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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Norvegiei

!®L-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineața.

pe Per Borgen. care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Regatului Norvegiei în 
țara noastră. (Continuare în pa
gina a III-a).
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Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

Vizita președintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, a fost amînată
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FILOANELE BOGATE
ALE INIȚIATIVEI MINERILOR

Ancheta noastră în bazinul Comănești
Vermești, Leorda, Rafira, Lumina. 

Sînt nume ale cîtorva mine de căr
bune din bazinul Comănești. Trecînd 
Trotușul pe la Asău, ori pe la Dăr- 
mănești, nici nu bănuiești măcar, 
dacă bineînțeles nu ești de prin par
tea locului, că în aceste mine de sub 
dealurile care închid uriașa căldare 
de la poalele Lapoșului, oamenii 
muncesc cu dăruire și tenacitate 
pentru a scoate din adîncuri cit mai 
mult cărbune — „pîinea” zilnică a 
termocentralelor.

Scurt popas la Vermești, unul din 
cele mai mari sectoare miniere ale 
exploatării carbonifere de pe Valea 
Trotușului. Atit la suprafață, cît și 
în subteran, se muncește fără preget. 
Cei din abataje 
pot fi considerați, 
pe drept cuvînt, 
eroi. Ortacii lui 
Gheorghe Anton 
și Nicolae Gosav 
au făcut și fac tot 
ce le stă în pu
tință pentru ca 
producția să creas
că. Au introdus 
armăturile meta
lice în abataje, au 
mecanizat opera
țiile de manipulare șl transport « 
materialelor și cărbunelui.

— Pentru noi, cuvintul dat e da
torie — precizează tovarășul Andrei 
Negri, șeful sectorului. Știm că eco
nomia națională are nevoie de cît 
mai mult cărbune. Ne-am propus să 
scoatem la suprafață în plus, pină la 
finele lunii ianuarie, cel puțin 300 
tone de cărbune. Altminteri, r.u în
deplinim angajamentul pe întreprin
dere.

Rezultatele confirmă. Pe graficul 
întrecerii, aflat la intrarea in mină, 
au fost înscrise pînă ieri aproape 
200 tone de cărbune extrase peste 
plan. Aceasta-i partea celor din sub
teran. Pentru că la fronturile de 
înaintare se înregistrează alte succe
se. Folosind transportoare de mare 
capacitate, minerii din brigada con
dusă de Simion Simionescu au du
blat viteza de înaintare la deschide
rea unui nou cîmp minier. După cal
culele lor, de aici se va extrage căr
bune cu un an mai devreme decit 
prevede planul.

Activitate intensă șl la mina Asău. 
Două fapte de muncă rețin în mod 
deosebit atenția. Prin generalizarea 
susținerii metalice in abatajele fron
tale. minerii de aici au sporit pro
ductivitatea cu 5 la sută și reușesc 
să economisească, la 1 000 tone căr
bune extras, cite 40 mc de lemn de 
mină. Minerii conduși de maistrul 
principal Grigore Ardeleanu, secre
tarul comitetului de partid pe Între

prindere, au săpat un put cu un grad 
de dificultate foarte ridicată, intr-un 
timp record. Lucrînd tot timpul sub 
afluență de apă. în roci dure, dar in 
mod ritmic și cu mijloace mecanice, 
ei au ciștigat o jumătate de an pen
tru producție. Și trebuie spus că to
tul a decurs în condiții de deplină 
securitate a muncii. Se așteaptă 
acum ca brigada lui Vasile Adam să 
străpungă ultimii 500 metri, ca apoi 
să înceapă exploatarea cărbunelui.

La Rafira, oamenii au găsit o nouă 
modalitate de a comprima timpul. 
Ca să cîștige secunde, ei au hotărît 
să efectueze schimbul direct la lo
cul de muncă, nu la gura minei, cum 
făceau pînă de curînd. Acum, utila

• 5 000 tone cărbune peste plan • Prin mecanizare 
— viteze duble de înaintare • Un puț minier de mare 
dificultate săpat în avans • Utilaje importante reali
zate prin forțe proprii • Cheltuieli materiale mai re

duse — producție netă sporită

jele și instalațiile sînt preluate din 
mers. în stare de funcționare. Se cîș- 
tigă astfel timp prețios pentru pro
ducție. Membrii biroului organizației 
de partid, specialiștii de aici caută 
în prezent noi soluții care să ducă la 
scurtarea timpului de deplasare a 
oamenilor de la intrarea în mină și 
pînă la locurile de muncă.

Peste tot, în minele amintite, ca și 
la Leorda. Poiana Stampei. Lozna, 
minerii sint animați de aceeași do
rința : să scoată la lumină cît mai 
mult cărbune. Dumitru Popa, pre
ședintele comitetului sindicatului, 
ne-a informat că în adunările gene
rale care au avut loc în aceste zile 
pe sectoare, minerii s-au angajat să 
extragă în 1979, peste prevederile 
planului, mai mult de 5 000 tone de 
cărbune. Cantitate suficientă pentru 
ca termocentrala din localitate să 
funcționeze la întreaga ei capacitate 
timp de o săptămină. O mențiune : 
acest spor de producție va fi obținut 
nurnai pe baza creșterii productivi
tății muncii. Referindu-se la măsu
rile întreprinse în acest sens. ing. 
Nicolae Bejan, directorul unității, 
ne-a vorbit de generalizarea susți
nerii metalice a abatajelor frontale 
și cameră de la minele Leorda și 
Asău. de mecanizarea tuturor ope
rațiunilor de manipulare a materia
lelor de volum — prefabricate din 
beton, agregate de balastieră, lemn 
de mină — măsuri care «e Împletesc 
cu altele referitoare la reducerea În

treruperilor accidentale în functiona
rea utilajelor șl instalațiilor, mai 
buna aprovizionare cu materiale a 
locurilor de muncă etc.

Cărbune mai mult, mai bun. dar și 
eficientă sporită — și-au spus mine
rii. Și în acest sens stau mărturie 
angajamentele asumate pe acest an : 
reducerea cheltuielilor materiale cu 
5 lei la mia de lei producție-marfă, 
realizarea unei producții nete supli
mentare in valoare de un milion lei, 
economisirea a 50 tone de metal — 
prin recuperarea și refolosirea inte
grală a armăturilor din lucrările mi
niere abandonate — precum și a 
unor Însemnate cantități de ciment, 
lemn de mină etc. La acest capitol 

ei sînt susținuți 
de muncitorii din 
atelierul central 
de întreținere și 
reparații, care se 
străduiesc să pre
lungească viata 
instalațiilor și u- 
tilajelor din mi
nă. în ultima vre
me. oamenii con
duși de maistrul 
Gheorghe Damian 
au confecționat. în 

cadrul acțiunii de autodotare. diferite 
utilaje de Înaltă tehnicitate : scocuri 
oscilante, trolii, instalații de măcinat 
cărbune etc., care au dus la crește
rea simțitoare a productivității mun
cii; Numai prin punerea in funcțiune 
a celor trei instalații de măcinat, pro
ductivitatea muncii la minele Poiana 
Stampei și Lozna a sporit cu aproa
pe 60 la sută.

Sint fapte care atestă hotărtrea 
țninerilpr . din bazinul ...Comănești de 
ă scoate la suprafață și trimite ter
mocentralelor din tară cărbune tot 
mai mult, de calitate superioară. 
Promotorii tuturor acțiunilor sînt co
muniștii. Birourile Organizațiilor de 
partid. împreună cu conducerile sec
toarelor analizează la sfîrșitul fiecă
rei săptămini modul în care au fost 
aplicate propunerile făcute de mi
neri. iau măsuri de remediere a 
lipsurilor ; organizațiile de partid 
desfășoară o largă muncă politică in 
rîndurile muncitorilor, în abataje. 
Gazetele de perete, stațiile de radio- 
ficare, întreaga propagandă vizuală 
a fost orientată spre același scop : 
îndeplinirea și depășirea planului în 
fiecare zi. în fiecare decadă și lună 
în parte. Și minerii de aici răspund, 
ca întotdeauna, prin fapte. De la 
începutul acestui an. ei au extras 
In plus, fată de prevederile planului, 
peste 500 tone de cărbune.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scintell"

Aspect de Io noua întreprindere 
de tricotaje din Cehu-Silvaniel, 

județul Sălaj

Din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, avionul prezidențial la 
bordul căruia se afla președintele 
Republicii Franceze. Valăry Giscard 
d’Estaing. împreună cu doamna

Anne-Aymone Giscard d’Estaing și 
care urma să sosească joi ia Bucu
rești. la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, nu a putut ateriza

pe aeroportul Otopeni. deși a survo
lat Capitala, reintorcindu-se la Paris.

De comun acord s-a stabilit ca vi
zita în România a președintelui 
Valery Giscard d’Estaing să aibă loc 
în funcție de evoluția vremii.

Actul nemuritor al 
Unirii din 1859 este o 
etapă crucială a isto
riei poporului român 
care, pe deplin con
știent de drepturile 
sale de națiune de sine 
stătătoare, pășește cu 
fermitate și încredere 
pe drumul progresului 
și al devenirii sale 
plenare, in vasta miș
care a popoarelor care 
își afirmă hotărît, 
prin cultură și civili
zație materială și spi
rituală, locul sub 
soare.

Marii cărturari pa
șoptiști. precursori ai 
Unirii, exprimaseră în 
operele lor caracteris
ticile problemelor fun
damentale ale timpu
lui lor, dintre care 
primordiale apăreau : 
realizarea marii fapte 
a Unirii, cucerirea in
dependentei naționale, 
emanciparea socială. 
„Dacia Literară” fuse
se simbolul unor ase
menea pspiratii .țj’p-. 
fund patriotice. însu- 
mînd totodată și ma
nifestul întregii miș
cări literare care se va 
dezvolta general, prin 
voința de a îmbrățișa 
ca „foaie românească” 
toate operele generate 
de forțele creatoare 
din orice parte a ținu
turilor locuite de ro
mani.

nală și unitatea, iar în 
înfăptuirea ei vedea 
tinta cea mai apropia
tă pe care trebuia s-o 
atingă neamul româ
nesc. Și, într-adevăr, la 
întrecere cu moartea 
si-a scris, luptînd cu 
toate forțele mistui
toarei sale iubiri de 
tară, luminoasa sa o- 
peră „Istoria Români
lor subt Mihai Vodă

lui vor fi devenit cel 
mai popular text poe
tic pe care l-a cunos
cut vreodată o melo
die inspirată de o mare 
faptă națională.

Patrioti și unioniști 
fuseseră și alti repre
zentanți ai poeziei ca 
Cezar Boiliac. loan 
Cătină. Andrei Mure- 
șanu, autorul nemuri
torului imn al „deștep-

ținut astfel. în sufle
tele românilor, marea 
flacără a luptei pentru 
patria unită a cărei 
conștiință se regăsește 
în elemente și eveni
mente oricît de înde
părtate ale scării isto
riei. Prin ei ideea u- 
nității naționale devi
ne echivalentă cu re
cunoașterea valorilor 
concrete ale vieții și

nia versurilor lor. di
versitatea lumii căreia 
i-au aparținut și ale 
cărei idealuri le-au 
înțeles structural si 
le-au transfigurat in 
arta verbului în nu
mele ideii de libertate 
s-au ridicat împotriva 
dogmelor. împotriva 
vechilor orînduiri care 
asupreau, material si 
spiritual. în romantis-

Din conștiințe a izvorit flacăra 

luptei pentru patria unită 
---------------------------însemnări de Alexandru BĂLĂCI ------------------------

popor libertatea națio

Nicolae Bălcescu pu
tuse să scrie despre 
această revoluție câ 
este „o fază naturală, 
neapărată, prevăzută, 
a acelei mișcări care 
tîrăște nația română 
împreunăm cu toată o- 
menirea pe calea ne
mărginită a unei dez
voltări progresive”. El 
cerea pentru întregul

Viteazul”, adevărat 
imn do glorie al isto
riei românești și al 
mărețului act al unirii 
tuturor românilor, în 
urmă cu secole, „fiin
țarea României” lui 
Alecu Russo fusese un 
alt. desăvîrșit, poem al 
păminturilor armonice 
alb binecuvîntatei țări 
locuite de un popor 
înzestrat și care aspira 
la strîngerea împreună 
a tuturor celor care se 
născuseră sub același 
cer și vorbeau aceeași 
limbă. miraculoasă 
prin omogenitatea ei. 
Și „regele poeziei”, 
Vasile Alecsandri. cald 
evocator al trecutului 
eroic și al splendidei 
naturi a patriei, cul
tivase lupta pentru în
făptuirea marelui vis 
al Unirii, iar versurile

tării” românești. Ei 
toți au contribuit, prin 
stăruitorul lor travaliu 
intelectual, la lumina
rea poporului, la spar
gerea orînduirii asu
pritoare a feudalității, 
la purtarea României 
pe drumurile dezvol
tării sale moderne. în
rădăcinați profund in 
realitatea vremurilor 
lor. ei au chemat la 
luptă pe cei multi 
pentru înfăptuirea unei 
epoci de adevărată re
naștere politică și cul
turală. Ei au afirmat 
hotărît. pe Plan lite
rar, aspirațiile popu
lare, profundele și va
loroasele însușiri ale 
poporului român, fă- 
cînd publice nestema
tele artistice ale poe
ziilor populare româ
nești. El au între-

ale istoriei, ale necesi
tății naționale, supre
ma lor problemă. Ase
menea scriitori, cu 
arta lor directă, care 
au reprezentat con
știința epocii, nu s-au 
abandonat unor visuri 
sterile, ci au căutat să 
se înscrie în structuri
le ființei colective a 
poporului de care s-au 
simțit legați prin toa
te fibrele sensibilității 
lor. Operele lor nu vor 
fi niciodată nedemne 
de a fi luate în con
siderație pentru că ei 
aparțin integral unor 
timpuri și spatii isto
ric determinate, pe 
care au căutat să le 
transmită prin carac
teristicile lor. viitoru
lui și umanității. Ei au 
căutat să exprime, 
prin lumina si armo-

mul generos si revo
luționar al orientării 
lor estetice, au aspirat 
să fie inimă din inima 
poporului, martori cre
dincioși ai vremii, vi
brații sonore și lumi
noase ale conștiinței 
colective. Ei au crezut 
cu tărie în deschide
rea către oameni. în 
finalitatea ideii de u- 
nire, în viata trăită în 
deplinătatea ei. Și o- 
pera lor. ca orice altă 
operă de artă se în
scrie, dincolo de ab
stract și metaforic, în 
experiența istorică, in 
structurile de concep
ție pe care le deter
mină epoca. Ei au fost 
conștient! de faptul că 
în decursul milenarei 
sale Istorii, poporul 
român a creat un im
presionant patrimoniu

de valori materiale și 
spirituale care i-au 
exprimat caracteristi
cile existențiale, care 
i-au reflectat neconte
nitele frămîntări si 
lupte date pentru afir
marea sa in împreju
rări, de cele mai multe 
ori intens dramatice. 
Ei au învățat de la is
torie. Așa cum învață 
și urmașii lor contem
porani de la marile 
lor exemple de a fi 
lingă uriașa existență 
a poporului pe care 
arta si literatura tre
buie să-l însuflețească 
în clipele cruciale ale 
trăirii sale. Așa cum 
am mai putut afirma, 
creatorii României 
contemporane aspiră 
să fie autorii unor 
opere specific româ
nești. In care locuitorii 
de veacuri ai acestor 
pămînturi să se poată 
recunoaște in esența 
structurilor lor de 
cristal. Făuritorii Uni
rii de la 1859 și aceia 
care le-au oglindit 
ideile în artă au știut 
că interesele patriei 
subordonează orice alt 
comandament și că 
pentru a se înălța mo
numentele de artă, du
rabile. nemuritoare, 
trebuie să fie ascultat 
glasul permanent viu 
al istoriei. în felul a- 
cesta operele de artă 
vor deveni un nobil 
instrument de formare 
și cizelar e a unui nou 
profil uman, în con
sonanță cu înfăptuiri
le contemporane ale 
forțelor pozitive care 
edifică o lume nouă în 
care va exista concor
danta deplină între 
estetic, social. Istoric 
Si etic.

