărul planetelor galaxiei noastre pe care ar putea exista forme de viață ar fi substanțial mai redus dealt se presupunea. Multe planete au avut soarta pe care Pămîntul a evitat-o în mod fericit în perioadele de criză.
• ...Șl AERUL DEVI

NE MAI CURAT. reciclarea produselor secundare și aerul devine mai curat. Desenul alăturat, reprodus după publicația „Danish Journal", înfățișează. într-un mod sugestiv, avantajele multiple — inclusiv eliminarea unor surse de poluare a aerului — pe care le prezintă operațiile de valorificare a produselor secundare chimice. Danemarca dispune, în acest sens, de o prețioasă experiență. Pe insula Funen există o instalație dp mare capacitate unde sînt colectate reziduurile chimice de la fabricile din întreaga1 tară, fiind supuse unui proces de reciclare și recuperare. Efec

tul este dublu : pe lingă obținerea unor materiale prețioase și aerul devine mai curat...
• DE-ALE ORDINA

TOARELOR. Decana de virată a danezilor, o respectabilă persoană în vîrsta de 107 ani. a avut surpriza să se pomenească, zilele trecute, cu o scrisoare din partea Ministerului învățămîntului, prin care era somată șă-și trimită fiica. în vîrstă de 8 ani, să urmeze cursurile școlii primare. La protestele îndreptățite ale centenarei s-a aflat că Ia mijloc era vorba de b eroare a ordinatorului aflat în dotarea respectivului minister. în memoria ordinatorului — cuprinzînd o listă

a tuturor locuitorilor tării cu studiile respective — nu erau afișate decit persoanele pînă la 99 de -ani. De aici și eroarea respectivă, daneza în vîrstă de 107 ani fiind considerată de ordinator drept... propria sa fiică, în vîrstă de 8 ani.
• „JARGONAUȚII" — atentatori la puritatea limbii. Autorul francez Jacques Mer- lino lansează — Intr-o lucrare care se bucură de un larg răsunet — un strigăt de alarmă împotriva a ceea ce el numește tendințele de „jargonlza-

re“ a limbajului de toate zilele, respectiv, a tendinței de introducere în măsură tot mai mare în acest limbaj a unor cuvinte la modă, a unor neologisme inutile sau expresii tehniciste, deturnate de la înțelesul lor initial Ironizîndu-i sub denumirea de „jargonauti" pe cei cărora din snobism le place să navigheze pe apele tulburi ale „cuvintelor la modă", ale expresiilor întortocheate, Merlino se pronunță pentru întărirea normelor In vigoare vizînd apă- rareg purității Umbli,

• PUBLICAȚIE SUI 
GENERIS. Cotidianul „International Herald Tribune" anunță apariția în Marea Britanie a unei publicații consacrate în exclusivitate anunțurilor prin care companiile de asigurări si victimele diferitelor spargeri și furturi promit recompense persoanelor care vor ajuta Ia regăsirea valorilor furate. Publicația, cu un tiraj de 100 000 de exemplare, a apărut în contextul sporirii bruște a furturilor prin efracție, valoarea obiectelor sustrase depășind în 1977 suma de 166 miUoane de lire sterline, cu 36 la sută mai mult decît în 1976. Titlul noii publicații : „Reward" (Recompensă).

• DINOZAUR AFRI
CAN. Fosila unui dinozaur care a trăit eu 150 milioane de ani în urmă a fost descoperită într-o carieră de calcar din regiunea marocană Beni- Mellal. S-au păstrat foarte bine coloana vertebrală, un humerus lung de aproape un metru, precum și fragmente de tibia și femur ale acestui animal preistoric care, după afirmațiile specialiștilor, ar fi măsurat 25 de metri lungime si ar fi cîntărit 30 de tone. Descoperirea din Maroc este a doua de acest gen pe continentul african. Anterior, în Niger s-a descoperit scheletul complet al unui dinozaur.

