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PENTRU AFIRIĂREA PUTERNICĂ A NOII CALITĂȚI 1N ECONOMIE '

n toate sferele producției materiale-
o înată productivitate a muncii!

HSteaua Republicii Socialiste România" clasa I
Pentru contribuția 

dului și statului de 
lateral dezvoltate în 
vîrstei de 60 de ani,

adusă la 
făurire a 
patria noastră,

înfăptuirea politicii 
societății socialiste 

prilejulcu

parti- 
multi- 

împlinirii
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România" clasa I tovarășului Emil Drăgănescu.

Cu siguranță că astăzi nu #tă analiză a ac
tivității productive la nivel rfo sau macroeco
nomic care să nu acorde o iprțanță deosebită, 
primordială productivității prii. Barometru 
sensibil al hărniciei, indici’ fundamental al 
eficienței cu care este utilii munca socială, 
productivitatea muncii a int de mult în lim
bajul obișnuit al omului rfcii, fie el strun
gar, turnător, operator chiri, țesătoare, ingi
ner, economist. Nelipsit esthdicatorul produc
tivitatea muncii și în rapo'le patriotice pri
vind succesele obținute întrecere. Anunțînd 
îndeplinirea planului pe ph ani, zeci și zeci 
de colective, tot mai multe Ișe și județe întregi 
prezintă la loc de cinste irurile substanțiale 
de producție obținute prineșterea productivi
tății muncii.

Acum, cînd cunoaștem e prevederile pla
nului pe 1980, să reamintidouă cifre sintetice 
privind acest indicator : Imul de creștere a 
productivității muncii in lUstrie, calculată pe 
baza producției nete, va fi la sută ; aproa
pe 80 la sută din sporul pucției nete industri
ale se va realiza pe seamapșterii productivității 
muncii. Sint date care d'desc că sporirea în 
ritm susținut a productivii muncii deține, în 
continuare, un loc import în ansamblul sarci
nilor de ordin calitativ jăctivității economice.

Care sînt factorii ofctivi care determină 
această consecvență a rjurilor înalte de creș
tere a productivității rrțdi ? Iată mai întii un 
argument cu profunde pnanțe patriotice. Cum 
bine se știe, ne-am pros ca în viitorul cinci
nal România să atingăvelul economic al ță
rilor cu dezvoltare me. iar într-un viitor a- 
propiat, pe cel al țăriloezvoltate. Nu sinț fan
tezii, nu sînt simple indii sau dorințe, ci pre
vederi riguros fundamate. Ele au fost fixate 
tocmai pentru că atinsa acestor niveluri este 
deopotrivă necesară șiosibilă. Așa cum dove
dește practica, numai in creșterea în ritm ra
pid a productivității pcii se poate asigura li
chidarea decalajelor ce ne mai despart de 
țările avansate ecopic. Un calcul sugestiv 
arată că în măsura îiare se realizează un sin
gur procent peste niul planificat de creștere 
a productivității mur în acest cincinal, obiec
tivul lichidării deca'-ilui industrial românești 
față de țările dezvole poate fi realizat în me
die cu cinci ani ma-evreme.

Un alt argument ;ri punct de vedere econo
mic, productivitateaiuncii măsoară cantitatea 
de bunuri produse un muncitor într-o unita
te de timp ; cu cifroductivitatea muncii este 
mai mare, cu atițiorește mai mult și masa 
bunurilor materiale.alizate de societate și, con
comitent, crește v>tul național. Putem spu
ne deci că de Vizarea unui ritm superior 
de creștere a proțtivității muncii este direct 
legată transpunere^ practică atît a programu
lui de dezvoltare rnomică a țării, cit șl a pro
gramului de ridic: a nivelului de trai.

In sfirșit, mai lintim că sporirea susținută 
a productivității nncii este o condiție principa
lă pentru extindea măsurilor de reducere a 
săptăminii de luc- Incepînd cu anul trecut, un 
important număre oameni ai muncii, sute și 
sute de colectivei! beneficiat de săptămîna de 
lucru redusă. Prfic, pînă la sfîrșitul acestui an, 
de măsurile de ducere a săptăminii de lucru 
va beneficia dr«J>5—60 la sută din personalul 
muncitor din ecco'mie. Intrucît înfăptuirea aces

tei prevederi, deosebit de importante în ansam
blul măsurilor de creștere a nivelului de trai, 
presupune asigurarea tuturor condițiilor tehnice 
și organizatorice pentru realizarea ritmurilor

Sporul producției industriale 
nete pe seama creșterii 

productivității muncii

In anul 1980 sporul valorii producției nete 
prin creșterea productivității muncii in indus
tria republicană va fi de 79 la sută, iar pe 

seama altor factori - de 21 la sută

înalte de creștere a producției materiale, firește 
singura cale de urmat este sporirea susținută a 
productivității muncii, realizarea integrală a pre
vederilor planului la acest indicator.

Este limpede că întreaga noastră dezvoltare 
economică, ridicarea continuă a nivelului de 
trai sînt de neconceput fără creșterea în ritm 
susținut a productivității muncii. Iată de ce atît 
în anul viitor, cît și în cincinalul următor — așa

cum se subliniază limpede în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XII-lea al partidului — creșterea mai rapidă a 
productivității muncii constituie o orientare eco
nomică principală. Succesele obținute de nume
roase colective de oameni ai muncii sînt o bună 
bază de pornire pentru realizarea acestor sar
cini. Dar așa cum rezultă din datele sintetice, pe 
ansamblul unor județe — Arad, Argeș, Dolj, 
Dîmbovița, Gorj, Ilfov, Satu Mare, Sălaj ș.a. — 
în acest an planul productivității muncii nu a 
fost realizat integral, procentele nerealizărilor os- 
cilînd între 3—10 la sbtă. Firește, minusurile în
registrate la productivitatea muncii în acest an pot 
influența rezultatele pe ansamblul. cincinalului 
în aceste județe. Iată de ce se impune, în conti
nuare, un efort susținut în toate întreprinderi
le pentru realizarea unor importanțe sporuri de 
productivitate in zilele care au rămas pină la 
sfîrșitul anului, ca și pe întregul parcurs al anu
lui viitor.

Care sînt direcțiile de acțiune ? Le găsim clar 
precizate atît în documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, cît și în Legea pentru 
adoptarea planului pe 1980 : perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, folosirea cu efi
ciență maximă a mașinilor și utilajelor, introdu
cerea de noi tehnologii de fabricație și per
fecționarea celor existente, extinderea mecani
zării și automatizării, realizarea de linii com
plet automatizate, îndeosebi în turnătorii, forje, 
secții de tratamente termice și alte sectoare cu 
muncă grea, folosirea mașinilor-agregat multi
funcționale, â roboților industriali și micropro
cesoarelor. Cu hotărîre trebuie să se acționeze 
pentru conducerea cibernetizată a proceselor 
tehnologice, generalizarea muncii la mai multe 
mașini, utilizarea rațională a timpului de lucru, 
folosirea tehnicii electronice in programarea 
producției, in lucrările de calcul și evidență și, 
pe această bază, reducerea la strictul necesar a 
personalului funcționăresc. Calificarea muncito
rilor trebuie; ridicată în toate unitățile la nivelul 
de complexitate al producției moderne; al do
tării tehnice, asigurindu-se, totodată, normarea 
științifică a muncii, întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare Ioc de muncă.

Sînt cîtevâ direcții majore de acțiune care 
trebuie urmate de către toate colectivele de oa
meni ai muncii. Nu există întreprindere unde să 
nu se găsească importante resurse de creștere a 
productivității muncii. Esențial este ca, mai ho- 
tărît decît pînă acum, organizațiile de partid 
să situeze în centrul preocupărilor oamenilor 
muncii descoperirea și fructificarea operativă a 
acestor resurse. Avem nevoie de o productivi
tate din ce in: ce mai mare pentru că ne-am 
propus o dezvoltare economică și socială din 
ce în ce mai susținută. Și tot ce ne-am 
propus, -sub conducerea înțeleaptă a parti
dului. cele mai mobilizatoare programe, am 
dovedit că putem să le înfăptuim neabătut cînd 
la" marele interes general sînt racordate gîndul 
și fapta fiecăruia, priceperea și hărnicia tuturor 
la un loc. Printr-o muncă mai bine organizată, 
prin disciplină, prin înalt spirit gospodăresc 
este necesar și pe deplin posibil să înfăptuim 
sarcinile stabilite pentru creșterea productivi
tății muncii, să contribuim cu toate forțele la 
sporirea avuției naționale}

MCOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inmînat, marți, 
18 decembrie, într-un cadru festiv., 
tovarășului Emil Drăgănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul turis
mului și sportului, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I, 
conferit prin decret prezidențial, pen
tru contribuția adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu pri

lejul împlinirii vîrstei de 60 de arii.
La solemnitatea decorării au luat 

parte tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Paul Nicules- 
cu, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Vir
gil Trofin, Ștefan Voitec, Mihai Gere, 
Ion Ursu.