Zăpada e bună pe cîmp... 
...nu pe străzi și pe căile de acces 
SA ACȚIONĂM ENERGIC PENTRU CA ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICĂ,

APROVIZIONAREA POPULAȚIEI ȘI CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE
SA SE DESFĂȘOARE IN CONDIȚII CORESPUNZĂTOARE

în cursul zilei da lori, în cea mal mare parte din Transilvania, tn Mol
dova, Oltenia, parțial în Dobrogea, în zona de munte și Jumătatea de vest 
a Munteniei a nins; tn Bărăgon, Dobrogea, precum șl în 6udul Moldovei 
zăpada a fost viscolită ca urmare a vîntului care a suflat cu viteze de 
50—60 km pe oră. în toate ludețele în care au căzut cantități mai mari 
de zăpadă comandamentele locale au mobilizat Importante mijloace teh

nice șl numeroși cetățeni pentru Înlăturarea zăpezii de pe străzi, de pe 
drumurile naționale și județene, de pe căile de acces din întreprinderi, 
spre secțiile de producție, depozitele de materii prime și materiale, graj
durile de animale, îneît circulația mijloacelor de transport, aprovizio
narea populației, activitatea unităților economice să se desfășoare în 
condiții corespunzătoare.

Normalizarea circulației pe arterele Capitalei depinde șl de noi, cetățenii. în cursul zilei de Ieri, mii de bucureșteni au contribuit la degajarea străzilor 
șl trotuarelor de zăpada căzută in timpul nopții Foto: S. Cristian

ÎN CAPITALĂ, lncS * prf- 
mele semne ale viscolului de ieri 
noapte au intrat în acțiune nume
roase mijloace mecanice pentru de
blocarea principalelor artere de cir
culație. în vederea asigurării conti
nuității transportului în comun, pre
cum șl pentru buna aprovizio
nare a rețelei comerciale. Ieri di
mineață, întregul parc I.T.B. a 
fost scos pe trasee, circulația desfă- 
șurîndu-se totuși anevoios, datorită 
unor blocări de străzi. De asemenea, 
tot tn cursul nopții de ieri s-a acțio
nat energic pentru deblocarea căilor 
de acces spre fabricile de pline si 
lapte, a principalelor complexe co
merciale. a depozitelor de măr
furi. în cursul dimineții se aflau în 
acțiune peste 1000 mijloace auto — 
tractoare, autocisterne cu plug și pe
rie. împrăștietoare de materiale an
tiderapante. buldozere, autogredere, 
autocamioane și basculante. încărcă
toare, excavatoare, cu ajutorul că
rora a început transportul zăpezii 
spre rampele de descărcare. Tot
odată. datorită măsurilor luate de 
comitetele de partid ale sectoarelor, 
au ieșit la acțiunea de deszăpezire 
peste 100 000 de cetățeni, care în cî- 
teva ore au reușit să deblocheze tro
tuarele și drumurile de acces din ma
rile cartiere, din zonele gărilor și 
autogărilor. Măsuri similare au fost 
luate, de asemenea, pentru deblo
carea căilor de acces din incintele 
întreprinderilor, asigurîndu-se func
tionarea normală a acestora. în ve
derea asigurării condițiilor necesare 
acțiunii mijloacelor de intervenție 
pentru transportul zăpezii, posesorii 
de autoturisme sint invitați să par
cheze mașinile pe străzi secundare, 
în așa fel îneît să nu împiedice 
această operație, să nu stinghereas
că circulația mijloacelor de transport 
în comun. (Dumitru Tîrcob).

IALOMIȚA. în noaptea de 17
spre 18 ianuarie. în Bărăgan a nins 
din abundentă, stratul de zăpadă a- 
jungind la 15—20 cm. pe alocuri for- 
mîndu-se troiene. Pentru buna desfă
șurare a circulației, atît în localită
țile urbane, cît și între localități. în 
tot cursul zilei de ieri s-a acționat 
cu 20 de pluguri. 11 autogredere. 3 
freze. 16 buldozere. în localitățile ru
rale au fost mobilizate toate tractoa
rele cu lame din cadrul S.M.A.-urilor 
și I.A.S.-urilor, pentru degajarea ză
pezii de pe drumurile de acces din 
sectoarele zootehnice, spre grajduri

el locurile de depozitare a hranei a- 
nimalelor. Temporar, circulația a fost 
gîtuită ca urmare a nămeților de ză
padă, pe drumul național E 20. în 
zona Andrășești — Ciochina, pe dru
murile ce leagă localitățile Căzănești 
— Cocora — Grindu și Slobozia — 
Amara — Grivița. Ca urmare a In
tervenției cu utilaje de deszăpezire, în 
clteva ore circulația a fost reluată. 
Pentru a veni în ajutorul automobi- 
liștilor aflat! în tranzit prin județ, 
întreprinderea de transporturi auto a 
repartizat ateliere mobile de inter
venții pe rutele Slobozia — Călărași, 
Slobozia — Fetești și Slobozia — 
Giurgeni.

în unitățile economice se lucrează 
normal, colectivele de intervenție 
acționînd cu operativitate pentru rea
lizarea aprovizionării cu materii pri
me și combustibili necesari desfășu
rării procesului tehnologic. Electricie
nii de la I.R.E. acționează pentru în
lăturarea defecțiunilor provocate de 
viscol

în ce privește aprovizionarea 
populației, dramurile de acces la fa
bricile de pline. întreprinderea de 
ulei. întreprinderea de industrializare 
a laptelui și depozitele I.L,F. au fost 
puse în stare de circulație. (Mihai 
Vișoiu).

BUZĂU. Viscolul și căderile ma
sive de zăpadă din județ au îngreu
nat circulația pe principalele șosele 
care leagă Buzăul de Rm. Sărat (in 
zona Comisoaia). Brăila. Ploiești, Ur- 
zicenl. Slobozia și Brașov, unde au 
trebuit să fie repartizate utilaje de 
deszăpezire. Importante forțe meca
nice. ajutate de echipe constituite din 
personalul unităților economice, au 
acționat în cursul zilei de ieri și în 
perimetrul zonei industriale din mu
nicipiul Buzău, asigurindu-se desfă
șurarea normală a aprovizionării teh- 
nioo-materiale a întreprinderilor.

Comandamentele comunale au mo
bilizat un mare număr -de cetățeni la 
operațiunile de degajare a zăpezii din 
sectorul zootehnic. Astfel. în coope
rativele agricole Padina. Pogoanele, 
Glodeanu — Siliștea, Glodeanu — Să
rat. Balta Albă. Puiești. Ziduri și al
tele, echipe de cîte 150—200 coopera
tori au lucrat la deszăpezirea bazelor 
furajere, a drumurilor dintre graj
duri. (Mlhai Bâzu).
(Continuare in pag. a Il-a)

Ritm de lucru susținut 
pe șantierul Canalului 

Dunăre-Marea Neagră
în cursul anului 1978. pe șan

tierul Canalului Dunăre — 
Marea Neagră s-au excavat pes
te 22 milioane metri cubi de 
pămînt și s-au turnat mai bine 
de 160 000 de metri cubi da be
toane. S-au realizat, de aseme
nea, aproape 9 lan de canal șl 
a început betonarea celor două 
ecluze de la Cernavodă șl Agi- 
gea. în același timp s-au con
struit mai multe poduri și au 
fost puse în funcțiune o secție 
pentru reparația de utilaje, la 
Basarabi, și o fabrică de betoa
ne la Cernavodă. în prezent, se 
desfășoară in ritm susținut lu
crările hidrotehnice în perime
trul viitoarelor porturi Cerna
vodă, Medgidia. Basarabi. Con
stanta Sud—Agigea si Midia.

(Agerpres)

La Galați a fost lansată 
prima navă 

din producția acestui an
Joi a fost lansată la Șan

tierul naval Galați prima navă 
din producția acestui an, nava 
„Fălciu” de 8 700 tdw. Ea 
este dotată cu motor de fabri
cație românească, iar la realiza
rea ei au fost folosite tehnolo
gii eficiente care au contribuit 
la reducerea substanțială a con
sumului de metal. în zilele ur
mătoare, pe poziția de lansare 
va fi trasă o nouă navă de 
15 000 tdw multifuncțională, m 
timp ce la cel de-al doilea car
gou de 55 000 tdw ,va incepe 
montarea motorului principal d« 
20 000 CP — construcție, de •- 
semenea. românească. (Agerpres)
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Manualele de istoria patriei
Zăpada e bună pe cîmp...

I Doi tineri 
I inimoși

„Ajutor! Salvați-mi ! Mi 
Ilnec !“ Apelul disperat al femeii 

venea din mijlocul apelor în
volburate, amestecate cu sloiuri 

Ide gheață ale Someșului, de la 
cîțiva metri, in aval de podul 
vechi al municipiului Satu Ma
re. Doi tineri te desprinseră din 

I mulțime și se rostogoliră peste 
dig. Au urmat citeva momente 
de veritabil suspans. Curentul 

iapei o apropia pe femele de 
mal, dar. In același timp, verti
ginos, și de podul de gheață 
aflat doar la 5 metri și sub care 

Iar fi intrat cu siguranță. Intre 
timp, de sus de pe dig, a fost a- 
runcată, tot la apelul tinerilor, 

Io frînghie cu ajutorul căreia fe
meia a fost scoasă din apă. In- 

* temată in spital, femeia, mamă 
Ia patru copii, se află acum in 

afară de pericol. Numele tine
rilor : Petrică Zenecan, condu
cător auto la consiliul popular 

I municipal, și Gheorghe Tișea,
mecanic auto la Autoservice 
Satu Mare.

I
I 
i
II
I
I 
I

Exponate 
din epoca 
Unirii

O colecție de 34 de medalii 
jubiliare și monede a completat 
recent patrimoniul Muzeului din 
Focșani. Noile documente, ma
teriale donate de cetățenii ora
șului, aduc alte informații din 
anii înfăptuirii Unirii. In prezent, 
epoca Unirii, viața economică și 
social-culturală a Focșaniului din 
acele vremuri sînt evocate de 
aproape 500 de documente aflate 
in posesia muzeului din locali
tate. Cetățenii posesori ai altor 
valori muzeistice din Focșani nu 
și-au spus insă ultimul cuvint.

I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
i
II
I
I
I
I
I
I
I

și exigențele educației 
revoluționare a elevilor

nu pe străzi șî pe căile de acces
De la Direcția circulație

din Inspectoratul general al miliției

La începutul anului școlar In cura, prin eforturile forurilor de resort, s-au 
asigurat, pentru aproape toți anii de studiu din cadrul școlii generale și in- 
vățămintului liceal, 10 manuale de Istorie noi sau revizuite, alte 3 manuale 
aflîndu-se In fază Înaintată de elaborare. Au fost editate noi Instrumente de 
lucru ale profesorului de istorie : 12 hărți pentru Istoria patriei, două cresto
mații de texte din istoria națională șl universală, un volum despre cabinetele 
de istorie etc.

Pentru a cunoaște In ce măsură noile manuale răspund înaltelor exigențe 
puse în fața educației patriotice a elevilor și cum poate fi sporită in conti
nuare forța lor de lnriurire a conștiinței tinerilor. Direcția științe sociale 
din Ministerul Educației și Învățămîntulul, Inspectoratul școlar al munici
piului București și Casa corpului didactic au organizat o dezbatere cu ca
drele didactice. De fapt. In cadrul acestei dezbateri s-au făcut auzite opiniile 
întregului corp didactic de specialitate din Capitală, lntruclt punctul de ple- ' 
care l-au constituit concluziile discuțiilor prealabile desfășurate în cadrul 
catedrelor de istorie din școlile bucureștene. Ne propunem să stăruim în 
rîndurile de față asupra unora dintre aprecierile, observațiile și sugestiile 
ce s-au conturat cu acest prilej, precum și în cursul altor discuții cu pro
fesori de specialitate.

I Călători I 
■ neobișnuiți [

Intr-una din zile, din accele-

I râtul 425 coborau in stația C.F.R. I 
din Baia Mare trei copii. Păreau | 
cam dezorientați. Deși frații Mi-

Ițel-Vasile de 12 ani, Cătălin de » 
10 ani și Paul de 8 ani nu-s I 
chiar atit de mici, ei au plecat • 
fără bani, fără să spună cuiva

Jdin Iași (strada Anastasiu Pană ! 
nr. 13) și au ajuns pînă in Ma- |

’ ramureș ! Cu ajutorul miliției,

I copiii și-au regăsit acum cămi- ■ 
nul. O întrebare insă : părinți, 
vă cunoașteți bine copiii ? *

I De la I
i etajul trei... |
■ Iosif Coroambi din Balș, stra-

Ida Nicolae Bălcescu, bloc 1, sca- . 
ra 3, ap. 24, s-a reîntors acasă 
cu chef Cu chef de vorbă și de I 
fapte rele. „Oare ce s-ar întim-

Ipla dacă te-aș arunca eu pe tine I 
de la etaj a întrebat-o pe | 
nevastă. Și nici una, nici alta,

Ii-a făcut vînt. Noroc că s-a s 
puns de o antenă și căzătura 
nu s-a soldat cu un accident • 
grav. Dar I.C. n-a avut noroc :

I pentru nesăbuința lui suportă 
rigorile legii, I

înainte de toate, s« cuvine remar
cată aprecierea generală că. In ansam
blul lor, manualele au fost substan
tial Îmbunătățite, problematica lor 
fiind tratată in concordanță cu apre
cierile din Programul partidului, din 
cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceausescu, cu progresele cele mai re
cente ale cercetării de specialitate. 
Astfel, un pas important Înainte il 
fac manualele de clasa a VIII-a și 
a IX-a în tratarea unitară a istoriei 
patriei ca istoria unuia și aceluiași 
popor, nevoit să trăiască o vreme 
despărțit prin frontiere arbitrare : 
progresele economice, transformările 
sociale, acțiunile maselor largi popu
lare sînt — intr-o măsură mult spo
rită față de edițiile anterioare — ur
mărite în mod sincronic. în toate ță
rile române, punîndu-se mai preg
nant în evidență factorii comuni, 
elementele de unitate. De asemenea, 
manualele reușesc să scoată mai bine 
în relief acea caracteristică majoră a 
istoriei naționale pe care o constituie 
lupta pentru unitate și indepen
dență, să demonstreze argumen
tat și convingător faptul că do
minația străină, deși a frînat evoluția 
firească a societății românești și a 
provocat mari suferințe poporului 
român, n-a putut infringe voința lui 
de a trăi liber și unit, n-a putut îm
piedica triumful legitimelor sale idea
luri.

Totuși, și în aceste manuale noi, 
prezentarea unor aspecte și pro
cese esențiale ale istoriei poporu
lui român suferă încă uneori din 
cauza unei aglomerări de date și a- 
mănunte, precum și a unei redactări 
pe alocuri uscată, fără vibrație emo
țională. Au fost amintite unele lecții 
din fascicolele manualului de clasa 
a VIII-a, în care au fost incluse prea 
multe date privitoare la o serie de 
culturi ale comunei primitive, în de
trimentul unei prezentări sintetice, 
clare a modului de viată și organiză
rii societății în acea epocă. O situa
ție similară se intilnește în lecțiile 
intitulate ..Dacia si daco-geții“ și 
„Statul dac de la Burebista la Dece- 
bal“. unde încărcătura de nume de 
personalități, localități ori date isto
rice îngreunează tocmai înțele
gerea unității etnoculturale geto- 
dacice. pe temelia căreia s-au clădit 
apoi unitatea politică a strămoșilor 
noștri, înfloritoarea și originala civi
lizație pe care ei au făurit-o. în 
manualul de clasa a IX-a, în lecțiile 
despre dezvoltarea științei, artei și 
culturii, sînt. de asemenea, inserate

prea multe nume, titluri și date (lec
ția despre dezvoltarea științei și cul
turii în perioada 1848—1877 conține 
230 de asemenea date), fără a fi, 
totuși, suficient de clar marcate prio
ritățile și contribuțiile românești de 
vîrf in viata științifică mondială. De 
altfel, după opinia mai multor cadre 
didactice, rolul și contribuția poporu
lui român la progresul omenirii și, în
_______________ _________________ '

Concluzii ale unei utile

dezbateri științifice

primul rlnd, al civilizației Europei de 
sud-est nu au căpătat relieful cuvenit 
în unele manuale. Astfel. în manualul 
de clasa a VIII-a nu și-a găsit o 
reflectare corespunzătoare însemnă
tatea pe care a avut-o pe plan euro
pean dîrza rezistență a țărilor române 
în evul mediu în fața forțelor oto
mane. După cum nici manualul pen
tru clasa a IX-a nu stăruie cum ar 
trebui asupra sprijinului dat de po
porul nostru mișcărilor de emanci
pare națională care s-au dezvoltat în 
secolul al XIX-lea în sudul Dunării, 
a înriuririi exercitate asupra aces
tor mișcări de lupta românilor pen
tru unitate și independență.