• MIGRAȚIE FORȚA
TĂ. Silite de valul de frig care s-a abătut asupra Europei, un mare număr de păsări din țările scandinave, ca și din Olanda și Anglia, au poposit zilele trecute in nordul și estul Franței. împrăștiindu-se de-a lungul unor cursuri de apă care n-au înghețat. Un asemenea fenomen n-a mai fost înregistrat de circa două decenii. în fața marelui flux de păsări, federațiile departamentale ale vînăto- rilor au făcut un apel la membrii lor să dea dovadă de moderație si să protejeze păsările, acest inestimabil „capital" al faunei mondiale.
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Leonid Brejnev a sosit la Sofia

Extinderea acțiunilor revendicative
• în Marea Britanie- Guver- ministru

rie la Sofia, într-o scurtă vizită de prietenie, la invitația lui Țodor Jivkov, prim-secretar al C-C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului Stat al R.P. Bulgaria.
SOFIA 13 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a sosit la 13 ianua-

încheierea lucrărilor seminarului internațional

„America Latină și noua ordine 
economică internațională"ciano Tomasslnl, expert al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.). El a precizat că se impune, totodată, o revizuire critică a definiției folosite în genere în legătură cu țările „lumii a treia" și potrivit căreia ele sînt doar „producătoare de materii prime, cu o economie slabă, state care nu pot să-și schimbe în mod fundamental condiția lor de țări subdezvoltate".„Economia Amerlcii Latine este dinamică și nu atât de slabă cît ar părea — a spus el. Țările în curs de dezvoltare pot fi competitive pe piața internațională, exportând produse finite, dezvoltând sectoare productive importante. în special în domeniul industriei textile șl în siderurgie" — a subliniat expertul C.E.P.A.L.

SANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres). — în stațiunea balneară Vina del Mar (Chile) s-au încheiat lucrările seminarului „America Latină și noua ordine economică internațională", la care au luat parte personalități politice, experți guvernamentali și economiști din regiune, precum și observatori din Europa. Dezbaterile pe marginea problemelor puse în discuție — materiile prime, produsele finite, finanțarea proiectelor de dezvoltare — au scos în relief cu pregnanță necesitatea stringentă a instaurării unei noi ordini economice internaționale, a unor noi raporturi, echitabile și juste. între țările în curs de dezvoltare și statele occidentale industrializate. „Este nevoie de o nouă abordare. în condiții diferite, noi. a Dialogului Nord-Sud" — a arătat Lu-
„Sînt necesare eforturi pentru adoptarea 

unui cod de conduită civilizată între națiuni"
— O declarație a președintelui MexiculuiCIUDAD DE MEXICO 13 (Agerpres). — „Nici dependența politică, nici subordonarea economică nu sînt compatibile cu rațiunea și demnitatea popoarelor" — a declarat la Ciudad de Mexico președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo. El a subliniat necesitațea depunerii unor noi eforturi, inclusiv în cadrul O.N.U., pentru stabilirea unor relații noi între națiuni. care să consolideze principiile respectului față de suveranitatea, integritatea și independența statelor, care să preîntâmpine apariția unor noi conflicte pe arena mondială. „Rațiunea, bunăvoința, vocația pentru pace, respectarea demnității naționale — a

spus șeful statului mexican — sînt condiții de bază pentru înlăturarea pericolului declanșării unor noi războaie, pentru vindecarea rănilor unor stări conflictuale mai vechi, înlăturarea resentimentelor, crearea unui nou viitor omenirii". „A depune eforturi susținute pentru adoptarea unui nou comportament pe plan internațional, a unui cod de conduită civilizată — a spus el — este o necesitate imperioasă nu numai pentru a preveni conflictele, ci și pentru a găsi normele adecvate și soluțiile necesare problemelor cu care este confruntată în prezent omenirea".

LONDRA 13 (Agerpres).nul laburist al primului __________James Callaghan este confruntat cu o criză creșcîndă socială și economică care ar putea să-1 facă să piardă viitoarele alegeri generale, relatează agenția Reuter referindu-se la amploarea mișcărilor revendicative în curs de desfășurare în Marea Britanie. Peste 100 000 șoferi de autocamioane sînt in grevă, iar în Irlanda de Nord, unde a fost Instituită starea excepțională, la grevă participă și șoferii de pe autocisterne. în zona orașului Manchester, lucrătorii de la serviciile edilitare au încetat lucrul. Totodată, sindicatele muncitorilor de la căile ferate au anunțat că vor declara grevă națională marți și joi, ca urmare a suspendării negocierilor cu administrația căilor ferate, din cauza refuzului acesteia de a satisface revendicările prezentate. în opinia multor comentatori, precizează agenția Reuter, actuala mișcare revendicativă din Marea Britanie este comparabilă cu cea din 1974, care s-a soldat cu căderea guvernului conservator de atunci și cîștigarea alegerilor generale de către laburiștii aflați la acea dată în opoziție. Politica actuală a guvernului laburist de a limita spo-