în cuvîntul său, tovarășul Emil 
Drăgănescu a exprimat conducerii 
partidului și statului nostru, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele

mai sincere mulțumiri și profunda 
recunoștință pentru înalta distincție 
acordată.

A luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a felieitat p« 
sărbătorit.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au adresat, de asemenea, 
tovarășului Emil Drăgănescu calde 
felicitări, urîndu-i multă sănătate și 
fericire, succese tot mai mari in acti
vitatea sa.

Cuvîntul tovurușului Nicolue Ceuușestu

1 ZIARUL DE AZI

• RUBRIC1LI NOASTRE : Atitudini • Note 
cetățenești «Contraste • Cronica literară
• Cronica mzicală • Faptul divers • Sport

» De pretutindeni

I-----------------------------------------------------------------------,

| Printre |
| sute de catarge... |

Am privit e curînd, la unul dintre cheiurile
Galațiului, într. sute de catarge, nava „Tudor Via- | 
dimirescu". A icostat aici pentru un „respiro" intre 
două campanii turistice. Scurt apel la memorie: acest | 
vas este veternul flotei românești, avind respectabila 
vîrstă de... 105 ani! Mai mult: este singura navă cu * 
zbaturi în funfiune și unica din lume care folosește , 
pentru propulse o mașină cu abur oscilantă.

— in ultimii 19 ani, ne spune comandantul Ioan I 
Iorga, am pdcurs aproape 200 000 km, transportînd 
peste 300 000 tiriști străini. Ne mindrim cu faptul că, 
acum, la „băfînețe", nava noastră poate fi un bun
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ghid în cunoașterea frumuseților patriei. Personal, mă 
simt cuprins de o mare bucurie văzind cum oameni 
din diverse țâri ale lumii au numai cuvinte de laudă 
la adresa realităților pe care le cunosc de-a lungul 
drumurilor de apă pe care le străbatem...

N-am găsit la bord o istorie completă a navei. Dar, 
cei 21 de membri ai echipajului ne-au lăsat să înțe
legem că vasul nu s-a „predat" încă, deși el însuși a 
devenit o istorie... plutitoare. Am avut in schimb plă
cerea de a o cunoaște pe unica femeie-marinar din 
flota fluvială și, probabil, și din cea maritimă româ
nească; este vorba despre Aristița Țirîian. In vîrstă 
de 28 de ani, de loc din județul Galați, comuna Ca- 
vadinești, Aristița a demonstrat de vreo șase .ani, de 
cînd este marinar (sau... marinăriță), că este posibil 
accesul femeii și în această meserie prin tradiție 
masculină.

S-ar putea spune multe despre această navă, la 
bordul căreia au călătorit, de-a lungul timpului, sute 
și sute de mii de oameni. Dar nu numai acest fapt îi 
conferă interes și frumusețe, ci și prezența sa plină 
de vigoare — atinge viteza de 17 km in amonte și 
25 km in aval! — precum și activitatea unui echipaj 
mindru de a răspunde nu de soarta unui transatlantic, 
ci de cea a străbunului său... Iar gălățenii, care de 
cînd se știu iubesc vapoarele, nu pregetă să-l îndră
gească pe „Tudor Vladimirescu", la bordul căruia 
foarte mulți dintre ei au călătorit spre Brăila sau 
Tulcea.

Și-i urează, pe mai departe, vînt bun din pupa.

Dan PLAEȘU
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LA MASA DESCRIS 
și In viața cetății

Sînt tot mai frecvente în 
vremea din urmă privirile 
panoramice asupra dezvol
tării literaturii în ultimii 
15—20 de ani, definind căi
le pe care au evoluat des
tinele scriitoricești și anu
me : cristalizarea principa
lelor direcții și orientări în 
creație, un mai atent studiu 
al realităților sbcial-econo- 
mice, civice și morale — 
sursă de inspirație a scrii
torului, geneza lucrărilor de 
mare forță expresivă ale 
numitei perioade ; consoli
darea spiritului revoluțio
nar al lucrătorului cu cu- 
vintul și implicarea lui în 
opera socială națională ; 
fenomenul de continuă de
mocratizare a cetății litere
lor printr-un mai accelerat 
și fertil dialog între citi
tori și autori, printr-un mai 
accelerat și fertil transfer 
de calități între creația li
terară amatoare și creația 
profesionistă etc. Punctul de 
convergență al majorității 
raționamentelor și judecă
ților de valoare este unita
tea în diversitate proprie 
vieții literarei actuale. Dar 
nu-i de-ajuns s-o relevăm, 
să o afirmăm ; e nevoie să 
descifrăm resorturile inti
me, cîștigurile de calitate 
care au produs-o, făcînd 
din aceasta principala for
ță de propensiune p litera
turii pe noile inele ale dez
voltării sale. Această forță 
de sine a literaturii provi
ne, cred eu, din viziunea 
unitară în care s-a exerci
tat conducerea de către 
partid a literaturii, continui
tatea neabătută, echilibrată 
și profund vizionară în care 
partidul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-au adresat îndemnurile,

chemările șî orientările 
care au fertilizat conștiin
țele majorității scriitorilor, 
au asanat viața iiterară, au 
consolidat experiențele va
loroase, au propulsat talen
tele autentice in orizontul 
marii confruntări cu masele 
de cititori ; pe scurt, au în
tărit spiritul revoluționar al 
literaturii, care își exercită 
mai bine decît în trecut ro
lul de cronică a acestui 
timp eroic și, implicit, vo-

Insemnări 
de POP Simion

cația sa constructoare de 
conștiință nouă, parte or
ganică a suprastructurii so
cialiste ce transpune în 
fapt edificarea omului nou 
al societății românești. 
Simpla rememorare a în
demnurilor și sarcinilor 
puse de partid în fața scrii
torimii în ultimul deceniu 
și jumătate e în măsură să 
indice valoarea filozofică, 
estetică și morală a felului 
în care s-a exercitat con
ducerea de către partid a 
creației literare. Promo
varea conceptului care cere 
o literatură națională în 
expresie și socialistă în 
conținut ; vibranta chemare 
adresată scriitorimii de a 
se inspira din izvoa
rele veșnic vii ale realității 
poporului — deviza cu va
loare de maximă de a ape
la la izvor și nu la ulcior ; 
promovarea largului demo
cratism al vieții literare 
prin afirmarea conceptului 
de unitate în conținut și

diversitate de stiluri ; ape
lul de sondare a transfor
mărilor petrecute în tabloul 
moral-caracterologic al o- 
mului de azi, în noua lui 
conștiință ; chemarea adre
sată literaturii de a contri
bui — alături de celelalte 
arte — la realizarea epo
peii naționale, formă expre
sivă, larg cuprinzătoare a 
continuității și permanen
ței românești din perspecti
va realizărilor noastre de 
azi ; actul istoric de fuziune 
a creativității celor ce mun
cesc cu munca de creație a 
oamenilor de cultură, știin
ță și artă prin Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" ; în sfîrșit, dar nu în 
ultimul rînd, ca un corolar 
al acestei evoluții, recentul 
îndemn adresat nouă de la 
tribuna celui de-al XII-lea 
Congres al partidului nos
tru : „Literatura este che
mată să reliefeze convingă
tor noua condiție umană 
din societatea noastră, idea
lurile, frămîntările și aspi
rațiile omului nou, univer
sul său spiritual tot mai bo
gat, virtuțile și trăsăturile 
sale morale înaintate, să 
militeze pentru triumful 
noului, al idealurilor de 
dreptate și libertate so
cială".

Aceste cote de calitate pe 
care partidul le-a pus de-a 
lungul ultimilor 15 ani în 
fața scriitorimii sînt parte 
integrantă a concepției vi
zionare și umaniste prin 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce desti
nele partidului, destinele 
operei de edificare a Româ-

(Continuare în pag. a IV-a)

Dragă tovarășe Drăgănescu,
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central 

al partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, îți adresez, tovarășe Dră
gănescu, cele mai calde felicitări 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani, 
precum și pentru acordarea înaltei 
distincții a Republicii Socialiste 
România — Ordinul „Steaua Re
publicii" clasa I.