Pentru a-și atinge pe deplin scopul

educativ, manualele de istorie trebuie 
să se adreseze nu numai gîndirii, dar 
și sentimentelor elevilor, să convingă 
și în același timp să emoționeze. O 
ilustrație bogată, aleasă cu grijă, fo
losirea unor documente, amintiri, ex
trase din,presă ori din lucrări bio
grafice — așa cum face mai ales ma
nualul pentru clasa a X-a — reușesc 
să transpună elevul în epocă, să în
țeleagă mai bine, să „retrăiască" nă
zuințele. speranțele și gîndurile ce-1 
însuflețeau pe înaintași, și. astfel, 
să-și clarifice mai aprofundat, mai 
mobilizator răspunderile istorice ale 
generației de azi. Dar acest scop tre
buie servit — după cum s-a remar
cat pe bună dreptate — șl prin mo
dul de redactare a fiecărei lecții, 
printr-un stil mai viu și mai cald. In 
măsură să pună pe deplin în valoare 
rolul poporului, marile fapte ale tre
cutului istoric, jertfa și sacrificiul 
atitor eroi ai luptei de eliberare na
țională și socială.

în sfîrșit, între cerințele care au 
fost exprimate se află și necesitatea 
unei mai atente proporționări în tra
tarea evenimentelor istorice. Limi- 
tîndu-ne doar la citeva exemple, se 
Poate arăta că în manualul pentru 
clasa a IX-a. dezvoltării științei și 
culturii în perioada 1848—1877 îi sînt 
acordate 7 pagini, in timp ce perioa
delor 1878—1900 și 1900—1918. în 
cursul cărora pe plan științific si 
cultural au acționat și s-au manifes
tat proeminent mult mai multe per
sonalități. doar 4 pagini și jumă
tate și, respectiv, 6 pagini. Evident, 
în aceste din urmă cazuri, tabloul 
vieții științifice și cultural-artistice 
apare mai sărac decît în cel dintîi, 
pe cînd realitatea este inversă.

Aceste observații și sugestii, în- 
scriindu-se pe fondul unei aprecieri 
generale pozitive asupra manualelor, 
sînt de natură, credem, să slujească 
atît îmbunătățirii viitoarelor ediții, 
cit și ansamblului procesului instruc- 
tiv-educativ, sporirii contribuției sale 
la cultivarea unor adinei și trainice 
sentimente 
socialistă.

Concurs „Fondul
Comitetul Național 

pentru Apărarea Păcii 
organizează un concurs 
pe bază de buletine 
pentru „Fondul păcii" 
cu tema: „Dezarmarea 
— cerință imperioasă 
a păcii, cauză vitală a 
tuturor 
Poziția Partidului Co
munist Român 
României socialiste în 
soluționarea acestei 
probleme fundamenta
le a lumii contempo
rane".

Parcurgînd biblio
grafia indicată, parti- 
cipanții la concurs își 
vor îmbogăți cunoș
tințele privitoare la

popoarelor.
și a

politica externă a 
României Socialiste de 
realizare a dezarmării, 
și în primul rind a 
dezarmării nucleare, 
de înfăptuire a secu
rității în Europa și în 
lume, de lărgire a co
laborării între popoare 
și apărare a păcii.

Dotat cu un pre
miu I în valoare de 
50 000 lei. noul concurs 
oferă numeroase alte 
premii cu valoare spo
rită față de concursu
rile anterioare.

Buletinele de con
curs pot fi procurate 
cu începere de la 1 fe
bruarie a.c. prin comi-

de dragoste față de patria

Opinii consemnate de
Silviu ACHIM

V • • LIpacu
tetele județene, muni
cipale și orășenești de 
luptă pentru pace, 
precum și prin între
prinderi. instituții, or
ganizații obștești, co
operative și școli de la 
orașe și sate. De ase
menea, buletinele se 
pot procura de la se
diul Comitetului mu
nicipal de luptă pen
tru pace București, 
str. Biserica Amzei nr. 
29. sectorul 1. prin co
mitetele de luptă pen
tru pace ale sectoare
lor și prin Universita
tea cultural-științifică 
București, bd. N. Băl
cescu nr. 18.

„ROMANIA-FILM" prezintă, „DRUMURI ÎN CUMPĂNĂ"
O pnoducjie a Casei de filme „Numărul Patru"

■■■
(Urmare din pag. I)

TULCEA.la Topolog șl Mă- 
cih a Viscolit. Dimineața, drumurile 
au fost acoperite de polei. S-a acțio
nat imediat cu mijloace mecanice din 
dotare și pînă la prlnz toate drumu
rile naționale și județene au fost des
chise circulației pentru transportul 
urban și interurban. Pentru aprovi
zionarea populației localităților din 
Delta Dunării s-au asigurat din timp 
stocuri de produse alimentare. (Mihai 
Albii).

OLT. Ieri a nins In tot județul. 
Stratul de zăpadă era la ora 14 de 
15—16 cm la Dobroteasa și Vitomi- 
resti. de 16—18 cm In zona Balșului 
Si de 24—25 cm la Corabia și Vădastra. 
Ca urmare, toate utilajele au intrat 
In funcțiune pentru deszăpezire. S-a 
acționat în principal pe șoselele Sla
tina — Drăgănești-Olt. Caracal — 
Corabia si pe unele drumuri județe
ne. unde zăpada a fost viscolită. în 
acțiunea de deszăpezire au fost cu
prinse 36 buldozere, 14 autogredere, 
23 de tractoare cu echipamente spe
ciale de deszăpezire, precum și zeci 
de tractoare cu pluguri, care au lu
crat în două schimburi. (Emilian 
Rouă).

ILFOV. în vederea degajării 
drumurilor, comandamentul jude
țean a dispus să se lucreze cu toate 
forțele. îndeosebi în zonele cele mal 
afectate. Astfel, pe drumurile na
ționale s-a acționat cu 6 autofreze, 
18 autogredere, 3 buldozere și 9 
tractoare cu lamă, iar pe cele jude
țene cu 13 autogredere și 10 buldozere. 
La deszăpezire mai participă cu uti
laje Oficiul județean de îmbunătă
țiri funciare, Trustul I.A.S., Trustul 
de construcții Ilfov, întreprinderea de 
construcții agrozootehnice Ilfov, pre
cum și toate unitățile agricole, în 
vederea degajării drumurilor de ac
ces spre sectoarele zootehnice. (Lu
cian Ciubotaru).

CONSTANȚA. De?‘ ,n 
mai mare parte a județului ieri a 
plouat, la Hîrșova și Adamclisi a 
nins, iar vînțul a viscolit zăpada. Ca 
atare, pe șoseaua Băneasa — Ostrov, 
unde s-a creat un blocaj de zăpadă, 
au fost mobilizate mai multe mij
loace mecanice de deszăpezire. Cum 
ploaia se poate transforma în ză
padă — după cum anunță stația lo
cală de meteorologie — comanda
mentul județean a pregătit pe dru
mul național E 15 Constanța — Hîr
șova — Vadu Oii 27 de autogredere, 
4 autofreZe, 10 utilaje cu lame, ca
mioane cu sare ș.a. Și la Regionala 
C.F.R. sînt pregătite 7 pluguri de 
deszăpezire. în comunele județului 
s-au luat măsuri operative pentru 
asigurarea sectoarelor zootehnice cu 
furaje și apă în cantități îndestulă
toare, protejarea animalelor împo
triva gerului, descongestionarea dru
murilor de acces către grajduri. 
(Constantin Ismăileânu).

VASLUI. Căile de acces la de
pozitele de mărfuri și materii prime 
sînt în permanentă stare de funcțio
nare. prin deblocarea lor de către 
unități și echipe speciale. în zonele 
Huși și Bîrlad, cooperația de consum 
a organizat caravane pentru trans
portul produselor alimentare, îndeo
sebi la magazinele din centrele de 
comună. Conducerile cooperativelor 
de consum din tot județul asigură 
distribuirea mărfurilor cu tracțiune 
animală (sănii) în satele în care nu 
pot circula mijloacele auto. (Crăciun 
Lăluci).

Direcția circulației din Inspec
toratul general al miliției anun
ță că în Capitală ca și în cele
lalte zone afectate de intemperii 
este interzisă circulația autoturis
melor particulare, precum și ale 
instituțiilor, cu excepția autotu
rismelor de tip ARO sau similare, 
cu tracțiune dublă.

Posesorii de autoturisme, șefii
*

Pentru a ușura circulația pietoni
lor, atît în localitățile urbane, cit 
și în cele rurale, solicităm cetățe
nilor care locuiesc sau își desfă
șoară activitatea în imediata apro
piere a drumurilor publice să cu
rețe zăpada de pe trotuare pentru 
a nu obliga pietonii să folosească 
partea carosabilă, unde silit expuși 
pericolului accidentării.

de garaje, conducătorii de insti
tuții sînt rugați să ia toate mă
surile pentru aplicarea și respec
tarea întocmai a acestor indicații.

Măsurile anunțate nu se referă 
la mașinile destinate transportu
lui în comun, aprovizionării popu
lației, activității întreprinderilor 
și organizațiilor economice,

★
Pietonilor le recomandăm să se 

asigure temeinic la traversarea 
Străzilor, să nu aștepte sosirea 
mijloacelor de transport în comun 
pe partea carosabilă și să respecte 
semnificația luminilor semaforu
lui electric, știut fiind că în condi
țiile drumului alunecos, spațiul de 
frînare al autovehiculelor se du
blează.

O imagine ce pledează convingător pentru respectarea recomandării de 
a se evita parcarea autoturismelor pe partea carosabilă...

Circulația pe
Ieri, circulația pe traseele C.F.R. 

a fost afectată doar parțial de con
dițiile meteorologice. Astfel, în 
cursul dimineții de ieri au fost 
anulate unele trenuri care urmau 
să plece din București spre Pu
cioasa, Curtea de Argeș, Predeal și 
perechile lor dinspre aceste loca
lități, precum și dinspre Pitești, 
începînd de la prînz insă, datorită

BULETIN
Starea drumurilor din țară, ieri, 

în jurul orei prînzului, după cum 
ne comunică direcția de resort din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, era următoarea: ne 
drumurile naționale din Muntenia 
și sudul Moldovei circulația se des
fășura în condiții anevoioase. Pe 
unele șosele, din cauza staționării 
unor autovehicule pe partea caro
sabilă, s-au produs blocaje de cir
culație: pe firul doi de pe auto
strada București—Pitești, la km 26 
și în zona municipiului, între sta
ția „Peco" și Iun 11; D.N. 2 Bucu
rești—Urziceni, în zona km 39 șl 
42—43, cit și pe sectorul Buzău— 
Rm. Sărat, între km 136—138; 
D.N. 2 A Urziceni—Slobozia, în zona

căile ferate
eforturilor depuse de personalul 
muncitor al căilor ferate și cu spri
jinul efectivelor militare, îndeosebi 
în regionalele C.F.R. București, 
Craiova, Galați, Constanța și Iași, 
unde s-au inregistrat căderi de ză
padă mai abundente, mersul tre
nurilor s-a ameliorat, deși se mai 
înregistrează întîrzieri atît la ple
cări, cit și la sosiri.

RUTIER
km 18—19 (Malu), D.N. 1 A Buftea 
— Crevedia. Pe drumurile națio
nale 22, între Rm. Sărat—Brăi
la, 2 D Focșani—Ojdula, 6 Bucu
rești—Alexandria, intre km 35—39, 
43—45 (în zona Ghimpați). 1 D Al
bești—Urziceni, 31 Călărași—Olte
nița, 4 București—Oltenița, 61 
Ghimpați—Găești, între km 0—10, 
11 A Adjud—Podul Turcului. 2 F 
Bacăti—:Dragbniiffești, circulația a 
fost închisă ca urmare a viscolului 
și căderilor de zăpadă.

în zonele afectate din Muntenia 
șl sudul Moldovei, pentru normali
zarea circulației lucrează circa o 
mie de utilaje Și peste 3 000 de 
muncitori de la drumuri.

| Drum
. blocat —

1 permis
I anulat

I
I
I

I Vaier Vlad, tractorist la Șan
tierul T.I.M. Bistrița, avea răul 
obicei de a se urca la volan sub 
influența alcoolului. Meteahna

Ii-a adus suspendarea permisului 
de conducere de trei ori. A pa
tra oară și-a dat din nou in pe- 

Itic. Pur și simplu a fost depis
tat de un echipaj al circulației 
pe drumul național Bistrița-Nă-

I săud, in dealul Dumitrei, dor
mind buștean pe volanul auto
vehiculului. Dar nu trăsese pe 
dreapta, ci pieziș, incit tracto-

Irul și remorca deveniseră... ba
rieră in calea traficului. Acest 
gen de „filtru total" l-a costat

I anularea carnetului, plus o as
pră „bonificație".

I Atenție 
I la săniuș!
• Neaua a albit pămintul spre 
I odihna holdelor și bucuria copi

ilor. Pe toate străzile, pe toate 
ulițele săniuș, „bătălii" cu zăpa- 

Idă. Dar și pe derdeluș. cu sania, 
se pot ivi Obstacole. Uneori fa
tale. Un copil din Ciumbrud 
(Alba), neputînd dirija direcția 

I săniei, s-a izbit de un copac.
Lovitura puternică a făcut inu
tilă intervenția medicilor. Copii, 

I struniți sania, părinți, suprave- 
glieați copiii !

I Nesăbuință
* Unii șoferi de pe mașinile

■ „Salvării", profitînd de dreptul 
lor de a circula repede (atunci 
cină este nevoie), abuzează de 
aceasta', devenind reale pericole 

I pentru circulația rutieră. Ale
xandru Brumar, circulind eu vi
teză pe o astfel de mașină, 

Ia încălcat cele mai elemen
tare reguli de circulație : a de
pășit pe strada Traian Vuia din 
Cluj-Napoca linia dublă care 

I desparte sensurile de mers. Și 
după ce a mai făcut și alte fi
guri, s-a oprit in autoturismul 

I2-CJ-1664 care circula normal.
Urmarea : a proiectat autoturis
mul respectiv într-o autobeto- 

Inieră, făcindu-l zob și acciden- 
tind grav pe cel aflat la volan.

Rubrică realizată de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

Scenariul: Ion Brad și Alexandru Brad. 
Regia: Virgil Calotescu. Imaginea t Vivi 
Vașile Drăgan. Muzica s Anton Șuteu. Deco
ruri : Mihai Beciu, Costume : Oltea lonescu. 
Montaj : Eugenia Naghi. Sunetul t Alexan
dru Ureche. Cu : Mircea Albulescu, Gheorghe 
Dinică, Colea Răutu, Dorina Lazăr, Costel

Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Cale liberă 
numai 

vagoanelor 
corespunzătoare 

Inginerul Romeo Ma
rin din Bacău a sem
nalat redacției că va
goanele unor trenuri 
de călători, care cir
culă din București spre 
Moldova, se prezintă 
intr-o stare tehnieo- 
sanitară necorespunză
toare chiar din stația 
de pornire. El își sus
ținea afirmația prezen- 
tînd deficiențele ce 
le-a constatat la une
le Vagoane din com
punerea trenului ra
pid 58: geamuri sparte 
la ferestrele compar
timentelor, ferestre 
blocate, huse de la 
fotolii din vagoanele 
de clasa I lipsă, com
partimente murdare 
etc.