rurile de salarii Ia maximum 5 la sută este respinsă de tot mai multe uniuni sindicale care cer ca' salariile să fie puse în acord cu creșterea prețurilor.Pe plan politic se semnalează o Intensificare a acțiunilor Partidului Conservator din opoziție în perspectiva viitoarelor alegeri generale. Partidul Conservator a anunțat că va cere parlamentului, la reluarea sesiunii, luni, să se pronunțe asupra unei moțiuni de cenzură Împotriva guvernului laburist care, după cum se știe, este minoritar, bucurîndu-se de sprijinul deputaților independenți șt aparținînd unor partide mai mici.

i' -I

După cum s-a relatat, la capătul a 44 de zile de grevă, siderurglștil vest-germanl au obținut satisfacerea reven
dicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Greva, prima din această ramură în ultimii 50 de 
ani, s-a remarcat prin amploarea deosebită — au participat la ea peste 100 000 de muncitori, jumătate din angajați! 
acestei ramuri industriale — precum și prin fermitatea greviștilor, care au rezistat cu succes „iock-out"-ului pa

tronilor. în imagine • muncitorii de la uzinele „Solinger", in timpul unul miting de masă

agențiile de presă transmit

BOLIVIA* Dejucarea unei lovituri de stat
a unor elemente de dreaptaLA PAZ 13 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului de Interne bolivian, dat publicității la La Paz, a făcut cunoscut că în localitatea Cochabamba a fost dejucată o lovitură de stat plănuită de o serie de elemente de dreapta, conduse de fostul procuror general al tării, Eduardo Soriano, șl cîțiva ofițeri superiori al armatei boliviene. Autorii loviturii de «tat eșuate au fost arestați.

★Centrala Muncitorească Bollviană (C.O.B.) a lansat un apel la organizarea, la 18 ianuarie. în principalele orașe ale țării, a unui „marș național al unității sindicale" consacrat afirmării sprijinului oamenilor muncii față de programul guvernamental de revenire a țării la un guvern civil și

la o viată politică parlamentară. Marșul are, totodată, semnificația de a fi o manifestare amplă de protest împotriva acțiunilor unor elemente conservatoare din țară care plănuiesc răsturnarea actualului regim. într-un comunicat al C.O.B. se arată că „o nouă lovitură de stat subversivă, pusă Ia eale de elemente reacționare, amenință, în prezent, procesul de constituționalizare a tării anunțat de guvernul militar bolivian. Ea urmărește împiedicarea desfășurării alegerilor prezidențiale prevăzute pentru luna iulie".Documentul C.O.B. solicită adoptarea de măsuri urgente pentru dejucarea oricăror încercări de a abate procesul de democratizare a vieții interne boliviene.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Oameni de știință din 30 de țări 
ale lumii au luat parte—la Tallin 
*— to simpozionul internațional 
„Tendințele și perspectivele dez
voltării științei și tehnicii și in
fluența lor asupra soluționării 
problemelor globale ale contem
poraneității", organizat de 
O.N.U. și Comitetul de stat al 
U.R.S.S. pentru știință și tehnică 
In vederea pregătirii Conferin
ței mondiale a O.N.U. „Știința 
și tehnica in scopurile dezvol
tării". Din România, la 
lion a participat Mircea 
membru corespondent al 
miei Republicii Socialiste 
nia.

Convorbiri privind nor
malizarea relațiilor dintre 
R.D.G. Și R.F.G. Ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Oskar Fischer, l-a primit, sîmbătă, la Berlin, pe Hans-Jurgen Wischnewski, ministru de stat la Cancelaria federală a R.F. Germania, cu care a examinat probleme privind normalizarea relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.. După cum menționează agenția A.D.N., părțile au fost da acord cu faptul că cele două state germane poartă o mare răspundere pentru pacea, securitatea și destinderea în Europa, precum și pentru progresele pe calea dezarmării și limitării înarmărilor.

alUulul de Stat al R.P. Chineze, care efectuează o vizită oficială in capitala zambiană. Totodată, vicepremierul chinez s-a întîlnit cu primul ministru al Zambiei, Daniel Lisulo. Convorbirile — relevă agenția China Nouă — au prilejuit un schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, precum și in legătură cu situația din sudul Africii.