Acordarea acestei înalte distinc
ții constituie o expresie a aprecie
rii pe care partidul o dă activității 
Pe care ai desfășurat-o și o des- 
fășori ca activist de partid și de 
stat în diferite sectoare de activi
tate — in cadrul conducerii parti
dului, al Comitetului Central, în 
guvern, în conducerea sectoarelor 
încredințate. In înfăptuirea politi
cii interne și externe, a Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România 
ai adus și aduci o contribuție în

semnată, împreună cu cadrele de 
partid și de stat, acționind in sec
toarele importante în care mun
cești în prezent, pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului, pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
acestei politici. Sectoarele in care 
muncești acum — turismul și spor
tul — au un rol important, și vor 
avea și în viitor un rol de mare în
semnătate. Dar, totodată, ca mem
bru al Comitetului Central al 
partidului, ca membru al guvernu
lui, deci ca activist de partid și de 
stat cu răspunderi mari, contribui 
— și sînt convins că vei contribui 
și în viitor — la înfăptuirea între
gii noastre politici interne și in
ternaționale, politică care pornește

de la necesitatea dezvoltării con
tinue a patriei, a ridicării bunăstă
rii poporului, de Ia necesitatea 
realizării unei colaborări interna
ționale largi, a unei politici de 
pace, destindere și securitate, care 
condiționează pină la urmă înfăp
tuirea Programului de edificare a 
socialismului și comunismului în 
România.

Dînd încă o dată o deosebită a- 
preciere muncii pe care o desfășori, 
iți urez din toată inima succese tot 
mai mari în activitatea viitoare. 
Iți urez multă sănătate, multă fe
ricire și îți doresc să fii întotdea
una un soldat credincios al parti
dului, să servești cauza socialismu
lui, a poporului. (Vii aplauze).

Cuvîntul tovarășului Emil Drăgănescu
IN PAGINA A V-A

„Frontul Unității Socialiste-cadru larg democratic 
în care ne spunem cuvîntul și acționăm pentru 
înflorirea patriei, pentru viitorul ei comunist"

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE PARTICIPANT!! LA ADUNĂRILE SI CONFERINȚELE CONSILIILOR LOCALE 

ALE F.U.S.
In telegrama adresată de confe

rința Consiliului orășenesc al Frontu
lui Unității Socialiste din Vulcan, 
Valea Jiului, se arată : „în aceste 
zile de muncă și entuziasm munci
toresc, cînd întreaga țară dă viață 
istoricelor documente aprobate de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, și oamenii muncii 
din orașul Vulcan înfăptuiesc cu con
secvență revoluționară politica parti
dului, care deschide localității noas
tre perspective luminoase in anii ur
mători. Noi, delegații celor 5 225 de 
oameni ai muncii, români, maghiari, 
germani, constituiți in 65 de organi
zații proprii ale F.U.S., vă raportăm 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate eforturile pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan, dînd patriei noastre scumpe 
mai mult cărbune, vom face totul ca 
orașul nostru să strălucească viu in 
constelația orașelor României so
cialiste.

Minerii, ceilalți oameni ai muncii 
din orașul Vulcan vă doresc din toată 
inima multă sănătate și putere de 
muncă, urindu-vă un cald salut mi
neresc „Noroc bun".

„Ne exprimăm deplina adeziune 
față de măsurile inițiate de dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
perfecționarea activității și organiză
rii Frontului Unității Socialiste, pen
tru posibilitatea ce ni se oferă de a 
participa direct la viața politică a 
țării — se arată în telegrama confe

rinței Consiliului orășenesc Slănic 
Moldova al F.U.S.

Dobindind calitatea de membri ai 
Frontului Unității Socialiste, ne an
gajăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne sporim contribuția 
alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră la rezolvarea multiple
lor probleme pe care le ridică edifi
carea noii .societăți, să slujim cu de
votament cauza partidului, consa- 
crîndu-ne întreaga capacitate și pu
tere de muncă înfloririi și prosperi
tății scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România".

„Participanții la conferința Consi
liului Frontului Unității Socialiste al 
orașului Horezu, județul Vîlcea, în
truniți într-o puternică atmosferă de 
entuziasm și angajare politică, își ex
primă totala adeziune și recunoștința 
față de propunerile făcute de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea rolului și perfecționarea activi
tății Frontului Unității Socialiste, 
pentru posibilitatea ce ni se oferă de 
a participa și pe această cale, într-o 
formă calitativ superioară, proprie 
democrației noastre socialiste, la via
ța politică a țării.

Noi, cei prezențl la această confe
rință, purtători de cuvînt și preocu
pări ai tuturor cetățenilor acestui 
minunat oraș, ne exprimăm recunoș
tința adîncă pentru grija permanentă 
pe care o manifestați față de marile 
probleme ce le ridică procesul dez
voltării continue a societății noastre 
și vă asigurăm că nu vom precupeți

nici un efort în vederea realizării 
sarcinilor mereu crescînde din profil 
teritorial și în felul acesta să ne spo
rim contribuția, alături de toți oa
menii din patria noastră, pentru tra
ducerea în fapte a mărețelor hotă- 
rîri adoptate de cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân".

„Participanții la conferința Consi
liului comunal al Frontului Unității 
Socialiste din Valul lui Traian, ju
dețul Constanța, își exprimă via 
mulțumire pentru preocuparea per
manentă pe care o acordă partidul 
nostru, dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, creșterii rolului Frontului 
Unității Socialiste în viața social-po- 
litică a țării. Propunerile dumnea
voastră, deplin aprobate de întregul 
popor, de a se crea organizații pro
prii ale Frontului Unității Socialiste 
sînt menite să întărească și mai mult 
coeziunea poporului sub directa și 
nemijlocita conducere a partidului, în 
ampla activitate de înfăptuire a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea" — se spune într-o altă te
legramă.

„In numele tuturor cetățenilor din 
comună ne angajăm în fata condu
cerii de partid, a dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, 
că ne vom intensifica eforturile pen
tru realizarea în mod exemplar a 
sarcinilor ce ne revin din documen-
(Continuare în pag. a Il-a)
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:divers;
Banane

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

•! Comuna se dzvoltă
| de... Bănie

Pe cele 17 hectare ale grădinii 
I botanice din Craiova se intilnesc 

numeroase specii de plante din 
flora țării noastre, ca și de pe 

I aproape toate meridianele globu
lui. Grădina craioveană face 
schimburi de semințe și butași 

Icu 400 de astfel de grădini din 
toată lumea.

Zilele acestea, vizitatorilor 
grădinii botanice din Craiova li 

Is-au rezervat trei puncte de 
mare atracție : un măslin in care 
se lăfăie... măsline, un arbore 

Icu... boabe de cafea autentice și 
un bananier din care se vor 
culege in curind banane de... 
Bănie. Pe cind și nuci de cocos?

» Chemarea

I
I
I

(Urmare din pag. I)

tele Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, mobilizînd 
întreaga suflare a comunei pentru 
înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
cuprinse in planul în profil teritorial 
pentru anul 1980 și cincinalul 1981— 
1985 — se arată în telegrama confe
rinței consiliului comunal al Fron
tului Unității Socialiste din Mătăsaru, 
județul Dîmbovița.

Vă asigurăm că prin unirea efor
turilor tuturor locuitorilor sîntem 
hotărîți să transformăm comuna 
noastră într-o localitate în plină dez
voltare economico-socială, să asigu
răm ridicarea nivelului de trai și fe
ricirea tuturor locuitorilor.**

■ pădurii
Cu citva timp in urmă, Dumi-

Itru Toropu, gospodar din comuna 
Bălănești — Gorj, a cumpărat* o 
purcică de la un vecin de-al său,

I cioban. „S-o stăpinești in sănă
tate, cumetre I — i-a spus acesta 
la încheierea tirgului. Numai 
s-o ții bine inchisă, că răposata

I scroafă, crescută la stină, a 
umblat cam mult prin pădure și 
să nu-i calce și ea pe urme".

IBine îngrijită de noul stăpin, 
purcelușa cu pricina' creștea 
intr-o săptămână cit alte surate 
intr-o lună. Numai că, intr-o

Ibună zi, mai ia-o de unde nu-i. 
Simțind chemarea pădurii, a 
făcut ce-a făcut, a ieșit din coteț

Iși... pas de-o mai găsește ! 
Gospodarul a făcut haz de 
necaz : „Animalului i-a plăcut 
îngrijitul, dar nu și... cuțitul".

Țigara și... suta!

I Există la Combinatul de pielă
rie și încălțăminte „Clujeana" o 
gazetă satirică de perete suges-

Itiv intitulată „Luneta". Cu aju
torul... lunetei se văd mai bine. 
unele neajunsuri, care sint apoi

I aduse in prim-plan, intru „văzul" 
și luarea aminte a tuturor. Zilele 
acestea, „Luneta" a atras ci
titori ciorchine in jurul ei. O

I caricatură izbutită prezenta pe 
trei dintre femeile întreprinderii 
(n-are rost să le dăm numele),

Itrăgind fiecare din cite o țigară 
in trei locuri diferite. Deși dife
rite, tocmai in locurile respective 
prin natura lor, fumatul era in
terzis. Așa stind lucrurile, fiecare 

| din cele trei a plătit tot pe... loc, 
cite o amendă de o sută lei.

■ Cam scumpă țigară !