Ca urmare a aces
tei sesizări, precum și 
a altora primite de la 
alți călători, Departa
mentul căilor ferate 
din cadrul M.T.Tc.

ne-a informat că ia 
nivelul Regionalei C.F. 
București s-a organi
zat o analiză temeini
că. cu toți factorii de 
răspundere din divi
ziile de vagoane și 
unitățile de bază, a 
tuturor neajunsurilor 
semnalate. Cu acest 
prilej, s-a relevat fap
tul că personalul de 
conducere din divizii
le de vagoane Bucu- 
tești și București-Gri- 
vița nu a verificat și 
urmărit permanent 
■nodul în care s-a fă
cut pregătirea tehni- 
co-sanltară a trenuri
lor de călători. Pe de 
altă parte, deficiențe
le constatate s-au da
torat și greutăților îh- 
tîmpinate in procura
rea unor piese de 
schimb și .materiale și 
asigurarea personalu
lui necesar.

Pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri și 
îmbunătățirea confor
tului în trenurile de 
călători, se mențio
nează în răspuns, s-au 
luat măsuri de repa
rare a ușilor și fe

Constantin, Sergiu Nicolaescu, Stela Popescu, 
Ioana Ciomârtan, Dorina Done, Mariana 
Calotescu, Silviu Stănculescu, Ernest Maftei, 
Ion Dichiseanu, George Mihăițâ, Maria 
Ploae, Dorel Vișan. Film realizat în studiou
rile Centrului de Producție Cinematografică 
„București"

Pentru buna desfășurare a activității în zootehnie și legumicultură
Recomandări ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Căderile masive de zăpadă nu 
trebuie să ducă la perturbați! în 
desfășurarea normală a activității 
în unitățile agricole. Pentru prein- 
tîmpinarea unor eventuale neajun
suri care ar putea apărea în fer
mele zootehnice, complexele de 
sere și solarii, Ministerul Agricul
turii Și Industriei Alimentare a re
comandat să fie luate următoarele 
măsuri !
• Căile de aceea la depozitele de 

furaje și combustibil trebuie men
ținute în permanentă stare de ex
ploatare. pentru a se asigura apro
vizionarea normală a unităților de

producție. în apropierea adăpostu
rilor de animale să se asigure 
stocuri de furaje.
• Adăposturile pentru animale 

$1 îndeosebi grajdurile cu animale 
tinere trebuie verificate amănunțit, 
luîndu-se măsuri pentru menținerea 
temperaturii necesare.
• Serele și alte spații protejate 

pentru cultura legumelor vor tre
bui degajate de zăpadă, iar pentru 
menținerea temperaturii optime se 
va asigura combustibilul necesar.
• în serele lnmulțitor, răsadnițe 

și în alte spații în care se produc 
răsaduri trebuie să se asigure o

prezentă permanentă, de zi șl noap
te, a oamenilor. Pentru menținerea 
temperaturii este necesar ca răsad
nițele să fie acoperite cu rogojini, 
folii de polietilenă, paie. Acolo 
unde perdelele de protecție au fost 
deteriorate, trebuie refăcute. De 
asemenea, este necesar ca potecile 
dintre răsadnițe să fie împrospă
tate cu gunoi cald. Este bine ca pe
reții exteriori ai serelor lnmulțitor 
să fie căptușiți cu folii de polie
tilenă. în caz că zăpada persistă, 
aerisirea răsadnițelor se va faces 
pentru scurtă durată, prin ridicarea 
și coborîrea ferestrelor în direcția 
opusă vântului.

CUM VA EVOLUA VREMEA
Institutul meteorologie anunță că In zilele următoare 

vremea se va răci, îndeosebi în regiunile din nordul ță
rii. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate la 
Începutul intervalului, cind local va ninge. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată în cursul zilei de sîmbătă, cu viteze de 40—50 km

pe oră, iar la munte 80—100 km/oră, predominind din 
sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 18 și minus 8 grade, izolat mai coborîte, Iar 
maximele intre minus 10 și minus 2 grade. în București, 
vremea se va răci, cerul va fi variabil, ningind la Începu
tul intervalului. Vîntul va sufla slab, pînă Ia moderat.

restrelor de la Va
goane; de înlocuire, în 
mod eșalonat, cu oca
zia reparațiilor gene
rale, a ușilor rulante 
de la vagoanele ne
compartimentate, care 
S-au dovedit greu de 
întreținut în exploa
tare, cu uși pivotante; 
de asigurare a mijloa
celor necesare verifi
cării instalațiilor de 
încălzire și preincălzi- 
re a trenurilor de că
lători; de exercitare 
sistematică a contro
lului la toate regiona
lele de căi ferate. în 
răspuns se precizează 
că măsurile stabilite 
sînt de natură să dea 
cale liberă numai va
goanelor corespunză
toare din punct de ve
dere tehnico-sanltar.

Judecata 
dreaptă 

a colectivului
Răspunzînd unei se

sizări referitoare la 
abaterile de la disci
plina muncii și de la 
normele de conduită

morală comise de un 
maistru de la între
prinderea mecanică 
din localitate. Comite
tul municipal Roman 
al P.C.R. ne-a comu
nicat modul în care a 
fost soluționat acest 
caz. Comisia consti
tuită de către comi
tetul de partid din ca
drul I.M. Roman, care 
a efectuat verificările, 
a constatat că mais
trul Ilie Ostace de la 
secția debitare a avut 
o atitudine necores- 
punzătoare fată de 
oamenii muncii din 
subordine, a comis 
abuzuri în pontai ul 
lucrărilor, a adus in
jurii unor muncitori șl 
a părtinit pe alții, do
vedind o ținută mora
lă incompatibilă cu 
normele eticii și echi
tății socialiste. în 
urma acestor fapte, 
I. O. a fost pus în dis
cuția organizației de 
partid nr. 2 mecanică 
ușoară si sancționat cu 
vot de blam cu aver
tisment. De asemenea, 
se arată în răspuns, a- 
baterile săvîrsite de el

au fost analizate și 
in consiliul oamenilor 
muncii. stabilindu-se 
că acestea sînt incom
patibile cu calitatea 
sa de maistru și con
ducător al locului de 
muncă tespectiv. Ast
fel că s-a hotărît și 
destituirea Iui I. O. 
din funcția de mais
tru, începînd cu data 
de 1 ianuarie a.c.

Șapte luni 
pentru 

un răspuns... 
incomplet

La începutul lunii 
iunie 1978, 23 de loca
tari ai blocului turn de 
pe strada Sucevei nr. 
5 din municipiul Boto
șani ne-au semnalat 
că ascensorul nu poate 
fi recepționat și nu 
funcționează din cauză 
că nu s-a montat un 
calorifer necesar asi
gurării unei tempera
turi constante pentru 
releele acestuia, că In 
subsolul imobilului

băltește apa, că tîm- 
plăria montată are 
multe defecțiuni. iar 
organele locale de re
sort cărora li s-au a- 
dresat nu le-au acor
dat sprijinul solici
tat. Sesizarea a fost 
trimisă spre soluționa
re Consiliului popular 
al județului Botoșani. 
Contrar prevederilor 
legale, abia la începu
tul lunii ianuarie a.c.
— deci după șapte luni
— redacției 1 s-a co
municat un răspuns 
întocmit de întreprin
derea județeană de 
gospodărie comunală și 
locativă. dar și acesta 
incomplet. Ce-i drept, 
se menționează că as
censorul respectiv a 
fost pus în funcțiune. 
Totodată, se arată Că 
pentru înlăturarea apei 
din subsoluri S-au luat 
măsuri de prevenire a 
inundațiilor prin înlo
cuirea pieselor defec
te de la instalație, ur- 
mînd ca subsolurile să 
fie racordate la re
țeaua de canalizare a 
orașului. în Ce priveș
te calitatea tîmplăriei

montate. în răspuns 
se menționează că s-a 
intervenit Ia conduce
rea I.J.C.M. — Boto
șani pentru execu
tarea remedierilor ne
cesare in cursul lu
nii decembrie 1978. 
Cum răspunsul ne-a 
fost trimis la începutul 
acestui an, era de aș
teptat să ni se comu
nice și dacă aceste lu
crări au fost sau nu 
executate.

Supunem acest caz a- 
tenției Comitetului ju
dețean Botoșani al 
P.C.R., pentru a anali
za cauzele care duc la 
nerespectarea terme
nelor legale de rezol
vare a scrisorilor de 
către unele Întreprin
deri și instituții de pe 
raza județului și a lua 
măsurile corespunză
toare în vederea per
fecționării activității în 
acest domeniu.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Comitetul jude

țean Mureș al P.C.R. :

întrucit va spori vo
lumul lucrărilor de lă- 
cătușerie la întreprin
derea de producție și 
prestări Tirgu Mureș, 
conducerea acestei u- 
nități a luat măsuri 
pentru construirea u- 
nor noi hale. Prin da
rea lor în funcțiune se 
creează condiții mai 
bune de lucru, in spa
țiul actual al lăcătușe- 
riei răminînd să se 
execute numai opera
țiunile de forjare. La 
îndemîna muncitorilor 
există un grup social, 
dotat cu dușuri.
• Direcția generală 

pentru agricultură și 
industrie alimentară a 
județului Argeș : Ca 
Urmare a deficiențelor 
constatate în activita
tea sa, a neglijenței în 
serviciu de care a dat 
dovadă, doctorul Nico
lae Măgureanu a fost 
schimbat din funcția 
de șef al circumscrip
ției veterinare Boteni. 
El a fost sancționat și 
disciplinar.

• Comitelui execu
tiv al Consiliului popu
lar al municipiului 
Ploiești : înființarea
centrului de colectare a 
ambalajelor de sticlă 
din cartierul Malul Ro
șu s-a făcut pe baza 
solicitărilor cetățeni
lor. Amplasarea și pro
gramul acestuia au 
fost judicios stabilite, 
in funcție de cerințe
le populației din zonă.
• Inspectoratul ju

dețean Vîlcea al Minis
terului de Interne. Ve
ri ficindu-se sesizarea 
Corneliei Lungoci din 
comuna Tomșani, a re
ieșit că soțul aceste
ia, Marin Lungoci, cu 
rea-credință nu a a- 
chltat pensia de între
ținere stabilită de in
stanță. După definiti
varea cercetărilor, do
sarul va fi înaintat 
procuraturii locale 
Rîmnicu Vîlcea, în ve
derea sesizării instan
ței de judecată.

Gheorghe P1RVAN
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadorului Norvegiei
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul PER BORGEN a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu. 
din partea regelui Norvegiei, Olav 
al V-lea. un mesaj de prietenie și 
urări de fericire personală, de pros
peritate poporului român.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul Norvegiei se 
spune : „Vă rog să-ml permiteți. Ex
celentă. să exprim deplina șl sincera 
satisfacție pe care o Încerc în asu
marea misiunii de a fi primul amba
sador al Norvegiei 
România. Consider 
îndatorire va fi de 
tărirea șl lărgirea 
raporturi amicale între cele două țări 
și popoare ale noastre".

în cuvîntare sînt relevate, apoi, 
bunele relații existente între cele 
două țări, evidentilndu-se, totodată, 
interesul Norvegiei pentru extin
derea colaborării cu România : 
„Există multe domenii In care coo
perarea noastră bilaterală ar putea 
să se adîncească. Acest lucru este 
valabil mai ales în ce privește do
meniul economic. Cooperarea cultu
rală dintre cele două țări ale noas
tre ar putea, de asemenea, să se in
tensifice, conferindu-i-se un conținut 
care să contribuie la o mai bună în
țelegere și cunoaștere reciprocă. îmi 
permit, de asemenea, să evoc impor- 
anța pe care o capătă diferitele con

tacte personale care ar putea să fie 
angajate între reprezentanții celor 
două țări ale noastre, atît pe un înalt 
plan politic, cît și pe alte planuri".

în continuare, în cuvîntare se 
arată : „în Norvegia, dezvoltarea 
economică șl socială a României este 
urmărită cu interes. De asemenea, 
urmărim cu interes rolul activ jucat 
de România pe plan internațional".

în cuvîntare sînt relevate apoi op
țiunile de politică externă ale Norve
giei : „Guvernul Norvegiei consideră 
că una din sarcinile sale principale 
este de a depune eforturi pentru a 
contribui la realizarea destinderii 
dintre Est și Vest în Europa și a unei 
largi cooperări între țările din regiu-

cu reședința In 
că principala mea 
a contribui la în- 
unor contacte și

nea noastră, indiferent de sistemul 
social și de raporturile de alianță. 
Conferința pentru securitate șl coo
perare în Europa constituie, după 
aprecierea noastră, un instrument 
principal în cadrul acestor eforturi. 
Guvernul țării mele constată CU sa
tisfacție angajarea activă pe această 
cale a dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și a României. Guvernul 
Norvegiei va acorda întotdeauna o 
mare importanță eforturilor îndrep
tate spre înfăptuirea destinderii și 
are în vedere. în acest sens, reali
zarea de contacte și convorbiri con
structive cu România.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesaj și pentru 
urările exprimate și a transmis, la 
rîndul său, un salut prietenesc rege
lui Norvegiei. Olav al V-lea. iar po
porului norvegian 
Si bunăstare.

în cuvîntarea de 
statului român se 
tisfacție că raporturile româno-nor- 
vegiene cunosc o dezvoltare continuă, 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, înțelegerii șl 
colaborării în Europa și în întreaga 
lume.

în cuvîntare se spune apoi : „îm
părtășesc părerea dumneavoastră pri
vind importanta ce revine contactelor 
dintre reprezentanții țărilor noastre, 
la toate nivelurile. Sînt încredințat 
că prin intensificarea dialogului po
litic româno-norvegian, guvernele și 
parlamentele țărilor noastre pot juca 
un rol activ nu numai în ce privește 
înțelegerea, apropierea, respectul re
ciproc și colaborarea dintre popoare
le român și norvegian, dar pot con
tribui. în același timp. La promovarea 
dezideratelor de destindere și pace 
pe plan internațional. Consider, tot
odată. că. prin eforturi comune, poate 
fi adincită și diversificată colabora
rea in domeniul economic — inclusiv 
prin realizarea de acțiuni de coope
rare în producție — precum și în do
meniul. tehnico-științific. cultural șl 
în alte sectoare de activitate".

în continuare. în cuvîntare se spu
ne : „După cum vă este cunoscut,

urări de progres

răspuns a șefului 
subliniază cu sa-

România, participînd activ la viața 
internațională, se pronunță ferip pen
tru intensificarea eforturilor îndrep
tate spre înfăptuirea Integrală, ca un 
tot unitar, a prevederilor Actului fi
nal al Conferinței de la Helsinki, 
pentru pregătirea temeinică a re
uniunii de la Madrid din 1980. Apre
ciem că trebuie făcut totul pentru 
dinamizarea procesului de destindere 
și de edificare a unei securități reale 
pe continentul nostru, pentru dezvol
tarea unei largi și neîngrădite cola
borări intre statele europene și. în 
mod deosebit, pentru dezangajarea 
militară a continentului.

Apreciem că asigurarea unei păci 
trainice atît în Europa, cît și în în
treaga lume, impune, ca o cerință ho- 
tărîtoare. trecerea neîntirzlată la mă
suri concrete, eficiente, de dezanga
jare militară, de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Ne pronunțăm hotărît pentru solu
ționarea. prin mijloace pașnice, prin 
tratative între părțile direct intere
sate. a stărilor de încordare și con
flict care mai dăinuie în diferite zone 
ale lumii — aceasta fiind, după cum 
arată însăși viața, singura cale ce 
poate duce la reglementări durabile.

Sînt bucuros să constat că în pro
blemele majore ale vieții internațio
nale pozițiile României si Norvegiei 
sînt apropiate, ceea ce oferă premise 
favorabile intensificării cooperării 
între țările noastre și pe plan inter
national, în vederea edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră".

în încheierea cuvîntării. șeful sta
tului român a urat ambasadorului 
Norvegiei succes în misiunea încre
dințată și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

D.upă solemnitatea înminării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a între
ținut într-o atmosferă cordială cu 
ambasadorul Norvegiei. Per Borgen.