RHODESIA

Autoritățile rasiste au extins legea marțială
pe aproape întreg teritoriul țăriiSALISBURY 13 (Agerpres). — Guvernul minorității rasiste din Rhodesia a anunțat extinderea legii marțiale pe aproape întreg teritoriul țării. a anunțat gazeta oficială a regimului. De asemenea, autoritățile de Ia Salisbury au anunțat că bărbații albi în vîrstă de 50 pînă la 60 de ani vor fi chemați, în anumite perioade, în armată. Anunțul oficial precizează că măsura de extindere a legii marțiale va include 15 noi districte din nordul și estul teritoriului rhodesian.

ta de a lăsa „mină liberă" forțelor de opresiune de a interveni și a aresta orice persoană sau grup ale căror activități ar putea fi considerate ca ostile regimului.După cum transmite agenția U.P.I., noua inițiativă a regimului impopular de la Salisbury a fost criticată chiar de reprezentanții albi ai bisericii și ai corpului juridic.

simpo- 
Malița, 
Acade- 
Romă-

Această măsură a fost introdusă mai multe zone ale Rhodesiei încă la mijlocul anului trecut, pentru

cu gîndul la „Oltcit
Pentru un român, Parisul reprezintă nu numai un leagăn de cultură și civilizație europeană, cetate a unei fastuoase istorii, dar și locul către care nenumărate figuri ilustre ale culturii și istoriei românești s-au îndreptat pentru, a clădi punți trainice între cele două popoare de origine latină. Bălcescu, Rosetti, Alecsandri. Magheru, Cuza și atîția alții — unii au luptat pe baricadele revoluției de la 1848 din Franța și ale Comunei din Paris — și-au înscris umbrele de neșters in zidurile marelui oraș, prin care și-au purtat visul de libertate socială și independență națională a românilor.Impresionant cortegiu de evenimente istorice și demersuri prietenești care au consolidat cunoașterea, apropierea și bunele relații dintre cele două națiuni, orașul prezintă pentru vizitatorul din România un interes special, generează sentimentul unei anume familiarități.Sîntem — un grup de ziariști români — oaspeții Ministerului de Externe al Franței și discutăm cu mai mulți înalți funcționari ai ministerului. Aflăm astfel, pe rînd, opinii autorizate despre relațiile politice, economice, culturale, în plină dezvoltare. dintre România și Franța. România este privită aici ca un partener cu care Franța cooperează intens, în virtutea tradiției și. mai cu seamă, în virtutea unor interese comune.Și tocmai pentru a cunoaște mai de aproape aspectele concrete aie acestei cooperări, gazdele noastre ne-au mijlocit o vizită la una dintre uzinele ..Citroen" — „Citroen-Aul

nay", din imediata vecinătate a Parisului — ultima nou născută dintre unitățile de producție ale firmei. Ultima și „cea mai modernă din Europa", spune o publicație „Citroen". Ne ducem, deci, la Aulnay ca să ne facem o idee despre viitoarea înfățișare a uzinei de automobile „Oltcit" de la Craiova („ceea ce se vede aici 
veți vedea curind și la dum
neavoastră, la Craiova"). Cu deose-

întrevedere sirlano-liba- 
neZă» Pre?edintele Siriei, Hafez El Assad, l-a primit pe Selim Al- Hoss. primul ministru al Libanului, sosit sîmbătă într-o vizită de lucru la Damasc. Au fost abordate ultimele evoluții ale situației din sudul Libanului.

PtimilC. Pre5edintele Zambiei, Kenneth David Kaunda, l-a primit pe Li Sien-rden, vicepremier al Con-
Evoluția situației din IranTEHERAN 13 (Agerpres). — Primul ministru al Iranului, Shatlpur Bakhtiar, a prezentat sîmbătă în Senat — camera superioară a parlamentului — noul cabinet civil și programul său de guvernare. în cealaltă cameră a parlamentului — Maj- lisul — guvernul și programul au fost prezentate joi.După cum informează agențiile internaționale de presă, sîmbătă. Universitatea din Teheran și alte cinci instituții de învățămînt superior și-au redeschis porțile, pentru prima dată în ultimele șase luni. Cu acest prilej, la Universitatea din Teheran a avut loc o adunare la care au luat parte zeci de mii de profesori, stu- denți și cetățeni ai capitalei iraniene. Guvernul civil al primului ministru