! Gavrilă ziua și
■ Gavrilă noaptea

I
I
I
I
I
I
I
1II
I
i
I

„Noi, cei peste 4 200 locuitori ai 
comunei Budești, județul Maramureș, 
apreciem din toată inima măsurile 
stabilite de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind constituirea orga
nizațiilor proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste, expresie elocventă a

lărgirii democrației socialiste. Intrînd 
cu bucurie și mîndrie patriotică în 
noile organizații ale Frontului Uni
tății Socialiste, raportăm că planul 
anual de 3 500 hl lapte de vacă a fost 
realizat cu 50 de zile mai devreme și 
vom da peste plan 500 hl lapte și 10 
tone carne. Conștienți de noile sar
cini ce ne revin din hotărîrile adop
tate de cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., ne angajăm să sporim efecti
vele de animale de la 2 400 capete 
bovine în 1979 la peste 3 200 în anul 
1985, iar la ovine de la 5 000 capete 
la 10 000 capete. Acum, în preajma 
Anului nou, membrii F.U.S., toți lo
cuitorii acestei comune care muncesc 
și trăiesc pe plaiurile de legendă ale 
lui Pintea Viteazul, vă urăm din toa
tă Inima, dumneavoastră, mult lubi- 

Nlcolae 
sănătate 
în tele- 
la con-

te și stimate tovarășe 
Ceaușescu, mulți ani, multă 
și multă fericire — se arată 
grama adresată de delegații 
ferința consiliului comunal al Fron
tului Unității Socialiste din Budești, 
județul Maramureș.

Programul de măsuri 
program concret de lucru

I
I
I
I
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La lumina zilei, lucrlnd la o 
întreprindere din Piatra Neamț 
— și incă șef al unei secții im
portante — Dumitru Gavrilă 
trecea drept un om serios.* Cine 
și-ar fi închipuit insă că in 
timpul nopții Gavrilă devenea, 
subit, un alt... Gavrilă ? Cine să 
creadă că roțile, sculele și alte 
obiecte pe care Gavrilă le vindea 
amatorilor de chilipiruri erau în
registrate in evidența miliției 
municipiului pentru a se da de 
urma celui care le sustrăgea 
noaptea din autoturisme ? Odată 
prins asupra faptului, „seriozita
tea" lui Gavrilă s-a dus pe apa... 
Bistriței.

De la un chibrit
Deodată, la o șiră de paie de 

la cooperativa agricolă din 
Cricău, județul Alba, a izbucnit 
o flacără, urmată de un fum 
inecăcios. Au fost alertați pom
pierii. Toți oamenii din sat au 
sărit, ca unul, să potolească 
focul. Și l-au potolit.

Cercetările ulterioare au sta
bilit că pălălaia izbucnise de la 
un băț de chibrit cu care se 
jucase un copil. Cine era copi
lul ? Copilul era chiar fiul... paz
nicului. Paznic pus anume să 
apere averea obștii. Să fi încer
cat oare puștiul vigilența... 
tatălui ?

Cel mai bun 
serviciu!

De multă vreme, lui Mircea 
Spătăceanu din Zalău i se ridi
case autorizația de „confectioner 
de jaluzele". Motivul : după ce 
incasa bani de la amatori de 
chilipir, „uita" să le mai aducă 
jaluzelele. Dar Spătăceanu nu 
s-a lăsat. întreprinzător, el iși 
făcuse mai dinainte o fotocopie 
după autorizația care i-a fost 
ridicată. Fotocopie cu care se 
legitimează șt astăzi prin diferite 
localități din țară, incasind bani 
de la creduli și promițindu-le 
jaluzele. Promisiunile sale fiind 
insă neonorate, la primăria mu
nicipiului Zalău s-au adunat nu
meroase scrisori și reclamații de 
la cei pe care i-a inșelat.

Cind il vedeți pe Mircea Spă
tăceanu care iși. oferă cu nonșa
lanță serviciile, cel mai bun... 
serviciu pe care puteți să-l faceți 
e să-l luați de guler și să-l dați 
pe mina miliției.

I
I
i

I
I
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| Act iresponsabil |
Deși n-avea absolut nici un ■

I motiv să străbată, pe timp de
noapte, o distanță atit de mare | 
cum este cea dintre Pitești și

I Piatra Neamț, Dragoș Dan Fie- I 
rescu a pornit, totuși, la drum, I 
cu autoturismul 2-AG-4675. După 
mai multe ore de stat la volan, ■ 
l-a cuprins oboseala. Oboseala I 
l-a dat intr-un fel de toropeală, I 
iar de aici pînă a ațipi la volan

In-a mai fost decit o invirtitură I 
de roată. Și a fost suficientă o I 
clipă de... ațipire, pentru a-l

I accidenta mortal pe un cetățean ■ 
aflat intr-o stație de autobuze I 
din Podoleni — Neamț.

I
L

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

în anul 1970, Odoreul și satele sale 
aparținătoare au fost în cea mai 
mare parte distruse de furia puhoa
ielor Someșului. Nu trecuse însă nici 
un an și, datorită ajutorului puternic 
acordat de conducerea partidului, 
sprijinului întregii țări, centrul de 
reședință al comunei avea să cape
te înfățișarea, tot mai accentuată cu 
fiecare an, a unei moderne locali
tăți urbane. Pînă la sfîrșitul actua
lului cincinal, Odoreul va intra în 
rîndul orașelor județului Satu Mare.

Ce ' ' '
cuvin 
puse 
cesul 
cială 
continuat 
tensitate? 
care a 
recenta conferință de dare de sea
mă și alegeri a consiliului comunal 
al F.U.S.

— Sîntem mîndri și pe deplin re
cunoscători — spunea în cuvîntul său 
Mihai Cărăușan, președintele organi
zației proprii a F.U.S. din Odoreu, 
vicepreședinte al consiliului popular 
comunal — că dezvoltarea urbanis
tică a comunei noastre a fost pre
figurată și sprijinită incă de atunci, 
din 1970, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal. Ideile, indicații
le pe care ni le-a dat și aici, la 
fața locului, în urma vizitei efectua
te în comună în 1971, prind viață.

. Acum, în perspectiva luminoaselor • 
hotăriri ale Congresului al XII-lea 
'al- partidului, a unei' noi și impor
tante etape in dezvoltarea economi
co-socială a patriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne îndeamnă să ne unim 
și mai puternic forțele, membri și 
nemembri de partid, tineri și vîrst- 
nici, fără deosebire de naționalitate, 
spre a munci cu și mai mult spor 
pentru înflorirea localităților noas
tre, pentru prosperitatea vieții fie
căruia. Am făcut multe în pri-

trebuie întreprins, ce forțe se 
antrenate, ce inițiative trebuie 
în 
de
Și

valoare pentru ca pro- 
dezvoltare economico-so- 
de urbanizare să fie 
cu și mai multă in- 
Acesta a fost firul roșu 
polarizat dezbaterile la

vința extinderii rețelei de apă, a 
canalizării, a modernizării drumuri
lor etc. Totodată, programul de mă
suri pe 1980 deschide noi fronturi de 
lucru : bunăoară, pe străzile Unirii, 
Someșului, Mărtineștiului, Păcii, 
Prieteniei, Teilor etc. avem de e- 
fectuat un mare volum de lucrări de 
pietruire, întreținere, modernizare...

— De ce n-am începe chiar de pe 
acum, poate chiar de miine, să în
făptuim măsurile pe care ni le pro
punem pentru 1980 ? — a fost de 
părere, acolo, în conferință, Augus
tin Pop, brigadier la cooperativa a- 
gricolă. 
noștri, 
prii a 
nu vor 
treabă.

Ceilalți vorbitori — de 
participanții la conferință — au adop
tat ideea trecerii imediate la înfăp
tuirea acțiunilor prevăzute. Și iată-i, 
de a doua zi, mulți și harnici, trans- 
portînd cu căruțele piatra pe străzile 
Unirii și Someșului. în trei zile, a- 
ceste două 
nivelate — 
noscut.

Tot mai
â aduce viitorul în... prezent, odore- 
nii — români și maghiari — își dau 
odată mai mult seama cît de mul
te sînt în stare să facă pentru în
făptuirea tuturor măsurilor din pro
gramul de dezvoltare și înflorire a 
localității lor pe anul viitor : șă ex
tindă canalizarea cu încă 500 metri 
(producindu-și singuri tuburile pen
tru acest obiectiv), rețeaua de apă 
cu incă 600 de metri, să planteze alte 
sute de arbori etc. în conștiința, 
faptele lor se află mereu prezent 
îndemn-deviză : „Ce putem face 
nu amînăm pe mîine !“.