La solemnitate și convorbire au 
participat Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial și ăl Consi
liului de Stat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost mișcat de mesajul dumneavoastră de felicitări pe care ați bine

voit să mi-1 adresați cu ocazia zilei mele de naștere.
Mulțumindu-vă sincer pentru acest amabil semn de atenție, vă exprim 

sentimentele noastre de profundă recunoștință și de foarte inaltă considerație.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare 
adresat cu ocazia realegerii mele ca președinte al Republicii Singapore.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de pace șl prosperitate 
țării dumneavoastră și să fiți convins că voi depune toate eforturile în viitor 
pentru consolidarea legăturilor de «trînsă prietenie existente între țările 
noastre.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

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

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit joi 
delegația Academiei de științe so
ciale a R.P. Chineze, condusă de to
varășul Huan Xiang, vicepreședinte 
al Academiei, care, la invitația Aca
demiei de științe sociale si politice 
a Republicii Socialiste România, e- 
fectuează o vizită de documentare șl 
schimb de experiență în țara noas
tră.

Cu acest prilej au fost evocata 
bunele raporturi de prietenie si co
laborare 
si țările 
multiple 
științific

dintre partidele, popoarele 
noastre, care se dezvoltă pe 
planuri, inclusiv pe tărlm 
și cultural. In spiritul con-

vorbirilor șt înțelegerilor convenite 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste Româ
nia.

A fost de fată Cen Su-llan. amba
sadorul R.P. Chineze la București.

DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂM1NTULUI
Avlnd In vedere starea vremii, Mi

nisterul Educației și Învățămîntului 
aduce la cunoștință că în zilele de 
19 și 20 ianuarie 1979 cursurile șco-

lilor generale, ale liceelor și Insti
tutelor de învățămînt superior din 
întreaga țară se suspendă.

In Editura politlcâ 
a apârut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 10/1978

Cronica zilei
La București a avut loc, joi di

mineața, semnarea înțelegerii de co
laborare între Uniunea compozitori
lor din Republica Socialistă România 
și Uniunea compozitorilor și muzi
cologilor din Republica Democrată 
Germană, pe perioada 1978—1980. 
Documentul prevede schimburi de 
informații si materiale, de delegați 
între cele două uniuni, în vederea 
adîncirii cunoașterii reciproce a crea
ției si vieții muzicale din România 
și R. D. Germană.

înțelegerea a fost semnată de Petre 
Brâncusi. președintele Uniunii com
pozitorilor din tara noastră, si Wolf
gang Lesser, prim-secretar al Uniu
nii compozitorilor și muzicologilor 
din R. D. Germană. (Agerpres)

t

Rezultatele tragerii Loto
La volan 
loot de seri 
Telejurnal 
,,Are peste douăsprezece decenii'

PROGRAMUL 1
8,00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateca
11,45 Corespondenții județeni transmit... 
17,05 Emisiune In limba germană
19,00
10,05
19.20
19,30
20,00
20.20 Film artistic : „Franțoise Gallland' 

— premieră pe țară. Producție 
studiourilor franceze

21,40 La ordinea zilei In economie
21,50 Revista literar-artistică TV
22,15 Telejurnal

a

VEȘTI DIN ȚARĂ
Corespondenții JJ Scinteii“ transmit

bustibil convențional. (Gh. Pa- 
rascan).

Starea vremii impune 
economisirea energiei electrice și combustibilului

măsuri severe pentru

Cu privire la apropiata vizită in U.R.S.S. 
a ministrului afacerilor externe

al Republicii Socialiste
La invitația guvernului sovietic, 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex-

România, Ștefan Andrei
terne al Repuhlicll Socialiste Româ
nia, va efectua o vizită oficială in 
U.R.S.S. la sflrșitul lunii ianuarie 
a.c.

LEXPRESS

Alimentele artificiale și organismul uman
® Se apropie era fabricării alimentelor pe... banda de montaj ?
• Produse alimentare obținute prin... extrudare și filetare
• O întrebare ia care specialiștii în nutriție nu au dat încă 
răspuns : cum reacționează organismul uman la produsele ali

mentare artificiale ?
Intr-un șir de țări occidentale, in special In Statele Unite, se con

stată o adevărată „revoluție alimentară", prin aceea că sint tot mai răs- 
pîndite alimentele denumite „artificiale". Or, această mutație are loc 
fără ca efectele sale să fi fost supuse in prealabil unui studiu științific 
adecvat, lată ce spune in această privință săptămânalul francez „L’Express".

400 tone oțel peste plan.
Oțelăriei nr. 1 de pe 

C. S. Galați a realizat 
in acest an citea 400 
Performanta a fost po- 
obținerea unui ritm de

Colectivul 
platforma 
peste plan 
tone otel, 
sibilă prin 
producție susținut, elaborindu-se in 
medie circa 17 șarje de oțel pe fie
care schimb. (Dan Piăeșu).

3 000 de apartamente 
țlQÎ în acest an se construiesc în 
județul Covasna 3 083 apartamente, 
cu 23 la sută mai multe decît în 
1978. precum si 120 garsoniere. 575 
locuri în căminele pentru ne- 
familiști. (Tbmori Gâza).

Condițiile atmosferice din ultimele 
12 ore au îngreunat alimentarea cu 
energie electrică a consumatorilor, 
înirucît starea timpului continuă să 
rămină nefavorabilă, trebuie evitată 
creșterea consumului, care atrage 
inevitabil supraîncărcarea rețelelor 
electrice.

în aceste condiții este necesar ca 
toate întreprinderile, unitățile econo
mice. instituțiile, toti cetățenii să se 
limiteze la strictul necesar in ceea ce 
privește consumul de combustibil și 
energie electrică, să ia toate măsu
rile necesare pentru prevenirea unor 
eventuale întreruperi de curent.

PROGRAMUL 2
17,00 Selecțiunl din Albumul duminical
17,50 Blocnotes — informații utilitare
18,10 Dicționar cinematografic
19,00 Album coral susținut de corul 

„Rapsodia română"
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00
20,15
21,00
21,25

Radar pionieresc 
Capodopere și lnterpretl 
Consultații juridice 
File de album liric.

• SPORT © SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Micii vinători de munte" așteaptă
un impuls pentru a-și lua avint

Potrivit prof. Hall, reputat bio- 
chimist canadian, membru al Con
siliului pentru mediul înconjurător, 
de pe lingă guvernul de la Ottawa, 
aproape 80 la sută din caloriile ab
sorbite de americani provin din ali
mentele supuse unei intense trans
formări industriale. Este aceasta pe
riculos pentru sănătatea lor ? „Peri
colul, răspunde prof. Hall, constă în 
insuficiența cunoștințelor noastre în 
ce privește hrana omului. Noi nu 
știm încă destule lucruri despre 
modul in care organismul uman este 
afectat de acest sistem agroalimen- 
tar, modificat față de obișnuințele 
tradiționale".

Alimentele „industrializate" nu 
sînt de fapt alimente artificiale, în- 
trucît ele sînt preparate pe baza unor 
produse naturale. „Arhitectura" lor 
este însă concepută de om. în a- 
ceasta constă așa-zisa revoluție ali
mentară. Nu este exclus ca, în cu- 
rind, industria agroalimentară să se 
asemene, să zicem, cu industria 
constructoare de automobile. Un 
prim sector — extractiv — va pre
lucra materiile prime agricole, așa 
cum fac, de pildă, întreprinderile 
metalurgice. Un al doilea sector de 
prelucrare, mai avansat, va „fabrica" 
alimentele ajutătoare sau auxiliare, 
așa cum industriile de specialitate 
fabrică pneuri, oglinzi retrovizoare, 
banchete etc. în fine, sectorul final 
va asambla diferitele „piese com
ponente" pentru a alcătui alimentul 
oferit spre consum.

Cu alte cuvinte, ne aflăm în pra
gul erei cînd alimentele vor fi fa
bricate pe... banda de montaj. Un 
exemplu îl constituie încă de pe 
acum, proteina vegetală, aliment pe 
care unii specialiști îl consideră atră
gător din punct de vedere al aspec
tului, cît și hrănitor. Alimentul de 
bază în ce privește fabricarea pro
teinei vegetale îl constituie, pentru 
moment, soia. După extragerea ule
iului, deșeurile de soia reprezintă o 
adevărată mină de proteine. Spe
cialiștii au pus la punct diferite teh
nici care permit să se obțină, pie
rind de la turtele de soia, trei fe
luri de produse : făina de soia (con- 
ținînd 50 la sută proteine), concen
trat de soia (70 la sută proteine) și 
asa-hUmitul „isolat" de soia (95 Ia 
sută proteine). Prin diferite metode 
întru totul asemănătoare celor din in
dustrie. cum ar fi extrudarea sau fi- 
letarea, se pot crea, pe bază de pro
teine vegetale, produse de mezelă- 
rie practic identice ca aspect cu 
produsele naturale. Care este reac

ția organismului față de asemenea 
produse alimentare industriale, a- 
ceasta încă nu se știe, specialiștii in 
nutriție fiind incă datori să răs
pundă la o asemenea întrebare.

Se știe, de exemplu, că portocala 
conține 225 de produse chimice, in
tre care acid ascorbic sau vitamina 
C. Unii specialiști in nutriție afirmă, 
pripindu-se probabil, că efectele po
zitive pe care portocala le exercită 
asupra organismului se datoresc pre
zenței acestei vitamine. în conse
cință, se recomandă producerea de 
băuturi sintetice colorate în porto
caliu și despre care se afirmă că ar 
reprezenta echivalentul sucului na
tural, prin faptul că el conține vita
mina C. Se face însă abstracție de 
celelalte produse chimice și de inter
acțiunea lor în interiorul organis
mului.

Știința, afirmă pe bună dreptate 
prof. Hall, nu a ajuns încă să creeze 
pe cale artificială legăturile molecu
lare și interacțiunile biochimice ale 
alimentului natural. Autorul citează 
în această privință exemplul amido
nului. Produsul natural are o perioa
dă de conservare redusă și nu rezistă 
bine tratamentelor industriale. In con
secință, a fost creat un amidon mo
dificat. utilizat po scară largă pentru 
„maionezele instantanee" sau in ali
mentele destinate sugarilor. Or, ex
periențele au arătat că șoarecii di
geră mult mai greu acest amidon 
modificat, fără a se putea incă des
luși cauzele unui asemenea feno
men,

Oricît de minuțios ar fi „recon
stituit" un aliment sintetic, el nu 
seamănă cu produsul natural, tot așa 
cum o casă construită din lemn nu 
seamănă cu pădurea, declară prof. 
Hall. El citează o experiență reali
zată la Universitatea din Illinois asu
pra a două grupe de șobolani : una 
din grupe a fost hrănită exclusiv cu 
ouă produse de găină, cealaltă cu ouă 
sintetice. Experiența a luat sfîrșit 
la capătul a trei săptămîni : toți șo
bolanii din grupa a doua au murit. 
Și totuși, ouăle sintetice se vind in 
S.U.A. în rețeaua comercială. Ele 
au trecut prin sistemul de control 
toxicologic în vigoare. Concluzia : 
pentru a dovedi că un aliment «sta 
sănătos, nu este de ajuns să se sta
bilească însă că el nu reprezintă o <>- 
travâ : trebuie studiate în amănunt 
reacțiile intime asupra organismului 
și aceasta este misiunea specialiști
lor înainte ca produsele sintetice să 
poată fi generalizate în alimentația 
omului.

Modernizarea circula
ției rutiere.In Bra?ov se desfă- 
șoară o largă acțiune de moderni
zare si sistematizare a circulației 
rutiere. Arterele principale, cum 
sînt 13 Decembrie. Vlahută. Calea 
București. Hărman si altele, au fost 
lărgite, dispunind în prezent de 
patru benzi de circulație. La unele 
intersecții care cunosc în ultima 
vreme un intens trafic rutier au 
fost instalate semafoare si s-au luat 
măsuri pentru asigurarea fluenței 
circulației. (Nicolae Mocanu).

Cabinete de consultații 
juridice. La Pr°Punerea cetățe
nilor. la Vaslui. Bîrlad si Huși s-au 
înființat cabinete 
juridice acordate 
de către membri 
ristilor. în județ 
prezent a doua ediție a concursului 
pentru tineret ..Cine cunoaște legea, 
nu greșește" si alte acțiuni pentru 
popularizarea Si însușirea legilor 
tării de către oamenii muncii. 
(Crăciun Lăluci).

pentru consultații 
în mod gratuit 

ai Asociației ju- 
se desfășoară in

Abataje complex meca 
nizate La mlna din Sup'ac • in* 
trat în exploatare un nou abataj 
complex mecanizat, asigurîndu-se 
condiții pentru o producție zilnică 
de 500 tone cărbune. în prezent, se 
fac ultimele pregătiri pentru darea 
în exploatare a unui nou abataj 
mecanizat, la mina Vărzari. din 
care vor fi extrase zilnic 700 tone 
cărbune. (Alexandru Peti).

Gaz metan din ape uza- 
jg înainte de a deveni un foarte 
prețios îngrăsămint pentru ogoarele 
unităților agricole, nămolurile sta
ției de epurare biologică a apelor 
uzate din municipiul Suceava sînt 
supuse unui proces de fermentație 
în două mari rezervoare etahșe. 
Astfel se obține gaz metan inferior 
cu o putere de 4 500—5 000 calorii la 
metrul cub. Combustibilul rezultat 
asigură integral consumul centra
lei termice proprii, economisindu-se 
în acest fel, anual, 40—45 tone cora

Pentru sănătatea popu
lației. în noul cartier de locuința 
„Victor Babeș" dirt municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej a fost dat in func
țiune un modern dispensar urban. 
El dispune de pavilioane pentru 
adulți și copii, de două dispensare 
pentru întreprinderi, laboratoare 
clinice și epidemiologice, de micro- 
radiofotognafie etc. Dotat cu apa
ratură modernă și încadrat cu per
sonal medico-sanitar calificat, noul 
dispensar asigură asistența medi
cală atît cetățenilor din cartier, cît 
și oamenilor muncii din diferite 
unități industriale din zonă. (Gh. 
Baltă).

J MEAMȚ
Un nou produs. La Piatra 

Neamț a început producția de car
toane izolante speciale, destinate pro
ducției de transformatoare electrice. 
Noua secție a fabricii „Comuna din 
Paris" din localitate va furniza 
anual 2 500 tone de astfel de car
toane pentru industria noastră elec
trotehnică și export. (C. Blagovici).

De cîțiva ani, în zona clujeană a 
Munților Apuseni sc organizează cu 
regularitate competiții sportive de 
iarnă care mobilizează în jur de 2 000 
de pionieri și uteciști, mai ales din 
Băișoara. Muntele Băișorii, Măguri- 
Răcătău, Someșul Rece, Beliș.

E vorbă, în primul rînd, de compe
tiția „Micilor vinători de munte" ; în 
acest an a ajuns la ediția a Vil-a, 
antrenind in întreceri 200 de pionieri 
și școlari. în probe de schi-fond și 
tir cu arma cu aer comprimat. în 
această competiție fac demonstrații 
sportive și vinători! de munte mili
tari, ceea ce constituie un stimulent 
pentru micii sportivi. Să amintim, 
apoi, de concursul dotat cu Cupa 
„Pelaghia Roșu", prin care se cin
stește memoria unei eroine a moților 
ce s-a alăturat oștilor lui Avram 
Iancu. Această întrecere este la a 
VI-a ediție și reunește la start. în 
probe de schi alpin și schi fond, 
peste 110 pionieri din comunele Mă- 
rișel, Rîșca, Muntele Băișorii. Mă- 
guri-Răcâtău, Măguri-Bogdănești și 
Centrul de schi al Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Clu.j-Na.poca. 
De asemenea, întrecerile din cadrul 
Cupei „Scorăjet" (în memoria locului 
unde a fost prins și arestat Horia) 
atrag echipe de pionieri și școlara 
din județele Alba. Bihor, Bistrița- 

. Năsăud, Sibiu, Mureș și, bineînțeles, 
'formațiile școlilor din comunele cu 
centre de schi din județul Cluj, ale 
Casei pionierilor și șoimilor patriei, 
în total, 180 de mici sportivi. în 
fine, tot pe pîrtiile de schi din a- 
ceastă zonă va avea loc la începutul 
lunii februarie concursul de schi- 
biatlon, dotat cu „Cupa U.T.C.", cei 
clasați pe primele locuri urmind a 
participa la finala ce va avea loc 
la Cîmpulung-Moldovenesc.