Pars
aude că

Shahpur Bakhtiar a dispus evacuarea trupelor din perimetrul universității.Agenția iraniană de știrianunță, pe de altă parte, că patru profesori din orașul Kerman care fuseseră arestați la 16 decembrie fost puși în libertate.Postul de radio Teheran, citat agenția France Presse, a anunțatîn urma incidentelor care, s-au produs joi la Shiraz, soldate cu moartea a șase persoane și rănirea altor 12, ierarhia religioasă șiită, de opoziție, a adreșat populației din acest oraș un apel la calm. S-a ticipanților la manifestații țină de la comiterea de duc la distrugeri, incendii tarea vieții cetățenilor.
cerut par- să se ab- acte care și pericli-

La „Citroen

bire că la Aulnay, pe benzile de montaj se află alte tipuri de automobile, în principal limuzina „CX“, cu toate variantele sale — o mașină mare și puternică, „CX-Prestige“ — cel mai orgolios tip de automobil de fabricație „Citroen". Pe alte două conveiere se nasc automobilele „Citroen" mai mici. întregul complex de uzine „Citroen" produce zilnic mai mult de 2 300 de automobile, de la micuța „2 CV" pînă la impozantul „CX-Prestige".Sîntem conduși pe fluxul tehnologic. Nu, nu se fabrică totul aici. Există nouă uzine „Citroen" în regiunea Parisului și opt în provincie. Dintre ele, cîteva își trimit aici produsele pentru a fi integrate in automobilele ce pornesc în lume de la Aulnay. Există și alte uzine de asamblare, pentru alte tipuri de mașini „Citroen". Deci, aici, la Aulnay, in capătul conveierului pentru ,,CX“ se așază mai întîi piesa de bază a caroseriei, un fel de schelet pe care, de-a lungul cîtorva kilometri de promenadă lentă printre sau în interiorul unor foarte sofisticate instalații, se vor adăuga mereu piese și subansamble, ornamente și culori, pînă ce, coborînd pe sol, o mașină elegantă va fi gata să pornească în prima ei cursă. Pe tot acest parcurs se va desfășura un extraordinar travaliu tehnic, în mare parte controlat electronic și în ambianța unei curățenii de farmacie. Diversele părți componente ale caroseriei (ce sosesc «-u maximă precizie la locurile de mtilnire cu viitoarea mașină — șefie la serie) sînt unite între ele prin 3 816 puncte de sudură. Și numai extrem de rar intervine omul în aceste operații. Un singur agregat „Sciaky". manevrat de 2 operatori, execută 214 puncte de sudură într-un minut și 25 de secunde. Mașini automate aleg prin palpare și repartizează piesele, panourile, parbrizele ; mașini automate controlează prin palpare perfecțiunea suprafețelor. Oamenii nu sînt absenți. în combinezoane viu colorate, ei supraveghează și

intervin acolo unde mașina nu poate interveni : operații care solicită gîndirea vie, decizia promptă și in- _ tellgentă, prezența delicată a mîinii ' omenești, simțul estetic și, deseori, sentimentele. Omul va fi totdeauna o prezență de neînlocuit chiar și in mijlocul celei mai evoluate tehnologii.„Uzina noastră asigură cele mai bune condiții de muncă din întreaga industrie de •automobile din Franța" — ne spune cu nedisimulată mîndrie unul dintre tehnicienii ce ne conduc. Solicităm precizări și aflăm că firma „Citroen" a făcut mari investiții în acest domeniu din considerente de ordin practic : randamentul omului exprimat și prin veghea sa asupra calității ireproșabile a produsului.în acest univers' al unei tehnicități împinse pînă la pedanterie și în care exactitatea, perfecțiunea sînt urmărite cu o scrupulozitate electronică, produsul muncii nu poate fi decit obiectul unui meritat prestigiu.De aceea, declarația pe care ne-a făcut-o unul dintre reprezentanții firmei „Citroen" pentru uzina „Oltcit", a sunat măgulitor : 
mulțumiți de 
cută lucrările 
iova"...La capătul Aulnay, dl. Roy, tehnicianul ne-a condus și ne-a vorbit tot timpul cu o căldură specială, se explică. Da, are pentru România o admirație aparte. Pentru că „România în
cearcă și reușește să facă pași de 
uriaș, să sară etapele — cum se 
spune la noi în Franța".Cu gîndul la ,.Oltcitul“-ul de-acasă ne întoarcem pe Quel d’Orsay ; ne așteaptă dl. Gillon, însărcinat cu problemele economice al Direcției pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe al Franței. Nu e nevoie să-i punem întrebări. Le previne, vorbește despre ce crede că ne-ar interesa :— Deci, relațiile economice ale 
Franței cu România se desfășoară