Sint convins că cetățenii 
membri ai organizației pro- 
Frontului Unității 
ezita să treacă de

Soeialiste, 
îndată la

fapt toți

străzi — desfundate, de- 
au devenit de nerecu-

grăbiți și mai harnici în

în 
un 
azi

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

„Conferința consiliului comunal 
Fărcășești, județul Gorj, a Frontului 
Unității Socialiste dă o înaltă apre
ciere propunerilor formulate de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politicâ a 
României, îmbunătățirea organizării 
și activității sale, propuneri care asi
gură cadrul organizatoric de partici
pare a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea societății — se arată 
într-o altă telegramă. Vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că toți cetățenii comunei 
noastre sub conducerea organizațiilor 
de partid se vor mobiliza plenar la 
acțiunile întreprinse pentru realiza
rea și depășirea planului economic în 
profil teritorial pe anul 1980 și în 
cincinalul 1981—1985“. »

„Delegații organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste și ai or
ganizațiilor componente întruniți la 
conferința comunală a F.U.S. iși ex
primă deplina adeziune la politica 
științifică a Partidului Comunist 
Român de ridicare a patriei pe cele 
mai înalte culmi ale civilizației și 
progresului social — se arată în te
legrama conferinței consiliului Fron
tului Unității Socialiste din Asău, ju
dețul Bacău. Aprobăm din inimă 
inițiativa și propunerile dumneavoas
tră cu privire la creșterea colului 
F.U.S., expresie a largului democra
tism al societății noastre, pentru a 
mobiliza și mai mult oamenii muncii 
la elaborarea politicii generale a 
partidului și statului și mobilizarea 
totală a energiilor și priceperii lor 
la îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din Programul P.C.R. și hotărîrile 
adoptate la cel de-al XII-lea 
greș al partidului. Ne angajăm 
noi, alături de ceilalți oameni ai 
cii din patria noastră, să ne 
eforturile și strădaniile pentru 
dăuga 
prezent 
bogate, 
scumpa .. .____
dorim fiecare".

în telegrama adresată 
ța consiliului comunal 
Unității Socialiste din Mărișelu, ju
dețul Bistrița-Năsăud, se arată : 
„Participanții la conferință, animați 
de profunde sentimente patriotice, 
își exprimă înalta recunoștință și to
tala adeziune față de propunerile 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politică a 
țării noastre, considerîndu-le ca o 
parte organică a procesului de 
adîncire și perfecționare a democra
ției socialiste. Prin traducerea în. 
viață a propunerilor dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, ni se oferă posibilitatea 
participării nemijlocite într-o formă, 
organizatorică reprezentind unitatea' 
de voință și acțiune a tuturor oa-* 
menilor muncii la actul conducerii 
societății noastre. Vă asigurăm că 
vom urma neabătut politica partidu
lui de înfăptuire a hotărîrilor de im
portanță istorică ale Congresului al 
XII-lea al partidului, contribuind cu 
abnegație și responsabilitate alături 
de întregul popor la înflorirea și 
prosperitatea țării noastre, înaintarea 
României pe calea desăvîrșirii socia
lismului și înfăptuirii comunismului 
în țara noastră".

cind tofi sătenii un umărul

Con- 
ca și 
mun- 
unim 
a a- 

succeselor obținute pînă în 
noi și noi realizări tot mai 
să facem să 
noastră patrie,

înflorească 
așa cum o

de conferin- 
al Frontului

Despre hărnicia locuitorilor comu
nei Munteni Buzău s-a dus vestea 
în ultimii ani nu numai pe plaiurile 
ialomițene, dar și în celelalte județe. 
Pe cartea lor de vizită se află la loc 
de cinste Ordinul Muncii clasa I, 
decernat pentru rezultatele obținute 
in activitatea economică, edilitar- 
gospodărească și de înfrumusețare în 
întrecerea socialistă cu celelalte lo
calități din țară, cind a ocupat 
locul I.

într-o convorbire avută cu tovară
șul Dumitru Matei, președintele 
consiliului comunal al Frontului 
Unității Socialiste, acesta ne-a pus 
la dispoziție nu dosare si procese 
verbale, ci înfățișarea comunei așa 
cum se prezintă astăzi. Ce am aflat?

De la alegerea consiliului comunal 
al Frontului Unității Socialiste, in 
decembrie 1974, acesta și-a propus, 
ca unul din principalele sale obiec
tive, intensificarea muncii de ridi
care a nivelului de conștiință al tu
turor cetățenilor. Preocuparea aceas
ta s-a intensificat în cadrul dezbate
rilor ce au avut loc, cu ocazia popu
larizării documentelor de partid și 
de stat, în care s-a explicat oameni
lor, pe bază de fapte, că tot ce se 
întreprinde în țara noastră este pen
tru binele întregului popor. Aseme
nea acțiuni politico-ideologice s-au 
desfășurat atit la nivelul circum
scripțiilor electorale, cît și in adu
nările populare în care cetățenii au 
fost informați pe larg despre și 
obiectivele ce le au de îndeplinit și 
modul în care trebuie acționat pen
tru traducerea lor în viață.

Rezultatele activității de ridicare a 
conștiinței oamenilor se reflectă în 
primul rînd în participarea activă a 
tuturor cooperatorilor la cît mai 
buna executare a lucrărilor agricole. 
Argumente ? . în 1979, cooperativa 
agricolă de producție din Mun
teni Buzău, intr-un an nu toc
mai favorabil, a obținut în condiții 
de neirigare peste 9 000 kilograme 
porumb boabe la hectar, 4 163 kg 
grîu, 35 000 kg sfeclă de zahăr, peste 
20 000 kg tomate. Despre felul în care 
a contribuit Consiliul comunal al 
Frontului Unității Socialiste la aceste 
rezultate ne-a vorbit Eroul Muncii 
Socialiste, Gheorghe Ghiță. președin
tele cooperativei agricole de produc
ție. „în ultimii ani — ne-a spus el — 
ne-am confruntat cu mari greutăți 
pricinuite de revărsarea rîului Ialo
mița, iar în fiecare primăvară cu 
excesele de umiditate ce puneau in 
pericol potențialul productiv al pă- 
mintului nostru. Consiliul comunal al 
Frontului Unității Socialiste a expli
cat oamenilor că „uzina** comunei 

,„g»te cooperativa agricolă și, mobili- 
. zați de organizațiile sătești, au ieșit 

pu toții la săparea de canale de 
desecare și rigole pe toate cele 4 250 
hectare. Au fost 
la aceste lucrări, 
al F.U.S. a reușit 
1 000 de cetățeni.
prin munca oamenilor să aducem la 
potențialul productiv mai bine de 600 
de hectare din Lunca Ialomițel ce 
fuseseră deteriorate de inundații. 
Unii ar putea crede că această parti
cipare masivă a oamenilor la readu-

cerea în circuitul economic a 
importante suprafețe s-a datorat 
mai interesului pentru creșterea 
niturilor proprii. Ar fi o explici 
incompletă. Este vorba în realit 
de faptul că în viața comunei no, 
tre s-a încetățenit practica colal 
rării și întrajutorării între orgai 
zațiile sățești ale F.U.S. în diver 
acțiuni. De pildă, au fost cazuri cil 
cooperatorii din Munteni Buzău

în cadrul adunărilor consiliului co
munal al F.U.S. și ele au prins_ viață 
prin mobilizarea oamenilor la înfăp
tuirea lor tot de către Consiliul co
munal al F.U.S.

Dar, cum era și firesc, în planurile 
de activitate ale Consiliului comunal 
al F.U.S. au figurat nu numai obiec
tive social-economice, ci și legate de 

j viața spirituală a satelor, de ridica
rea nivelului cultural al oamenilor. 

—Iată, unii oameni certați cu munca, 
sub influenta opiniei publice, a 

ORAANI7ATIA F I I .^dezbaterilor organizate pe aceas-kJIt'J/AIN IZ-rt I l/A r.U.Ot- temă de conspiUl comunal al
CATĂ ÎM PATĂ P.U.S., s-au integrat pe deplin
I»'!'» 11 Ni rn I H n activitatea productivă a co-

zm i hunei. Alături de cooperatori,.în
CU rHUrHIA Activitatea culturală a comunei sînt

rezente cadrele didactice și specia- EXPERIENTĂ «tii din C.A.P. Ca rezultat, forma- Crin-IM | AA ’le de teatru dansurii brigada de
■-------------------------------------------------- lucație, grupul vecal au avut com

utări meritorii la concursul din ca
ul Festivalului național „Cîntarea 
imâniei", obținînd Jocuri fruntașe 
t la faza județeană, cit și la cea 
țerjudețeană.
tecentele adunări de constituire a 
anizațiilor sătești proprii ale 
intului Unității Socialiste, care au 
rit simțitor numărul de membri și 
tomuna Munteni Buzău, s-au în- 
at cu numeroase măsuri menite 
amplifice în viitor experiența 
5 cîștlgată, să mobilizeze forțele 
îgii obști a satelor la dezvoltară 
omico-socială a acestei impor- 

așezări din județul Ialomița.

Mihai VIȘOiU
corespondentul „Scinteii"

plecat zile în șir, cite 600—700, să 
ajute pe vecinii lor din Sărățeni și 
Ciochina, aflați la necaz în perioada 
inundațiilor sau cu alte prilejuri. 
Sîntem o comună unită și acest lucru 
face mai mult ca orice**.