în prezent, se fac pregătiri asidue 
pentru toate aceste competiții. în 
cele zece centre de schi din zona 
montană echipele se antrenează zil
nic sub conducerea profesorilor de 
educație fizică. Pîrtiile de schi . au 
fost pregătite din vreme : una dintre 
acestea, cea de la Muntele Băișorii, 
fiind prelungită prin munca pionie
rilor și școlarilor, a părinților aces
tora. cu încă 400 de metri. Au fost 
asigurate și condițiile de cazare și

masă pentru oaspeți la internatele 
școlare.

S-ar părea că totul este în ordine, 
că nu le lipsește nimic micilor en
tuziaști ai sportului de la munte. 
Dar iată ce ne-a relatat profesorul 
Ioan Mureșan, șeful comisiei de 
sport și turism a Consiliului jude
țean al pionierilor : „Fără Îndoială, 
cele patru competiții, devenite acum 
tradiționale, și-au dovedit utilitatea : 
mulți copil din localitățile montane 
practică schiul, cîțiva au cîștigat ti-

Experiențe și cerințe 
în promovarea schiului 

în județul Cluj
tluri de campioni și vicecampioni 
naționali, s-a creat o pepinieră pen
tru sportul de performanță. Și, to
tuși, întrecerile, ca și instruirea, nu 
se prezintă la nivelul posibil și ne
cesar, din pricina persistenței unor 
neajunsuri care ar putea fi înlătu
rate. Este vorba. în primul rind, de 
îndrumarea din partea specialiștilor. 
Din cele zece centre montane de 
schi aflate în discuție, opt sînt în
drumate de profesori de educație fi
zică. dar dintre ei numai trei aU și 
calificarea de specialitate. Sigur că 
nu se poate pretinde acum ca numai 
în județul Cluj să fie repartizați ab
solvenții respectivi ai I.E.F.S. Bucu
rești și ai facultăților de educație fi
zică din celelalte orașe. Dar pină

una-alta, o preocupare mai mare din 
partea C.J.E.F.S.-Cluj ar fi bineve
nită, în sensul asigurării centrelor 
respective cu instructori dintre foștii 
schiori cu bogată experiență. De a- 
semenea, rămîne de rezolvat Și pro
blema materialelor sportive. Mulți 
tineri ar dori să-și procure cele ne
cesare pentru o activitate de perfor
mantă în schi, dar comerțul nu prea 
Ie oferă mare lucru în acest sens. 
Cel puțin în județul nostru nu se 
găsesc de vinzare schiuri din plastic 
pentru fond, nici bocanci de mărimi 
mici, pentru copii și școlari : nu se 
găsesc nici legături pentru schi 
fond".

Se așteaptă, deci, un sprijin mai 
substantial atît din partea Consiliu
lui județean pentru educație fizică și 
sport, cît și din partea Federației ro
mâne de schi. Pentru că în 'compe
tițiile sportive ale școlarilor din zona 
montană amintită poate fi aflat un 
izvor de talente pentru schiul de 
performanță, in special pentru cel 
alpin. Mai rămîn puține zile pină la 
începerea celor patru concursuri des
pre care am vorbit. Cu grijă sporită 
pentru asigurarea condițiilor mate
riale și de specialitate, cu atenție în 
privința selecției talentelor locale în 
comunele si satele moțești, ambi
țiile sportive ale „Mirilor vinători de 
munte" vor putea fi stimulate și 
fructificate la un nivel superior. Iar 
ei. cu acest impuls, iși vor lua. de
sigur, un și mai mare avînt.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteli"

cinema

FOTBAL : Tragerea la sorți în sferturile de finală 
europene

S.K. Beveren; Fortuna Dtisseldorf — 
Servette Geneva; Ipswich Town — 
C.F, Barcelona; „Cupa U.E.F.A.": 
Hertha B.S.C. — Dukla Praga ; Hon- 
ved Budapesta — M.S.V. Duisburg ; 
Steaua roșie Belgrad — West Brom
wich Albion ; Manchester City — 
Borussia Moenchengladbach,

Meciurile tur se vor disputa la 7 
martie, iar partidele retur sînt pro
gramate jn ziua de 21 martie.

ale cupelor
La Ziirich a avut loc tragerea 

Ia sorți a meciurilor din cadrul sfer
turilor de finală ale competițiilor eu
ropene intercluburi de fotbal.

Iată programul jocurilor : „Cupa 
campionilor europeni": Wisla Cra
covia —• F.C. Mălinele; F.C. Koln — 
Glasgow Rangers ; Nottingham Fo
rest — Grasshoppers Zurich ; Austria 
Viena — Dynamo Dresda ; „Cupa 
cupelor": F.C. Magdeburg — Banik 
Ostrava ; Internazionale Milano —

• Conspirația tăcerii : LUCEAFĂ
RUL — 15.45: 18: 20, FESTIVAL — 
15,45; 18; 20,15.
• Avocata : VICTORIA — 15,15;
17,30; 20.

E timpul să trăim, e timpul să 
iubim î CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș j SCALA — 16; 19, 
CAPITOL — 15,30; 19, MODERN 
— 16; 10.
O Compania a 7-a sub clar de 
lună î PATRIA — 15,30: 18; 20,
BUCUREȘTI — 15,45; 18; 20,15,
FEROVIAR — 15,45; 18; 20.15.
• Detectiv particular : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Din nou împreună : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20, FLACARA — 
15,45; 18; 20,15.
• Lanțul amintirilor : EXCEL
SIOR — 14,30; 17,30; 20,30. GLORIA
— 15; 17,45; 20,15, FLAMURA — 15; 
17,45; 20,15.
© Aurul lui Mackenna î CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19. PACEA
— 15.30; 18.30.
• Povestea pantofîorului de aur
— 15; 16,30, Revanșa — 18; 20 :
DOINA.
• Totul pentru fotbal : GRIVITA
— 15; 17,30; 20, AURORA — 15,30;
18; 20,15, TOMIS — 15; 17,30; 20. 
G Cascadorii : EFORIE — 15;
17,30; 20, FLOREASCA — 15; 17,30; 
20.
• Poveste de dragoste și onoare : 
BUZEȘTT — 15,15; 17,30 : 20.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
DACIA — 15.15; 17,30; 20.
• Doctorul Poenaru : BUCEGI — 
15; 17,30: 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 15,30: 18, Urgia — 20 : LIRA.
© La noi era liniște : DRUMUL 
SĂRII — 15.15; 17,30; 20.
G Kuhle Wampe — 11,45, Strada 
rușinii — 14, întoarcerea lui Ma- 
gelan — 16.15, Cenușa (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA.
e Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol : MELODIA — 15,45: 18: 20.15, 
MIORIȚA — 15.30; 17.45; 20.
G Acțiunea „Arsenal* : FEREN
TARI — 15,30; 17,30 î 19.30.
® Ecaterina Teod0roiu : CIU
LEȘTI — 15.30; 17,45; 20, MUNCA
— 15; 17,30; 20.

• Dueliștii : COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• Te oblig să trăiești : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Dialog peste ani : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Insule în derivă : VOLGA — 
1-5; 17,30; 20.
• Ghinionistul : COSMOS — 15;
17,30; 20.
• Jezebel t ARTA — 15.30; 18; 20.
• Agentul liniștit : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaițele —• 19,30 ; 
(sala Atelier) : Aventură în banal
— 19.
• Filarmonica ..George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijor : SER
GIU CELIBIDACHE — 20.
o Opera Română : Othello (balet)
— L9.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
Landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei) ; Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Pilcul — 
19,30.

Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19.30. (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.
© Teatrul Giulești (sala Ciulești): 
Romanțioșii — 19,30, (sala Majes
tic) : Drag’oste periculoasă — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
O Teatrul „Ion Vasilescu : Adam 
și Eva — 19.30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Bucuroși de oaspeți !
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani ——• 17
• Teatrul ..Țăndărică* : Petrică 
și lupul — 10.
• Circul București : Bravo circul!
— 19,30.
• Orchestra „Plaiurile Bistriței* 
(la Sala Palatului) : Sanie cu 
zurgălăi — 19.

• CONSTRUCȚII 
SUBPĂMÎNTENE. ln ma- 
rile orașe ale Japoniei, a- 
glomerația clădirilor în pe
rimetrul central, cît și pre
țul exorbitant pe care îl are, 
in această zonă, fiecare metru 
pătrat de teren, i-au determinat 
pe arhitecți sâ conceapă centre 
comerciale subterane. Prima 
dintre construcțiile de acest fel 
a fost terminată la Nagoya, cu 
două decenii în urmă. De a- 
tunci, asemenea construcții au 
cunoscut o mare răspindire. in 
întreaga țară numărul lor ridi- 
cindu-se la 78, dintre care 15 
doar la Tokio. Cea mai mare, 
aflată in capitală (sau, mai pre
cis, „sub capitală"), se întinde pe 
sub străzi șl clădiri, pe o 
suprafață de 72 000 mp. Pri

mul nivel cuprinde 223 ma
gazine, restaurante ș.a. ; al doi
lea nivel este rezervat pentru 
parcare, iar al treilea pentru 
diverse instalații aferente. Zil
nic, centrul este vizitat de ju
mătate milion de oameni. Alte 
două centre similare — unul, cu 
o suprafață de 28 000 mp, con
struit sub gara Shinyuku, altul, 
pe 17 000 mp, situat la oarecare 
distantă de primul — vor fi in 
curînd legate între ele prin- 
tr-un drum subteran cu 5 ni
veluri. care, de asemenea, va 
avea, de-a lungul său, magazine. 
Astfel, sub Tokio ia naștere 
incă un oraș — materializare a 
viziunilor urbanistice ale lite
raturii de anticipație.

© „ARTIȘTI" ÎNARI
PAȚI. Cunoscutul compozitor

francez Olivier Messiaen este 
în același timp și un ornitolog 
de reputație mondială. în virstă 
astăzi de 70 de ani. compozito
rul și-a dedicat o mare parte 
din viață studierii Cîntecelor di
feritelor specii de păsări pentru 
a stabili legătura cu armoniile 
și contrapuncturile muzicii cre
ate de om. Potrivit lui Messiaen, 
între cele aproximativ 10 000 de 
specii cintătoare cite există în 
lume, calitățile „muzicale" cele 
mai remarcabile le au silviidele, 
adică păsările care trăiesc la 
marginea pădurilor. între care 
se detașează mierlele și sturzii ; 
o excepție o constituie privighe
torile, care trăiesc în tufișuri, și 
ciocirlia, care sălășluiește pe 
cîmpuri. „Artiști" foarte ver
satili se dovedesc păsările care » 
trăiesc în zonele mlăștinoase, și 
care au capacitatea excepțională

de a modifica cu rapiditate 
timbrul și tempoul trilurilor pe 
care le emit. Deosebit de sensi
bile la nuanțele coloristice, pă
sările cintă în special la răsări
tul și la apusul soarelui. în 
multe din compozițiile sale, 
Messiaen . s-a inspirat din cîn- 
tecul păsărilor.

© CU PATINELE LA 
SERVICIU. Patinele cu rotile, 
atît de îndrăgite de copii și ti
neret. încep să devină un mijloc 
de locomoție folosit de maturi. 
Astfel de pildă, factorii poștali 
din Dos Angeles și San Fran
cisco distribuie scrisorile utili-

zînd acest mijloc de locomoție. 
De multe ori cînd se produc 
blocări ale circulației, patinele 
cu rotile, alături de biciclete, 
permit celor care le folosesc să 
ajungă la timp la slujbă sau 
acolo unde au treabă la un 
moment dat. Bineînțeles, aceste 
patine constituie o variantă 
perfecționată a tradiționalelor 
patine ale copilăriei. Atit roțile 
din fată, Cît și cele din spate 
sint direcționate, ca la autove
hiculele cu dublă tracțiune ; e- 
xistă, de asemenea, un sistem 
de ft'înare. Cu ajutorul lor. cei 
ce le folosesc pot atinge ușor, 
fără vreun efort deosebit, o vi
teză de 15 km pe oră.

® CUCERITORII 
ÎNĂLȚIMILOR. James Ram~ 
sey Ulmann. primul american 
care a escaladat Everestul. cel 
mai înalt pisc din lume, a dat 
una din cele mai semnificative 
definiții a dorinței omului de a 
cuceri înălțimile. în general de 
a depăși dificultățile la prima 
vedere insurmontabile : „Sfida
rea constituie un adevărat re
sort al activității umane, a de
clarat el la încheierea temerarei 
ascensiuni. Dacă există un o- 
cean. ii traversăm ; dacă există 
o boală, acționăm pentru a o 
vindeca ; dacă există o nedrep
tate. facem totul pentru a o re
para ; dacă se stabilește un re
cord, dorim să-l depășim ; și, în 
fine, dacă in fata noastră se ri
dică un munte, îl escaladăm".

• CEL MAI VECHI 
ORAȘ LAT1NO-AMERI- 
CAN, Săpăturile arheologice 
efectuate la Real Alto (Ecua
dor), la numai 3 km depăr
tare de Oceanul Pacific, au 
scos la iveală ruinele unei 
așezări de tip urban, veche 
de cinci milenii. Concep
ția urbanistică și arhitecturală 
de aici (case ovale construite 
din lut și lemn, dispuse regulat 
și convergînd spre un centru 
civic dreptunghiular) se rein- 
tîlnește la mayași abia trei mi
lenii mai tîrziu. Hrana oameni
lor se compunea din pește și 
porumb ; ei cunoșteau, de ase
menea. tutunul. Judecîndu-se 
după caracteristicile ceramicii de

aici, se emite ipoteza că indienii 
Valdivia au fost influențați de 
civilizații de peste ocean, est- 
asiatice, ai căror navigatori ar 
fi atins coastele Americii în 
urmă eu 4 000—5 000 de ani.

® „CHALLENGER 10" 
— este denumirea unui ro
bot perfecționat care joacă 
șah. „Șahistul-robot" cunoaște 
deschiderile clasice, diferitele va
riante de apărare — siciliană, 
franceză, spaniolă — fiind, de 
asemenea, versat în multiple fi- 
naluri de partide. în cazul cînd 
partenerul face o mutare greși
tă. acest lucru este semnalat i- 
mediat de robot printr-o lumină 
roșie. Robotul poate fi progra
mat șl pentru rezolvarea unor 
probleme de șah.
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REUNIUNEA DE LA CARACAS CONSACRATĂ DAMASC MOSCOVA

PREGĂTIRII SESIUNII U N CT AD -V Delegația P.C.R. primită de președintele Convorbiri economice
Manifestări consacrate împlinirii

Cuvîntul reprezentantului României
CARACAS 18 (Agerpres). •— La Caracas continuă lucrările reuniunii 

S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino-American) consacrată pregătirii în- 
tilnirii la nivel ministerial a „Grupului celor 77", deja 6-16 februarie din 
Tanzania, in perspectiva celei de-a 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare
3 mai — 1 iunie in Filipine.