Lucrările Comisiei supe
rioare mixte egipteano—su
daneze Pen‘ru complementaritate au început sîmbătă la Khartum sub președinția vicepreședintelui și ministrului sudanez al afacerilor externe, Al Rashid Al Tahir Bakr, și respectiv al primului ministru egiptean. Mustafa Khalil. După cum informează agenția MEN, sînt examinate domeniile de colaborare dintre cele două țări. în special pe plan economic, social și al turismului.

Dezvoltarea economiei 
R.P. Mongole în 1978. La Ulan Bator a fost dat publicității comunicatul Direcției centrale de statistică privind îndeplinirea planului economiei naționale mongole pe anul 1978. Fondurile fixe au crescut anul trecut cu 20 la sută, venitul național — cu 6,7 la sută, iar productivitatea socială a muncii cu 4,8 la sută. în sectorul zootehnic a fost depășit planul de producție. Agricultorii au desțelenit 93 900 hectare de păminturi virgine. Investițiile capitale au fost în anul 1978 de 3,6 miliarde tugrici, cu 19,2 la sută mai mult decît în anul precedent. Volumul lucrărilor de con- strucții-montaj a crescut 'cu 9 la sută.

Vizită. Luls Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, secretar general adjunct al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), a sosit în Angola într-o vizită oficială. El va avea convorbiri cu șeful statului angolez, Agostinho Neto.
Atentate teroriste.In sPa- nia continuă escalada atentatelor teroriste. Sîmbătă dimineața, anunță a- genția Reuter, in localitatea Azcoitla, din provincia bască Guipuzcoa, s-au Înregistrat două explozii cărora le-au căzut victimă doi polițiști. De la începutul anului, atentatele teroriste din Spania s-au soldat cu 10 morți, dintre oare 6 polițiști.
Viitoarea reuniune la ni

vel înalt a Pieței comune va avea loc la Paris, în zilele de 12 și 13 martie — a anunțat, la Bruxelles, un purtător de cuvint al Ministerului de Externe belgian. Tot in

acest an, între 22 și 23 iunie, la Strasbourg, va avea loc o nouă reuniune la nivel înalt a C.E.E., organizată la două săptămîni după desfășurarea primelor alegeri directe pentru parlamentul vest-european. în sfirșit, o a treia reuniune fer nivel înalt va avea loc la Dublin, în luna octombrie.
în cadrul festivalului de mu- A 

zică contemporană organizat le 
Copenhaga, orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii daneze a ofe
rit, la 11 ianuarie, un concert 
sub bagheta dirijorului român 
Horea Andreescu, transmis In 
direct de posturile de radio din 
Danemarca. Dirijorul român, 
cunoscut publicului din Copen
haga și cu alte prilejuri, s-a 
bucurat de un frumos succes.

Aproape 16000 de firme 
japoneze au dat faliment anul trecut, totalul datoriilor acestora cifrindu-se la 2 470 miliarde yeni, s<-a anunțat, vineri, la Tokio. Numărul falimentelor — al doilea ca mărime în perioada postbelică — și amploarea datoriilor firmelor- falimentare reflectă persistenta tendințelor recesioniste în economia japoneză.

ÎN CADRUL DECENIULUI DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA

RASISMULUI

Ratificare. Adunarea Republicii (Parlamentul portughez) a aprobat, în Unanimitate, ratificarea Acordului general de cooperare dintre Portugalia și Republica - Populară Angola, semnat, în această vară, la Bissao, de președinții Ramallho Eanes și Agostinho Neto.
Populația S.U.A.8 crescut cu 1.7 milioane de persoane în 1978. Ea atingea, la 1 ianuarie 1979, 219 874 966 persoane, cifră cu puțin inferioară celei înregistrate în 1977 (1,8 milioane).