Centrul civic al comunei Munteni 
Buzău a început să aibă o înfățișare 
urbanistică. Iar meritul principal il 
au și in această privință tot locui
torii comunei. Supermagazinul 
versal, în 
dispensarul 
la generală 
laboratoare 
cultural de 
struite prin

uni- 
valoare de 1 200 000 lei, 
uman — 507 000 lei, școa- 
cu 8 săli de clasă și două 
- 703 000 lei, căminul 
500 locuri au fost con- 

_____ ,___ contribuția și munca 
cetățenilor. Propunerile pentru con
struirea acestor obiective s-au făcut

CONȘTIINȚA CIVICĂ fȘTPUNE CUVINTUL

zile cind in cimp. 
Consiliul comunal 

să mobilizeze peste 
Așa am reușit ca

k

• Propuneri • Inițidve • Acțiuni
• Pentru a se asigura o cît mai bună coțmare a acțiunilor economice, 

edilitar-gospodărești și cultural-educative aprinse în localități, cadrele 
din conducerea organelor și organizațiilor .aie de masă și obștești — 
componente ale Frontului Unității Socialiști să se intilnească cel puțin 
o dată la două luni cu organele de conduceițe organizațiilor proprii ale 
F.U.S. ; organizațiile proprii ale F.U.S. să întindă acțiuni de mobilizare « 
a viitorilor locatari la sprijinirea constructor- noilor blocuri de locuințe 
pentru scurtarea termenelor de execuție (Cerința orășenească a consi
liului F.U.S. — Tg. Neamț).

• Comitetul organizației proprii a F.U.S. întocmească programe con
crete de acțiune privind participarea cadrelOehnice, membri ai organi
zației, la introducerea progresului tehnic în ducție și să analizeze pe
riodic modul cum se înfăptuiesc obiectivele Iptate. (Adunarea generală 
a organizației proprii F.U.S. de la întreprinde de strunguri Tîrgoviște).

• Construirea unui cămin cultural și a u complex comercial coo
peratist cu magazine de desfacere, restauranțfetărie și unități presta
toare de servicii prin contribuția cetățenilor Vinei. Cetățenii vor exe
cuta, de asemenea, in această iarnă și în primiră lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 150 ha. (Conferința comqă a consiliului F.U.S. — 
Iclod, județul Cluj).

® Organizațiile proprii ale F.U.S., împreună deputății, să organizeze 
periodic adunări cetățenești în circumscripțiilsțectorale, în cadrul că
rora să se dezbată probleme legate de contrib»! cetățenilor la îndepli
nirea prevederilor planurilor de dezvoltare înțofil teritorial a locali
tăților ; supunerea spre dezbatere, în cadrul janizațiilor proprii ale 
F.U.S., a schițelor de sistematizare a localitățilo(Conferința orășenească 
a F.U.S. —- Bicaz, județul Neamț).

0 Prin antrenarea Ia muncă patriotică a cetăților să fie înființată o 
grădină de legume și zarzavaturi cu o suprafață 10 hectare în comuna 
Grindu, care să asigure aprovizionarea populației n localitate cu legume 
proaspete. (Conferința comunală a consiliului F.g.
Tulcea).

• Concentrarea tuturor forțelor comunei peth terminarea pînă la 
sfîrșitul acestui an a lucrărilor de desecare pentrujaturarea pînzei frea
tice din zona gospodăriilor individuale (Conferințaomunală a consiliului 
F.U.S. — Munteni, Județul Galați).

0 Valoarea muncilor patriotice pe anul 1980 săeprezinte cel puțin 5 
milioane lei. Se vor moderniza drumurile de accedin satele Chidea și 
Soldești, și se vor executa lucrările necesare pentrițitroducerea apei po
tabile în gospodăriile cetățenilor din Vultureni și oimeni. (Conferința 
comunală a consiliului F.U.S. — Vultureni, județul Cț),

0 înființarea în comună, pe lingă căminul cultut, a unei formații de 
teatru de amatori și dansuri populare deoarece îilocalitate sînt mulți 
intelectuali și țărani cooperatori care și-au. dovedihptitudinile artistice 
în cadrul celor două ediții ale Festivalului național Cintarea României". 
(Conferința comunală a consiliului F.U.S. — Murighl, județul Tulcea).

La Călimănești-Căciulata

oficiilor județene de tu- 
cele ale I.T.H.R. Bucu-

Grupaj realizat de VlrgilGHEORGHIȚA 
cu sprijinul corespondențila „Scinteii"

Grindu, județul

INVITAȚII

La Băile Olănești
IN CIRCUITUL ECONOMIC

blind, stațiu- GUNOINU LA
Factorul cura-

llustrată din Călimanești

Ploaie cu... funingine

activității 
Dar în ga-- 
frigorifice 

nu se aflau
toate marcajele, 

poteca turistică

aceste materiale, să-ițări. La Congresul al 
secretarul general al parti- 
vorbit pe larg despre im- 
valorificării acestor mate- 

pentru economia

„Stopuri" nedorite pe poteci de munte

„Galantarul" din depozit

Renumită pentru izvoarele sale 
cu ape termale și atermale care 
acționează cu eficiență în afecțiu
nile tubului digestiv, hepatobiliare, 
renale, căilor urinare și ale apa1 
râtului locomotor, in bolile de nu
triție și metabolism etc., stațiu
nea Călimănești-Căciulata oferă în 
sezonul de iarnă condiții excepțio
nale pentru efectuarea unei cure 
balneare eficace. O bază de tra
tament ultramodernă instalată în 
noile hoteluri construite pe mglul 
Oltului, într-o zonă pitorească, asi
gură prin întreaga sa dotare, ce-

înconjurată de coline acoperite 
cu păduri de fag și stejar, benefi
ciind de un climat blind, stațiu
nea Băile Olănești se bucură de 
renume binemeritat. __ ___ 2
tiv principal al stațiunii il consti
tuie izvoarele de ape minerale, a- 
preciate pentru bogata și variata 
compoziție chimică și pentru mul
tiplele proprietăți terapeutice. Atit 
cura internă (cură de bază), cit și 
cura externă sint recomandate în 
tratarea unor afecțiuni cronice ale 
aparatului digestiv, ale ficatului și 
căilor biliare, ale rinichilor și căi-

Strada Brașovului 
nr. 1 din Tg. Mureș. 
Aici se află unul din 
cele mai mari blocuri 
de garsoniere din o- 
rașul de pe Mureș. Fi
rește, curățenia came
rei de locuit depinde, 
în mare măsură, de 
noi, locatarii. Depinde 
însă și de alții. Ne-au 
dovedit-o, la fața lo
cului, cetățenii de la 
etajele superioare ale 
blocului cu pricina. 
Privind geamurile (și

Stațiunea balneocli
materică Păltiniș din 
județul Sibiu, situată 
la altitudinea de 1 450 
metri, este tot mal so
licitată de turiști nu 
numai pentru excelen
tele condiții asigurate 
practicării sporturilor 
de iarnă, ci și pentru 
cunoscuții săi factori 
terapeutici, pentru 
farmecul drumețiilor

TURISTICE

lor veniți în stațiune, tratamentul 
medical de specialitate. Piscină, 
saună, cinematograf, jocuri dis
tractive, excursii în împrejurimi, 
biblioteci, sint numai cîteva 
posibilitățile de agrementare 
timpului petrecut in

din 
a 

. stațiune. La
transportul pe calea ferată se be
neficiază de reducerea tarifului. 
Rețineri de locuri la agențiile și 
filialele oficiilor județene de tu
rism, la filialele I.T.H.R. Bucu
rești, precum și la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și in
stituții.

lor urinare, precum și a bolilor de 
nutriție. Baza de tratament dotată 
cu instalații moderne, personalul 
medical asigură o asistență de înal
tă calificare. Stațiunea — reco
mandată în același timp șl pentru 
odihnă și recreere — este deschisă 
în tot timpul anului, majoritatea 
vilelor avind încălzire centrală.