V-a sesiuni a Conferinței Națiunilor 
(U.N.C.T.A.D.-V) programată pentru

în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
șeful delegației române, ambasadorul 
țării noastre la Caracas, Petrache 
Dănilă, care a expus pe larg con
cepția și tezele președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la noua ordine 
economică internațională și propune
rile concrete ale țării noastre in le
gătură cu problemele înscrise pe or
dinea de zi a reuniunii U.N.C.T.A.D.- 
V. Reamintind faptul că România a 
participat activ, împreună cu țările 
latino-americane, la întregul proces 
de pregătire a reuniunii din Tanza
nia a „Grupului celor 77“, amba
sadorul român a subliniat identita
tea sau similitudinea punctelor de 
vedere ale României și țărilor latino- 
americane in problemele U.N.C.TA.D.- 
V„ ceea ce confirmă, o dată în plus, 
posibilități obiective de cooperare 
existente între țara 
latino-americane 
U.N.C.T.A.D. și, tn 
ordini economice 
Această colaborare 
basadorul român — are la bază in
teresele comune ale României și țări
lor latino-americane în edificarea 
unei lumi mai drepte și mai bune, a 
unei noi ordini economice interna
ționale, dorința de a duce o politică 
independentă, de a fi stăpîne pe bo-

noastră și țările 
în problemele 
general, ale noii 

internaționale. 
— a arătat am-

gățiile naționale șl de a se dezvolta 
de sine stătător, în mod liber, fără 
nici un amestec din afară. Posibili
tățile privind o amplă colaborare 
în această acțiune comună pe pian 
internațional sînt favorabile și ca
pătă o semnificație deosebită, dato
rită afinităților de cultură și de 
origine comună dintre România șl 
țările latino-americane. 
dorul român a evidențiat, 
menea, necesitatea întăririi unității 
de acțiune și a solidarității 
în curs de dezvoltare, a 
celor 77", în special in 
tensificării tendințelor 
reîmpărțire a lumii în 
fluență, ale absenței 
concrete în edificarea 
economice internaționale, precum și 
în perspectiva negocierilor econo
mice internaționale ce vor avea 
loc în 1979 și 1980, între care 
U.N.C.TA.D.-V ocupă un loc major.

Vorbitorul a subliniat hotărîrea 
țării noastre de a desfășura în con
tinuare ample relații comerciale, de 
colaborare economică și tehnică cu 
toate țările în curs de dezvoltare, 
fiind convinsă că aceasta constituie 
o contribuție comună, concretă a 
țărilor noastre la făurirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Ambasa
de ase-

țărilor
„Grupului 

condițiile in- 
spre o nouă 
sfere de in- 

rezultatelor 
noii ordini

DAMASC 18 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihal Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litie Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care 
participă la lucrările celei de-a 
XlV-a sesiuni a Consiliului National 
Palestinian, a fost primită de tova
rășul Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Yasser Arafat 
un cald salut de prietenie și solida
ritate. împreună cu cele mai bune 
urări de succes în desfășurarea se
siunii Consiliului National Palesti
nian.

Mulțumind, tovarășul Yasser Ara
fat a rugat să se transmită iubitului 
său prieten și frate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un mesaj perso
nal de prietenie frățească. Evocînd 
preocuparea permanentă a secreta
rului general al P.C.R. pentru cauza 
autodeterminării palestinienilor, că
rora le-a acordat încă de la Început

sprijinul său personal și al partidu
lui, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
profunde mulțumiri pentru tot ceea 
ce întreprinde în favoarea intereselor 
legitime ale poporului arab- palesti
nian.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea în 
continuare, inclusiv pe plan interna
tional, a raporturilor de colaborare 
prietenească și solidaritate militantă 
dintre P.C.R. și O.E.P.

★
Cu prilejul prezenței sale la Da

masc, delegația Partidului Comunist 
Român a avut întîlniri prietenești la 
Comandamentul Național (Regional) 
al Partidului Baas Arab Socialist, cu 
Fawwaz Sayyagh, membru al Co
mandamentului, precum șl la con
ducerea Frontului Național Progre
sist, cu Mohammed Al Ayoubi, vice
președinte al Frontului.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
probleme de interes comun, referi
toare la amplificarea colaborării mul
tilaterale dintre cele două partide, 
țări și popoare, în spiritul hotărîri- 
lor adoptate în cadrul convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al Assad.

româno-sovietice
MOSCOVA 18. — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului român, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, s-a întîlnit la 18 ianuarie cu 
N. V. Martinov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de stat pen
tru aprovizionarea tehnico-materială 
al U.R.S.S.

Au fost discutate probleme ale 
legăturilor și schimburilor reci
proce de produse efectuate de cele 
două ministere și a fost adoptat 
planul acțiunilor lor de colaborare 
pe anii 1979-1980.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S., Gheorghe Badrus.

ITALIA: Amînarea 
dezbaterii 

planului economic 
trienal

ORIENTUL MIJLOCIU

în capi- 
se men- 
ultimele

a 120 de ani de la Unirea

Principatelor Române
în diferite țări ale lumii au avut 

10c noi manifestări consacrate împli
nirii a 120 de ani de la Unirea Prin
cipatelor Române.

U.R.S.S

legătură cu realizările României 
contemporane, cu politica sa princi
pială pe plan international.

La manifestare a fost 
basadorul tării noastre 
Dumitru Mihail.

prezent am
in Mexic,

Un nou act provocator al Rhodesiei 
împotriva

LUSAKA 18 (Agerpres). — O nouă 
provocare armată a fost săvîrșită 
de trupe ale regimului rasist de la 
Salisbury împotriva Zambiei. După 
cum informează ziarul „ZAMBIA 
DAILY MAIL", Ia 14 ianuarie, un 
detașament înarmat rhodesian a în
cercat să pătrundă pe teritoriul Zam
biei in regiunea Cascadei Victoria. Ca 
urmare a ripostei imediate a forțe
lor de securitate zambiene, inamicul 
a fost respins.

Zambiei

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres). 
— Comitetul de Eliberare al Organi
zației Unității Africane a hotărit să

lanseze un apel guvernelor țărilor 
ai căror resortisanți luptă în Rhode
sia. pentru a pune capăt recrutării 
de mercenari. Potrivit comitetului, 
reunit la Dar Es Salaam în cea de-a 
XXXII-a sesiune ordinară, numărul 
mercenarilor care acționează în Rho
desia de partea regimului rasist ar fi 
de 13 000.

Comitetul de Eliberare al O.U.A. a 
recomandat, pe de altă parte, 
solidarea unității organizațiilor 
fac parte din Frontul Patriotic 
babwe, condus de către Joshua 
mo și Robert Mugabe.

con-
care 

Zim- 
Nko-

• Contacte consacrate examinării situației din 
Liban • Activitate diplomatică la Cairo și Tel Aviv
BEIRUT 18 (Agerpres). — 

tala Libanului continuă să 
țină o situație încordată. în
24 de ore au avut loc schimburi de 
focuri între milițiile falangelor liba
neze și forțele arabe de descurajare 
(F.A.D.), în special în zona cartieru
lui comercial al Beirutului. O stare 
de tensiune continuă să se mențină 
și în sudul Libanului.

Pe de altă parte, oficialitățile liba
neze au avut joi o serie de contacte 
consacrate examinării situației din 
țară. O atenție deosebită este acor
dată și problemei prelungirii man
datului forțelor interimare ale O.N.U. 
în Liban (U.N.I.F.I.L.). După cum 
s-a anunțat, în cadrul Consiliului de 
Securitate se discută prelungirea 
mandatului forțelor U.N.I.F.I.L.

CAIRO 18 (Agerpres). — La Cairo 
au avut loc joi convorbiri între mi
nistrul de stat egiptoan pentru afa
ceri externe, Butros Ghali, și omolo
gul său danez, aflat într-o vizită ofi
cială în Egipt. După cum informează

agenția M.E.N., referindu-se la nego
cierile de pace egipteano-israeliene, 
Butros Ghali a reafirmat interlocuto
rului său că Egiptul insistă pentru o 
legătură între tratatul egipteano- 
israelian și viitorul Cisiordaniei și 
Gâzei, inclusiv în ceea ce privește 
drepturile legitime ale poporului pa
lestinian.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — 
Alfred Atherton, ambasadorul itine
rant al președintelui Carter în 
Orientul Mijlociu, a fost primit, 
miercuri seara, de primul ministru 
al Israelului, Menahem Begin. La 
convorbiri au participat ministrul 
israelian al afacerilor externe, Moshe 
Dayan, și ambasadorul Statelor Unite 
la Tel Aviv.

întrevederea — notează agenți
ile de presă — a fost consacrată ex
plorării posibilităților de reluare a 
negocierilor egipteano-israeliene, în 
vederea încheierii unui tratat de 
pace.

ROMA 18 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, Giulio Andreotti, 
a anunțat. într-o conferință de pre
să. că dezbaterile parlamentare pe 
marginea planului economic guver
namental, pe perioada 1979—1981, 
vor avea loc în zilele de 29 și 30 ia
nuarie. După cum se știe, planul vi
zează redresarea economică și ame
liorarea situației sociale a Italiei. 
Inițial, aceste dezbateri fuseseră a- 
nunțate pentru 18 ianuarie, dar s-a 
hotărît amînarea lor spre a se per
mite partidelor majorității să exa
mineze mai detaliat prevederile pla
nului.

La Roma se apreciază că majori
tatea parlamentară a intrat într-o 
fază de criză. Agenția France Press e 
scrie că pentru a stopa, dacă mal 
este posibil, procesul de deteriorare 
a situației politice, președintele Par
tidului Democrat Creștin, de guver- 
nămînt, a propus ținerea, săptămîna 
viitoare, a unei reuniuni a liderilor 
partidelor -arcului constituțional. So
cialiștii și socialist-democraticii au 
acceptat deja, în principiu, desfășu
rarea unei asemenea întîlniri.

La Ambasada României din Mos
cova a avut loc, la 18 ianuarie, o con
ferință de presă, la care au partici
pat redactori-șefi și redactori de la 
ziare și publicații centrale, de la 
agențiile de presă T.A.S.S. și A.P.N., 
de la Radioteleviziunea sovietică, co
respondenți ai unor ziare din repu
blicile unionale, reprezentanți al 
M.A.E. al U.R.S.S. și ai Conducerii 
centrale a Asociației de prietenie so- 
vieto-române.

Ambasadorul tării noastre, Gheor- 
ghe Badrus, a evocat importanta 
evenimentului aniversat, succesele 
poporului nostru, sub conducerea 
P.C.R., în construcția socialismului. 
Ambasadorul român a evidențiat, tot
odată, dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej, în saloanele Amba
sadei române din Moscova a fost 
prezentată o fotoexpozitie documen
tară.

ITALIA
din Roma a

Con-

MEXIC
La sediul asociației de presă „Pri

mera plana" din Ciudad de Mexico 
a avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii „Momente din istoria po
porului român".

Cu acest prilej, Victor Manuel Gar
cia Solis, președintele Asociației 
„Primera plana", a relevat că „unirea 
din 1859 reprezintă o victorie însem
nată a maselor de țărani, muncitori, 
a intelectualilor progresiști și pa- 
trioti. „Unirea, a spus vorbitorul, a 
pus temeliile statului national român 
modern, consolidînd conștiința unită
ții naționale nu numai în rîndul ma
selor populare din cele două princi
pate, ci și din Transilvania. Eveni
mentul Unirii a însemnat actul de 
naștere a României moderne și 
realizarea primei etape a formării 
statului național unitar român".

Ziariști mexicani care ne-au vizitat 
tara și-au împărtășit impresiile în

La Biblioteca română 
avut loc prezentarea textului 
stitutiei Republicii Socialiste Româ
nia publicat în traducere italiană de 
către profesorul Vicenzo Adinolfi.

Profesorul Antonio la Pergola, 
membru al Curții constituționale, a 
făcut o analiză detaliată a legii fun
damentale a României, subliniind ca
racterul ei profund democratic și 
umanist. El a relevat modul în care 
textul Constituției pune în evidentă 
largile drepturi și libertăți democra
tice de care se bucură toți cetățenii 
în România, indiferent de naționali
tate, participarea maselor la condu
cerea statului.

în continuare a fost prezentat fil
mul documentar „Diplome maramu
reșene" și a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Momente din 
Istoria poporului român".

La manifestare au participat depu
tat! și senatori, oameni de știință șl 
cultură, ziariști italieni. A fost pre
zent Ion Mărgineanu. ambasador^ 
României la Roma.

BELGIA
Ambasadorul român la Bruxelles a 

prezentat la Universitatea de stat din 
Gând conferința „Coordonate ale 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste". Au participat I. Hoste, 
rectorul universității, decanul, profe
sori și studenți ai Facultății de știin
țe economice din Gând.

CANADA
La Biblioteca metropolitană din 

Toronto au fost organizate o expozi
ție fotodocumentară dedicată eveni
mentului și o expoziție de carte ro
mânească. La închiderea expoziției 
cărțile expuse vor fi donate Biblio
tecii metropolitane din Toronto.

Conferința de presă a președintelui S. U. A,
agențiile de presă transmit

WINDHOEK — 18 (Agerpres). — 
Convorbirile care au loc între trimi
sul special al secretarului general al 
O.N.U., Martti Ahtisaari, și reprezen
tanți ai administrației minoritare de 
la Windhoek (Namibia) în legătură 
cu organizarea, in această tară, a 
unor alegeri libere,* sub controlul Na
țiunilor Unite, au intrat in impas, 
informează agenția Associated Press, 
Un purtător de cuvînt al regimului 
sud-african, care administrează ile-

gal Namibia, a declarat în acest sens 
că au apărut o serie de probleme 
asupra cărora părțile nu au putut să 
ajungă la un acord. Purtătorul de 
cuvînt nu a precizat natura acestor 
probleme, dar observatorii politici 
apreciază că este vorba de o nouă 
încercare a administrației sud-afri- 
cane de a împiedica soluționarea 
reală a situației din Namibia prin 
respectarea dreptului la independen
ță și autodeterminare al poporului 
namibian.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
In prima sa conferință de presă pe 
anul în curs, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, a precizat că proiec 
tul de buget pe anul financiar 1980 
— pe care il va trimite săptămîna 
viitoare Congresului — corespunde 
obiectivului stabilit de administrația 
sa pentru a combate inflația, preco- 
nizînd o „foarte austeră, stringentă și 
strînsă politică fiscală". El a mențio
nat reducerea drastică a cheltuielilor 
guvernamentale și micșorarea defi
citului bugetar previzibil la 29 mi
liarde dolari, cu circa 50 la sută mai 
mic decît cel preluat de administra
ția sa.

Potrivit agenției U.P.I., proiectul 
de buget a fost aspru criticat de di-

ferite organizații americane pentru 
preconizata sporire cu 3 la sută a 
cheltuielilor militare, în dauna pro
gramelor sociale.

In legătură cu politica energetică 
a administrației sale, președintele 
Carter a spus că S.U.A. „sînt foarte 
interesate" în importarea de petrol 
și gaze naturale din Mexic, iar dis
cuțiile pe care le va avea luna vii
toare, în cursul vizitei sale în această 
țară, se vor concentra asupra „strate
giilor de perspectivă".

înțelegere de colaborare 
româno-bulgară. La Sofia a 
avut loc semnarea înțelegerii de co
laborare dintre Uniunile scriitorilor 
din România și Bulgaria pe perioada 
1979—1980, document menit să con
tribuie la intensificarea relațiilor tra
diționale de prietenie dintre scriitorii 
celor două țări.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

„Caruselul 
dolar-aur“ 

pe piețele monetare 
occidentale

Plenara C.C. al P.C. din 
AUStria. La viena s_au desfășurat 
lucrările plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austria, 
care a examinat probleme legate de 
desfășurarea la 6 mai a.c. a alege
rilor pentru Consiliul Național al 
Austriei (Camera inferioară a parla
mentului). Plenara a hotărît prezen
tarea candidatilor P.C. din Austria în 
toate circumscripțiile electorale.

Convorbiri chino-zaireze. 
Președintele Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko, a primit miercuri pe Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, aflat în vi
zită în Zair — informează agenția 
China Nouă. A avut loc o convorbire, 
în cadrul căreia au fost discutate as
pecte ale relațiilor bilaterale, proble
me legate de situația din Africa Și 
din alte regiuni ale lumii. Președin
telui Mobutu i-a fost adresată invi
tația de a vizita din nou China.

varea aprovizionării capitalei cu ali
mente. ci șl instituirea unui control 
asupra breturilor practicate pe piața 
alimentară.

bolivia = Regrupări ale forfelor
democratice

Bolivia, mica republică latino-ame- 
ricană cu o populație de aproxima
tiv cinci milioane de locuitori din 
care mai mult de două treimi sînt 
indieni sau metiși, este, în ultima 
vreme, teatrul unor desfășurări 
litice accelerate.