Omagiu adus militantului de culoare 
Martin Luther King

Sesiunea extraordinara a Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheiduluiLa Atlanta (S.U.A.) are loc in 

zilele de 15 și 16 ianuarie o sesiune 
extraordinară a Comitetului special 
al O.N.U. împotriva apartheidului, 
la care au fost invitați să parti-' 
cipe reprezentanții tuturor țărilor 
membre ale organizației mondiale, 
ai rhișcărilor de eliberare din Af rica, 
ai organizațiilor neguvernamentale, 
precum și numeroase personalități 
ale vieții politice internaționale.

Deplasarea reuniunii Comitetului 
de la New York, unde este sediul 
Națiunilor Unite, în capitala statu
lui american Georgia are loc ca 
urmare a hotăririi adoptate de a- 
cest organism al O.N.U., care a vrut 
astfel să marcheze împlinirea te 50 
de ani de la nașterea cunoscutului 
militant pentru drepturile popu-, 
lației de culoare din Statele Unite, 
Martin Luther King, căzut victimă 
unui atentat criminal. După cum 
se știe, mormintul lui Martin 
Luther King se află la Atlanta.„Sesiunea — se arată în rezolu
ția adoptată de Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheid,ului — va fi un prilej ca să se aducă un omagiu luptei și sacrificiului dr. King consacrate eliminării rasismului, apartheidului și sărăciei,. contribuției sale la cauza păcii internaționale". La rindul său, pre
ședintele comitetului, Leslie Harri-

man (Nigeria), a declarat că Martin 
Luther King „a fost nu numai un mare conducător al populației de culoare din S.U.A, dar și un lider al mișcării de solidaritate internațională cu popoarele oprimate din Africa australă și cu mișcările lor de eliberare națională". Sesiunea 
extraordinară a comitetului se des- 

. fășoară in contextul Deceniului de 
luptă împotriva rasismului.

Comemorarea a 50 de ani de la 
nașterea lui Martin Luther King 
are loc intr-un moment cind opinia 
publică din Statele Unite cere cu 
tot mai mare insistență elucidarea 
împrejurărilor asasinatului de la 
4 aprilie I960. După cum s-a anun
țat, Comisia specială de anchetă a 
Camerei Reprezentanților a emis 
opinia că fostul lider al populației 
de culoare din S.U.A. nu a fost vic
tima unui atentator izolat, ci a unui 
complot urzit de cercurile rasiste, 
ultrareacționare.

„Sîntem 
felul în care se 

la uzina de la

și-a dedicat viața.

călătoriei prin uzina care
foarte 

exe
cra

a 14 000 
destinată 
capacita-

totul „Oltcit"-ul
La Aulnay, in cea mal nouâ uzină „Citroen", uzină căreia îl va semăna întru 

de la Craiova

în trei principale domenii. 1. Indus
tria de automobile; 2. Industria 
aeronautică; 3. Informatica. Să le 
luăm pe fiecare pe rînd. Cooperarea 
dintre „Renault" și România in construcția de automobile durează 
de zece ani și merge bine. „Dacia" 
este acum o mașină cunoscută in 
lume. îi vor urma și alte tipuri de 
„Renault". Ca să nu mai vorbim 
de „Oltcit"... Este un gen de coope
rare cu avantaje reciproce echili
brate. In domeniul aeronauticii, 
de asemenea, cooperarea se va 
dezvolta. România fabrică mai de 
mult, sub licență, elicopterul 
„Alouette-3" și, ulterior, elicopte
rul „Puma". Există acum mai 
multe idei pentru dezvoltarea co
operării în aeronautică, nu știm incă 
precis la care ne vom opri. In informatică, de asemenea, coopera
rea merge bine, se dezvoltă. Mai 
există și alte domenii ale coope
rării. De exemplu, in construcția 
utilajelor energetice, a unor turbo- 
agregate de puteri foarte mari cum 
ar fi cele de 70(1 MW... De asemenea, 
cooperări în metalurgie, industrie 
alimentară și altele.