Bilete pentru cura balneară sau 
odihnă se găsesc la toate agențiile 
și filialele 
rism și la 
rești.

interioarele) aparta
mentelor de la etaje
le 8, 9 și 10, am vă
zut că sint pline de 
funingine. Cauza : 
I.J.G.C.L. lucrează, de 
aproape un an de 
zile (!), dar numai cu 
2—3 oameni la izola
rea acoperișului (pe 
care, e drept, cind 
plouă afară, plouă și 
în locuințele oameni
lor). Folosind însă o 
metodă cu totul... „o- 
riginală” — încălzirea

bitumului, la foc con
tinuu, direct sub gea
murile garsonierelor 
— acest bloc de 
zece etaje a ajuns o... 
afumătorie in toată 
regula. „Cind se va 
termina lucrarea ?“ — 
întreabă oamenii. De 
la I.J.G.C.L. ultimul 
răspuns a fost: „Acuș- 
acuș, pînă vine anul**. 
Dar nu s-a precizat 
care an. Să nu fie la... 
anul și la mulți ani 1 
(Gh. Giurgiu).

spre Valea Stezii, 
și drumul care se a- 
bate la ferma I.A.S. 
„Avicola1* sint blocate 
cu tot felul de obsta
cole „naturale**... puse 
de mina omului : buș
teni de brad, grămezi 
de cetină. Aflăm că

„opera** aparține ad
ministrației cabanei 
Schit, cu largul con
curs al pădurarului 
din zoha respectivă. 
Abuzul este evident și 
considerăm că in fo
losul miilor de tu
riști care vor să cu-

noască frumusețile îm
prejurimilor Păltinișu
lui este nevoie de in
tervenția promptă a 
Inspectoratului silvic 
județean și a consi
liului popular munici
pal Sibiu. (Nicolae 
Brujan).

prin Împrejurimile 
stațiunii. In ultima 
vreme, prin grija 
Oficiului județean de 
turism Sibiu și a 
membrilor asociației 
„Amicii munților", căi
le de acces din a- 
ceastă zonă sînt bine 
întreținute și corect 
marcate. Din păcate, 
alte poteci și căi de 
acces la stațiune s-au

inchis „peste noapte**. 
Este cazul drumurilor 
și potecilor de pe tra
seul cabana Schit, 
Valea Stezii, cabana 
Curmătura și Răși
nari. Ba, mai mult : pe 
respectivele trasee, 
foarte cunoscute și 
populate pînă acum, 
au fost desființate ab
solut 
iar

Ca In fiecare unitate 
de desfacere a produ
selor alimentare, și în 
cele amplasate în hala 
centrală din municipiul 
Botoșani există cel pu
țin cite un galantar 
frigorific. Și tot ca în 
fiecare unitate din pro
filul amintit, și in ga
lantarele din hala bo- 
toșăneană trebuie să 
se afle eșantioane din 
produsele puse la dis
poziția cumpărătorilor. 
Este, dealtfel, o obli
gație stipulată in ac
tele normative de or
ganizare a 
din comerț, 
lan tarele 
botoșănene

sortimentele de carne 
care trebuiau puse în 
vînzare. Din ce cauză ? 
Din cauză că gestiona
rul Gheorghe Moraru 
mai avea un galantar 
în sala de depozitare, 
cu carne extra, gata 
ambalată în pachete de 
diferite greutăți, pen
tru ca desfacerea să se 
realizeze cit mai ope
rativ. Cerîndu-i-se o- 
pinia față de această 
situație, responsabilul 
halei, Adrian Visilea- 
nu, a lăsat să se înțe
leagă nu numai că o 
cunoaște foarte bine, 
dar că ea este oarecum 
și... oficializată. Și 
avea dreptate. Chiar

în timpul controlului 
au fost identificați și 
cîțiva cllenți ai „galan
tarului" din sala de 
depozitare. Se numesc 
Costache N. Ciubotaru, 
Gheorghe Moroșanu și 
Elena Pitian — toți 
trei de la întreprinde
rea comerțului de stat 
pentru mărfuri alimen
tare. Astfel stind lu
crurile, se impune ca 
acest sistem de desfa
cere să fie asanat cu 
desăvîrșire. De cine? 
De o unitate superioa
ră celei citate mai 
sus. Adică, de către 
direcția comercială a 
județului. (Silvestri 
Ailenei).

La redacția noastră vin zilnic 
mulți oameni ai muncii, din Capi
tală sau din diferite localități ale 
țării. Mulți dintre ei solicită sprijin 
pentru soluționarea unor probleme 
de interes personal, alții... Neculai 
Lăcătușu din cartierul Balta Albă, 
care ne-a vizitat zilele trecute, ne-a 
spus din capul locului că el a venit 
„pentru o chestiune care nu-i nu
mai a mea, ci a întregii noastre so
cietăți. Și, din păcate, nici nu-i 
nouă, numai că, cu cit trece timpul 
fără să se întreprindă ceva serios, 
cu atit pierderile sint mai mari".

După această introducere, il invit 
tăm să treacă la concret.

— Știți, am venit să vă îndemn 
să dați ceva la ziar despre grija, 
sau mai bine zis lipsa de grijă a 
fiecăruia dintre noi in privința va
lorificării unor materiale de tot fe
lul — metale, sticle, cirpe, hirtie — 
care se află in fiecare gospodărie, 
dar se aruncă la gunoi. Gindiți-vă 
cite mii și milioane de cutii meta
lice de conserve, căpăcele de sticlă 
pentru ape minerale sau pentru 
sucuri, bere, compoturi și felurite 
alte produse se desfac zilnic in gos
podăriile oamenilor și care se arun
că, fără să ne gindim că asta în
seamnă o adevărată avert. Ca să nu 
mai vorbim că in țara noastră sint 
mii și mii de restaurante, cantine, 
creșe și grădinițe, unităti de prepa
rare și desfacere a mâncărurilor și 
băuturilor de tot felul, unde se 
adună mormane de cutii, cutiu
țe, dopuri și căpăcele din metal și 
cu care se împrăștie maidanele. Eu 
nu posed cifre statistice, dar cred 
că pe intreaga tară se adună zeci, 
dacă nu chiar sute de tone 
de metal adus cu bani_grei de peste 
mări și 
XII-lea, 
dului a 
portanta 
riale secundare 
țării noastre, in viitor. Dar văd că 
pină acum nu s-a întreprins mai ni
mic pentru ca acestea — ca și sti-

clăria și geamurte sparte, felurite 
cirpe — să ajung nu la gunoaie, ci 
la furnale, la fabicile de sticlă, de 
hirtie sau de poiav.

— Vă gindiți laceva concret?, il 
întrebăm pe cititeul nostru.

— Bineînțeles, ă de aceea am șl 
venit. In primul rind, o spun 
pe șleau : chiar dică ar vrea omul 
să adune toate teste „mărunți
șuri" tot n-ar ava ce face cu ele, 
pentru că, in afan lăzilor cu gu
noi, existente la jecare bloc, la 
fiecare gospodărie, nu se găsește 
nimic unde să le poată duce. Mă 
gindesc că prin grip edililor muni
cipiilor, ai tuturor crașelor și loca
lităților s-ar putea imenaja niște 
locuri anume, reciphnțî sau lăzi 
speciale unde fiecare să poată duce . 
azi o cutie, miine o sticlă sau un ț 
geam spart, poimâine niște căpăcele i 
sau zdrențe, care apoi să fie colec- 1 
tate și duse unde trebuie. Asocia
țiile de locatari, dtputații. membri 
ai organizațiilor F.U.S., pionierii 
și chiar organizațiile de partid de 
cartier ar trebui să declanșeze o 
adevărată bătălie pentru ca să nu 
se mai arunce la gunoi, să nu se 
mai risipească nici un gram de me
tal, de sticlă, de hirtie și de cirpe.

— Vă mulțumim pentru tot ce 
ne-ați spus și vă promitem că o să 
scriem in ziar despre gindurile și 
inițiativa dumneavoastră.

— Dar să nu credeți că cu asta 
ați scăpat de mine — precizează el. 
Dacă o să scrieți acolo citeva rin- 
duri să nu credeți că s-a și rezolvat 
problema. Trebuie să urmăriți con
cret dacă intr-adevăr s-au creat 
condiții pentru ca oamenii să aibă 
unde duce 
educați pe toți să dea dovadă de 
spirit civic, să adune aceste mate
riale ca pe bunuri pe care nu ne . 
mai putem permite să le risipim. ț

N. ROȘCA J

\ 
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-ANCHETA ECONOMICĂ Cum pregătiți- 
producția anului viitor ?

Constructorii de mașini de la în
treprinderea de mașini-unelte din 
Bacău au de realizat in anul viitor, 
conform planului, o producție cu 
circa 40 la sută mai mare față de 
1979. în legătură cu aceasta merită 
reliefat un fapt : întregul spor de 
producție din 1980 va fi obținut nu
mai pe seama creșterii productivi
tății muncii. După cum se vede, 
sarcini mobilizatoare, pentru înfăp
tuirea cărora sînt necesare eforturi 
sporite. Ce se întreprinde în acest 
scop în unitate 1 Inginerul Vasile 
Gogu, directorul întreprinderii, ne 
spunea că la ora actuală sînt create 
toate condițiile organizatorice in
terne : s-au făcut programarea pro
ducției, lansarea ei în fabricație, s-a 
realizat decalajul optim între sec
țiile de fabricație etc., astfel că 
încă din primele zile ale anului 
viitor să se treacă cu toate forțele 
la realizarea prevederilor ultimului 
an al actualului cincinal. Au fost 
reorganizate, de asemenea, secțiile 
de prelucrare și montaj, creîndu-se 
noi linii de fabricație, care asigură 
fluxuri optime la capacitatea plani
ficată pentru 1980, a sporit numărul 
formațiilor de lucru etc.