Astfel, în cursul primelor zile 
acestei săptămini a avut loc o 
maniere guvernamentală, 
după lovitura de stat din 24 noiem
brie anul trecut. Cîteva zile înainte, 
autoritățile guvernamentale dejuca- 
seră la Cochabamba o tentativă de 
lovitură de stat, plănuită de elemen
te de dreapta, conduse de fostul 
procuror general al țării, Eduardo 
Soriano, si cîtiva ofițeri superiori ai 
armatei. Dacă acțiunea acestora ar fi 
reușit, atunci Bolivia ar fi cunoscut 
cea de-a treia răsturnare de regim 
prezidențial în mai puțin de șase 
luni. Se știe că. la 21 iulie 1978, pre
ședintele Hugo Banzer a fost demis 
printr-o lovitură de stat de generalul 
Juan Pereda Asbun, ultimul fiind 
înlăturat, la rîndul său, la 24 noiem
brie, tot printr-o lovitură de stat, 
de forțele militare, care l-au instalat 
la putere pe comandantul trupelor 
terestre, generalul David Padilla, ac
tualul președinte.

Frecventa loviturilor de stat în Bo
livia a devenit proverbială — 180 
în cei 153 de ani de existență ca stat 
independent — dar multi observatori 
din La Paz apreciază că, în prezent, 
țara trăiește o etapă importantă din- 
tr-o evoluție complexă și contradic
torie, cu rădăcini adînci în toate sfe
rele vieții naționale. Punctul de ple
care al acestei evoluții ar putea fi 
situat la începutul anilor „cincizeci",

po-

ale 
re- . 

prima

cind măsurile preconizate de guver
nul Paz Estenssoro, ce vizau trans
formări de structură in societatea 
boliviană — naționalizarea minelor, 
reforma agrară, introducerea sufra
giului universal etc. — s-au lovit de 
puternica opoziție a forțelor reacțio
nare din economie și din armată, 
sprijinite de marile monopoluri in
ternaționale, ce-și vedeau amenința
te direct interesele, îndeosebi in in
dustria extfactivă. Datorită acestei 
opoziții, măsurile preconizate nu au 
putut fi concretizate decit parțial și 
în țară s-au perpetuat stări de lu
cruri ce au accentuat dezechilibrul 
social-economic — ca fundal ăl ma
rasmului politic. »

In continuul viraj spre dreapta al 
regimurilor din ultimele două decenii 
și jumătate (exceptînd guvernul 
Torres din 1970, răsturnat de aceleași 
cercuri retrograde), cel al generalu
lui Hugo Banzer a reprezentat un 
punct maxim, pe parcursul său des- 
chizindu-se și mai larg porțile pen
tru capitalul străin. Ce a Însemnat 
aceasta rezultă dintr-o serie de date 
prezentate de săptăminalul „Le 
Monde diplomatique", date care — 
ca să cităm cuvintele săptămînalu- 
lui — indică mizeria neagră a celei 
mai mari părți a populației. Astfel, 
exploatarea minelor, petrolului și ga
zelor, care asigură 18 la sută din 
produsul național brut și 90 la sută 
din exporturile țării, ocupă doar cinci 
la sută din populația activă, în timp 
ce agricultura, un sector mult rămas 
în urmă, concentrează 65 la sută din 
populație. Cu un venit mediu pe cap 

’de locuitor de 390 de dolari, Bolivia 
aparține grupului de cinci țări cele 
mai sărace din America Latină, fiind 
depășită doar de Haiti. Producția 
materiilor prime și industrială a în
registrat o diminuare constantă, după 
1965, iar datoria externă a țării a 
ajuns la 2 500 milioane de dolari. în 
1977. față de 670 de milioane în 1970.

Adîncirea distorsiunilor din econo
mie, crescînda mizerie a maselor și 
campaniile represive antidemocrati
ce declanșate de guvernul Banzer au 
dus la radicalizarea politică a celor 
mai diverse râturi ale populației, in
clusiv a unor largi sectoare din rîn
dul forțelor armate. „Mișcarea tine
rilor ofițeri" apare în opinia multor 
observatori ca o expresie a acestor 
tendințe. Poziția, adoptată de acest 
grup de ofițeri, tot mai numeros în 
sînul forțelor armate, ce se declară 
în favoarea libertăților democratice, 
a dezvoltării de sine stătătoare eco
nomice și politice a tării, a avut un

important, atit în criza politică 
a precedat demiterea generalului 

Hugo Banzer, cit și în lovitura de 
stat de la 24 noiembrie. In acest 
cadru sînt înscrise de către observa
torii din La Paz declarațiile noului 
șef al statului privind revenirea la 
viată politică parlamentară (alegeri
le sint anunțate pentru 1 iulie 1979) 
și realizarea „unității absolute a po
porului bolivian în ordine și în func
ție de structurile juridice și demo
cratice".

„Pașii făcuți pe calea democrati
zării țării tint importanți, dar nu 
ireversibili" — se arăta, recent, în- 
tr-o declarație a C.C. al P.C. din 
Bolivia, menționîndu-se că victoria 
programului de democratizare enun
țat depinde de modul prin care gu
vernul militar va atrage masele în 
acțiunea de aplicare a acestui pro
gram. Totodată, documentul sublinia
ză necesitatea stringerii și consoli
dării unității forțelor de stingă, din
colo de deosebirile care există între 
organizațiile și partidele din Frontul 
Unității Democratice și Populare 
(U.D.P.).

Dialogul inițiat de președinte cu 
partidele politice din țară, în ce pri
vește programul de revenire la viață 
parlamentară, este în plină desfășu
rare. De curînd, comisia electorală, 
formată din reprezentanți ai tuturor 
partidelor, alianțelor și grupărilor 
politice din țară, a elaborat un do
cument care a fost prezentat șefului 
statului. în document se cere, între 
altele, retragerea trupelor din exploa
tările miniere, prezentarea de către 
partidele ce vor să participe la scru
tin a unor programe electorale con
crete, decretarea ca limbi parlamen
tare oficiale și a limbilor „quechua" 
și „aymara" (vorbite de indieni), ală
turi de spaniolă. Programul de re
venire la guvern civil este sprijinit 
nu numai de partidele sau alianțele 
politice, ci și de puternicele organi
zații sindicale, amplele manifestații 
organizate în acest sens de sindicate 
avînd totodată semnificația protestu
lui ferm al maselor largi populare 
împotriva încercărilor elementelor 
conservatoare de a abate procesul de 
democratizare a vieții interne. în 
acest context, actualele evenimente, 
inclusiv remanierea guvernamentală, 
sînt urmărite cu atenție, forțele so
ciale cele mai largi manifestîndu-și 
hotărîrea 
solidarea 
zare.

rol 
ce

de a acționa pentru con- 
procesului de democrati-

Valentin PAUNESCU

Dolarul american a înregis
trat miercuri un recul pe toate 
principalele piețe de devize din 
Occident, in timp ce valoarea 
aurului a sporit corespunzător. 
Astfel, moneda americană a fost 
vîndută la Tokio pentru 196,775 
yeni, față de 197,95 yeni in ziua 
precedentă. La Frankfurt pe 
Main, dolarul a fost schimbat 
la paritatea de 1,837 mărci 
vest-germane (1,851 mărci in 
ziua precedentă), iar la ZUrich 
rata de schimb a ajuns la 
1,6526 franci elvețieni (1,6830 
franci — marți). La Londra, 
pentru o liră sterlină s-au plă
tit 2,01 dolari, comparativ cu 
2,0025 dolari, marți.

După cum s-a menționat, va
loarea metalului galben a spo
rit miercuri, in primele tran- 
zancții diferențele de preț fiind 
de 5 și 8 dolari uncia față da 
zilele precedente.

In ce privește dolarul, recu
lul monedei americane este atri
buit de experți declarațiilor vi
cepreședintelui Băncii Centrale 
a R.F. Germania, Karl-Otto 
Poehl, care a precizat că inter
vențiile Bundesbank-ului in fa
voarea dolarului S.U.A. nu pot 
fi nelimitate. Banca centrală 
vest-germană — a afirmat el — 
nu poate ignora responsabilită
țile sale internaționale, dar va 
acorda totdeauna prioritate 
menținerii stabilității monetare 
in R.F.G.

Referendumul din Groen
landa. ”17 ianuarle a fost °zl ls- 
lorică pentru poporul groenlandez, 
care a spus da dobindirii autonomiei 
interne", a declarat, joi. președintele 
Consiliului provincial al insulei. Lars 
Chemnitz, referindu-se la rezultatele 
referendumului din ziua precedentă. 
Se apreciază că 70 la sută din voturi 
ar fi în favoarea aplicării unui statut 
de autonomie internă. Participarea la 
referendum nu a fost ridicată, intre 
altele, și din cauza unei furtuni de 
zăpadă care a făcut imposibil accesul 
la unele birouri de votare.

Perspectiva cooperativi
zării agriculturii în Afga
nistan. Nur M°hammed Tarakl, 
secretarul general al Partidului De
mocratic Popular, președintele Con
siliului Democratic Republican Revo
luționar și prim-ministru al Afga
nistanului. a relevat că înfăptuirea 
reformei agrare în Afganistan con
stituie un pas important în direcția 
sporirii producției agricole. El a re
levat. totodată, că singur^ cale de a 
se obține recolte bogate este aceea 
de cooperativizare a producției agri
cole. Pe de altă parte. Taraki a sub
liniat că Afganistanul este o tară In
dependentă și nu va permite nici- 
unor forte din afară să se amestece 
in treburile sale interne. •

Capriciile vremii
ISLANDA — Visco

lele care s-ay abătut, 
la sfirșitul săptăminii 
trecute asupra Islandei 
au izolat practic, in
sula, de restul lumii. 
Astfel, traficul mari
tim a fost întrerupt. 
Cursele aeriene au fost 
suspendate, ca urmare 
a grevei piloților. Ca
blurile submarine de 
telecomunicații care 
leagă Islanda de Eu
ropa și de continentul 
american au fost rup
te, comunicațiile efec- 
tuindu-se, in cazuri de 
urgență, numai prin 
radio. Serviciile de 
presă nu mai pot re
cepționa informațiile 
externe, aceeași defi
ciență fiind resimțită 
și de firmele și băncile 
comerciale. Situația nu 
se prezintă mai bine

nici in interiorul in
sulei, unde drumurile 
au fost blocate de nin
sori. Jn prezent sint 
practicabile numai ci- 
teva dintre șoselele de 
acces spre Reykjavik.

este aproape paraliza
tă. Mii de automobile 
sint blocate în zăpadă, 
pe străzile orașului.

S.U.A. — Vremea 
s-a ameliorat puțin în 

mijlociu, dar ri- 
iernii continuă 
să fie 
in cea 

parte a

vestul 
gorile 
incă 
zente 
mare 
tortului Statelor 
te. Pină in prezent, 
in zona respectivă, 65 
de persoane și-au pier
dut viața din pricina 
frigului de simbăta 
trecută. Mii de pasa
geri au rămas la Chi
cago, așteptind redes
chiderea traficului ae
rian, deoarece activita
tea aeroportului Hare

pre- 
mai 

teri- 
Uni-

INDONEZIA — A- 
proximativ 75 000 de 
persoane din capitala 
indoneziana au fost 
evacuate miercuri din 
locuințele inundate ca 
urmare a ploilor to
rențiale și revărsării 
apelor riului Cipinang, 
care pe alocuri erau 
cu peste 3 metri dea
supra cotei normale — 
informează agenția 
U.P.I. Traficul la Ja
karta a fost paralizat, 
iar școlile au fost în
chise. Autoritățile mu
nicipale au distribuit 
6,5 tone de orez ca a- 
jutor imediat pentru 
persoanele sinistrate.

Două explozii violente au 
avut Ioc la Londra !n noaptea 
de miercuri spre joi, revendicate de 
aripa provizorie a organizației para
militare Armata Republicană Irlan
deză (I.R.A.), Prima explozie s-a 
produs la terminalul petrolier din 
Canvey Island, pe coasta de nord a 
Tamisei. șocul acesteia provocind pa
gube materiale pe o rază de cinci 
kilometri. La numai o oră, la Green
wich, în sud-estul Londrei, a fost în
registrată a doua explozie, urmată de 
un mare incendiu, la stingerea căruia 
au fost mobilizați peste 100 de pom
pieri. Nu s-au semnalat victime.

în Italia continuă acțiu
nile teroriste, a8ent1Ua d* presA 
consemnînd astfel, în noaptea de 
miercuri spre joi. comiterea a șase 
atentate cu bombe. Două dintre aces
tea au fost organizate la Milano, iar 
celelalte patru — In orașul Bergamo.

Vizită Ia Hanoi. Delegatla 
Frontului Patriotic Zimbabwe condu
să de Joshua Nkomo, președintele 
Uniunii Poporului African — Zim
babwe. copreședinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe, care face o vizită 
la Hanoi, a ,avut o întrevedere cu 
Fam Van Dong, prim-ministru al gu
vernului R.S. Vietnam.

Guvernul indian exam,nea- 
ză programul de îmbunătățire a apro
vizionării populației cu alimente și, în 
special, a capitalei țării. Astfel. în 
jurul orașului Delhi, pe o rază de 
60 de kilometri, vor fi create nume
roase ferme avicole, precum și gos
podării profilate pe producția de le
gume și fructe. Aplicarea acestui 
program va permite nu numai rezol-

Mișcarea grevistă din
tn Marea Britanie crește valul de 

greve declanșate de mai multe uniuni 
sindicale. După cum se știe, continuă 
greva celor aproximativ 100 000 de 
șoferi de camioane, care au întrerupt 
lucrul in urmă cu peste două săp- 
tămîni, in sprijinul revendicărilor 
vizind ameliorarea condițiilor de via
tă și de muncă. In același timp, joi, 
28 000 de mecanici de locomotivă au

Convorbiri angolezo-con- 
gOlCZC. Pre?e|wtele angolez, Agos- 
tinho Neto. l-a primit pe ministrul 
congolez al finanțelor. Henri Lopez, 
care întreprinde o vizită la Luanda. 
Oaspetele a înmînat șefului statului 
angolez un mesaj personal din partea 
șefului statului congolez, Joachim 
Yhombi-Opango. Ministrul congolez a 
declarat că vizita sa la Luanda se 
înscrie în cadrul schimburilor perio
dice de vederi care au loc intre re
prezentanții celor două țări, precum 
și consolidării relațiilor dintre cele 
două state.

Grevă a medicilor new- 
yOrkOZi. Medicil personalul de 
specialitate de la cele 17 spitale mu
nicipale din New York au declarat 
o grevă de 24 de ore, în semn de 
protest împotriva reducerilor de per
sonal și închiderii de spitale din re
țeaua municipală. Aceasta este prima 
acțiune revendicativă a personalului 
medical din sistemul municipal de 
spitale al orașului New York.

Congresul P. S. 
din Japonia

TOKIO 18 (Agerpres). — Joi au 
Început la Tokio lucrările celui de-ai 
43-lea Congres al Partidului Socialist 
din Japonia, una din principalele 
forțe politice de opoziție din această 
țară. In cadrul lucrărilor vor fi dez
bătute probleme cum ar fi programul 
de activitate al partidului pentru a- 
nul în curs, activitatea membrilor 
P.S.J. în perspectiva alegerilor locale 
din această primăvară, precum și ac
țiunile ce trebuie întreprinse pentru 
sporirea numărului membrilor P.S.J.

Discursul inaugural a fost rostit de 
președintele Partidului Socialist din 
Japonia, Ichio Asukata, care a sub
liniat necesitatea constituirii unei 
alianțe a forțelor de opoziție nipone. 
El a reafirmat politica P.S.J. de lup
tă pentru apărarea drepturilor și 
standardului de viață ale oamenilor 
muncii, împotriva recesiunii.

Anglia se amplifică
declarat o altă grevă de 24 de ore. 
Traficul feroviar în întreaga tară a 
fost paralizat. Examinînd situația 
creată ca urmare a mișcării greviste, 
guvernul britanic a hotărit să renunțe, 
deocamdată, la instituirea „stării de 
urgentă". Primul ministru. James 
Callaghan, a declarat în Camera Co
munelor că ..problema rămine per
manent in studiu".

Pichete do greviști Instalate în portul britanic Southampton
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