Aveți o bună reputație, aveți 
bune relații politice cu multe țări — 
continuă interlocutorul. Franța, de 
asemenea. Există toate condițiile pen
tru ca țările noastre să intensifice 
colaborarea pe multiple planuri. 
Evident, in privința aceasta. ne 
punem mari speranțe tu rezultatele 
fructuoase ale vizitei pe care o va 
face in România președintele nos
tru, Valery Giscard d’Estaing, ' 
la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile ce vor avea 
loc vor da, fără îndoială, 
impuls relațiilor de colaborare 
tre Franța și România.Mulțumindu-i interlocutorului tru acest succint panoramic pra aspectelor concrete ale borării economice româno-franceze, ne-am gindlt, din nou, la punțile peste spații și timp pe care le-a clădit și le lărgește continuu buna înțelegere dintre două popoare prietene, care știu să diseearnă dintre atîtea căi posibile pe cele ale avantajului reciproc, ale dialogului fertil, ale colaborării în numele păcii și prosperității.

Mihai CARANFIt

un ■ nov 
din-pen- asu- cola-

Cu prilejul celei de-a 50-a «ni 
versori a zilei de naștere a lui 
Martin Luther King, președintele 
Jimmy Carter a dat publicității o 
declarație in care apreciază că 
acest moment trebuie să constituie 
un prilej pentru reafirmarea prin
cipiilor cărora fostul lider al popu
lației de culoare

REFORGER-79" Șl CEI 200 
DIN COPENHAGA

200 de savanți da
nezi de cele mai dife
rite preocupări — fi
zicieni, chimiștl, ma
tematicieni, biologi — și-au întrerupt, pen
tru moment, observa
țiile asupra semnale
lor de pe ecranele 
complicatelor aparate 
care explorează mira
culoasa „lume" a par
ticulelor, și-au ridicat 
frunțile din nobila în
clinare asupra micro- 
scoapelor, devenită 
simbol al neobositei 
investigații a omului 
în universul vieții, 
ori și-au aminat. tem
porar. vreun nou ex
periment pentru a se 
reculege, intr-o adin- 
că meditație, asup-a 
rosturilor științei, a 
răspunderii ce revine 
slujitorilor ei in fața 
popoarelor. Răspun
dere cu atît mai mare 
in zilele noastre, cind 
unele din cele mai 
noi cuceriri ale știin
ței sint deturnate de 
la scopurile lor firești, 
ale accelerării pro
gresului și civilizației 
întregii omeniri, pen
tru accelerarea unei 
producții antiumane 
in esența ei: produc-

ția de armament, iar 
conștiința umanită
ții nu poate rămine 
indiferentă în fața a- 
cestei realități. Cei 
200 de savanți danezi 
și-au părăsit pentru 
un moment laboratoa
rele spre a semna un 
apel adresat colegilor 
lor din întreaga lume • 
de a se opune folosi
rii rezultatelor cer
cetărilor lor in sco
puri distructive, de 
a-și ridica glasul in 
apărarea vieții, cerind 
— cu autoritatea pe 
care o conferă înseși 
cuceririle științei con
temporane, la care ei 
sint părtași — oprirea 
cursei iraționale a 
înarmărilor.

Agenția France 
Presse, care transmite 
din Copenhaga aceas
tă știre, publică, in a- 
ceeași zi și in cuprin
sul aceleiași emisiuni, O altă știre, cu titlul 
enigmatic „Reforger- 79". Nu. nu este vor
ba de denumirea vre
unei noi particule 
descoperite în vreunul 
din laboratoarele lu
mii. Este abreviațiu- 
nea unei vaste opera
ții transoceanice, cu

participarea 
de militari, 
să verifice 
tea de acțiune a forțe
lor militare ale S.U.A. 
trimise spre bazele 
N.A.T.O. din Europa. 
Pe „podurile" aerian 
și maritim ce leagă 
cele două maluri ale 
Atlanticului au fost 
lansate ultimele „nou
tăți" ale tehnicii mi
litare, inclusiv mij
loace din aele . mal 
perfecționate de dis
trugere, care, desigur, 
n-ar fi putut fi reali
zate fără contribuția 
efectivă a oamenilor 
de știință, a tehnicie
nilor și cercetătorilor 
din zeci de institute 
și laboratoare atrase 
in angrenajul cursei 
înarmărilor.

Apelul savanților 
danezi, care vine să 
amplifice demersul 
altor sute de slujitori 
ai științei din întrea
ga lume, capătă astfel 
semnificația unei 
tetice chemări 
ponsabilitate 
te colegilor 
pretutindeni.

Dumitru
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