Punctul forte insă, pe care se spri
jină colectivul de aici in realizarea 
sarcinilor pentru anul viitor, îl 
constituie folosirea din plin a zestrei 
tehnice cu care este dotată întreprin
derea. Și, în acest sens, toate forțele 
sînt îndreptate spre continua creș
tere a indicelui de utilizare a ma- 
șinilor-unelte, care în 1980 va trebui 
să ajungă la 88 la sută, față de 82 
la sută cît reprezintă realizările me
dii din acest an. Despre măsurile 

) luate in acest sens ne-a vorbit Dan 
Onica. inginerul șef al unității:

/ — înainte de toate — ne spune 
inginerul șef — am asigurat condiții 
ca toate mașinile, dar absolut toate, 
să lucreze in 3 schimburi. Pentru 
aceasta am pregătit la locul de 
muncă și prin diferite alte forme 
de calificare 350 de oameni în me
seriile de care duceam lipsă. Odată 
cu aceasta am extins polideservirea 
mașinilor. La atelierele de mecanică 
ușoară și roți dințate, de pildă, oa

menii lucrează la cite 3 și 4 mașini, 
fapt care a condus la creșterea 
simțitoare a productivității muncii. 
Pentru anul care vine ne-am pro
pus să extindem polideservirea la 
toate mașinile la care este posibil.

Iată și o altă cale care conduce la 
sporirea indicelui de utilizare a 
mașinilor: buna organizare a între-

nuarle 1980, ritmuri devenite de 
acum obișnuite pentru echipele 
conduse de maiștrii Constantin O- 
nofrei, Mihai Farcaș, Ioan Pavel, 
Romeo Stănescu, Mihai Aconstanti- 
nesei, ca și pentru toți ceilalți mun
citori, ingineri și tehnicieni ai a- 
cestei unități.

Producția anului viitor este pregă-

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE 

DIN BACĂU

încă de acum - 
in ritmul prevăzut 
pentru anul 1980

ținerii șl reparațiilor acestora. în
treaga activitate a fost reorganiza
tă pe schimburi și secții, asigurîn- 
du-se personal calificat care să e- 
xecute aceste lucrări la orice oră 
din zi și din noapte.

Toate aceste măsuri au asigurat 
un ritm de lucru superior. în luna 
noiembrie, de pildă, realizările la 
producția marfă reprezintă un spor 
de 43,7 la sută față de media rea
lizărilor pe primele 10 luni ale anu
lui, iar la producția fizică de mașini- 
unelte — de 42 la sută. Aceste 
ritmuri continuă și acum, în decem
brie. Ele sînt, de fapt, ritmurile de 
lucru prevăzute pentru luna ia-

tită aici, în întreprinderea băcăuană, 
nu numai cantitativ, ci și calitativ. 
Specialiștii, toți muncitorii se pre
ocupă în aceste zile de înnoirea și 
modernizarea producției, de reali
zarea unor mașini cu performanțe 
tehnice superioare, competitive pe 
piața externă. Pentru că trebuie 
spus că planul la export pe 1980 
prevede o creștere de circa 68 la 
sută față de realizările anului 1979. 
în acest scop, au fost concepute și 
realizate noi tipuri de mașini-unelte. 
Chiar la începutul lunii decembrie 
a fost omologată și introdusă în fa
bricație mașina de alezat și frezat 
cu portal, mașină destinată prelu

crării pieselor grele pînă la 15 tone. 
Alte două mașini — centrul de pre
lucrare A.F.-90, adevărată premieră 
mondială, și mașina de rectificat 
plană cu ax vertical — se află in
tr-un stadiu avansat de montaj.

Din spusele directorului și altor 
cadre de conducere am reținut 
că eforturile pe care colectivul de 
muncă de aici le face pentru pregă
tirea în bune condiții a producției 
viitoare sînt îngreunate de o seamă 
de factori din afară. Astfel, nu s-au 
asigurat, nici pină la această dată, 
repartițiile necesare pentru chitul 
poliesteric — material fără de care 
nu pot finisa producția; întreprinde
rile mecanice din Alba Iulia, Su
ceava și Roman, precum și „23 Au
gust" din Capitală n-au început încă 
să livreze, conform contractelor, pie
sele turnate care trebuie prelucrate 
în avans pentru producția lunii ia
nuarie. De asemenea, nu au fost a- 
sigurate încă repartițiile de acumu
latori de presiune, cuplaje electro
magnetice, variatoare și alte piese 
de completare fără de care mașinile- 
unelte nu pot fi livrate beneficiarilor 
interni și externi.

Am reținut, totodată, că pentru 
realizarea producției anului viitor, în 
halele existente vor fi montate noi 
utilaje moderne, de mare productivi
tate: mașini de rectificat și găurit 
axe lungi, mașini de rectificat ghi
daje, mașini de alezat și frezat ori
zontal etc. Dar, pentru aceste ma
șini, a căror valoare depășește suma 
de 43 milioane lei, nu. s-au primit 
încă repartiții și ca atare nu s-au 
încheiat nici contractele de fabrica
ție. în această situație este lesne de 
înțeles că producția va avea de su
ferit.

Timp prea mult de gîndit nu mai 
este pentru că noul an bate la ușă, 
iar producția planificată trebuie rea
lizată, pentru a se crea astfel con
diții de trecere la înfăptuirea sarci
nilor prevăzute de Congresul al 
XÎI-lea al partidului în viitorul cin
cinal.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

Imbinînd tradiția locală cu tehnologiile moderne de conservare, cooperatorii din Căteasca-Argeș și Smirna-lalomița 
și-au asigurat toate furajele necesare pentru iarnă

MAI MULTE FURAJE
-cerință hotărîtoare 
a dezvoltării zootehniei

Experiența județului Suceava demonstrează că prin acțiuni 
susținute de ameliorare a pajiștilor și de valorificare a 
resurselor locale se pot obține rezultate remarcabile în 

creșterea producției de carne, lapte și lînă
Documentele Congresului al XII-lea al partidului, stabilind direcțiile 

principale ale dezvoltării zootehniei, înscriu pe primul plan rezolvarea ra
dicală a problemei furajelor. Acest obiectiv este determinat de necesitatea 
asigurării unor cantități sporite de furaje pentru creșterea efectivelor de 
animale și a producției zootehnice. In acest an au fost strînse și însilo- 
zate cantități mai mari de furaje in comparație cu alți ani, în multe ju
dețe asigurîndu-se o bună bază furajeră. Esențial este ca, pretutindeni, 
să se acționeze ferm pe această cale. Ca primă măsură se detașează orga
nizarea, in aceste zile, de către consiliile populare a unor acțiuni de masă 
pentru creșterea potențialului productiv al pășunilor și finețelor na
turale.

in acest context, prezentăm experiența județului Suceava, unde, pe 
baza acțiunilor de Îmbunătățire a pășunilor și finețelor naturale, în ultimii 
ani s-a asigurat hrana necesară animalelor și s-au creat disponibilități 
de furaje.

Ce întreprindeți pentru 
realizarea producției fizice ?

LA ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOARE DIN BRAȘOV

Organizare 
bună a muncii, 

livrări mai intense

întreprinderea de tractoare Brașov : se asamblează 
un nou lot" de tractoare

Foto : S. Cristian

Colectivul întreprinderii de tractoare din 
Brașov a înregistrat'în cursul anului 1979 — 
și situația se menține și la ora actuală — o 
serie de restanțe la'producția de tractoare 
și motoare.’ Ce măsdr'î au fost întreprinse 
și cum se acționează în aceste zile pentru 
diminuarea și recuperarea restanțelor ?

— în vederea creșterii ritmului de pro
ducție, ne spune ing. Victor Niță, director 
cu producția, in ultimul timp s-au apli
cat numeroase măsuri, iar altele sînt în 
curs de materializare. Bunăoară, în cele 
două turnătorii de fontă, unde se resimte • 
lipsa forței de muncă, paralel cu acțiunea 
inițiată de consiliul oamenilor muncii de a 
detașa temporar un număr de muncitori din 
celelalte secții ale întreprinderii,' am acțio
nat și acționăm în direcția montării unor 
instalații și utilaje de inaltă productivitate. 
Este vorba despre o nouă mașină de mie- 
zuit de înalt randament cu care va fi dotată 
turnătoria de fonte speciale, de o linie de 
confecționat miezuri pentru turnătoria ve
che de fontă, precum și de dotarea cu 
S.D.V.-uri metalice a acestor sectoare, utili
zarea unor noi lianți sintetici și altele. Tot
odată, o serie de repere, realizate prin for
jare, au fost trecute pentru execuție pe 
maxiprese, care asigură o productivitate 
mult mai ridicată. Efectul acestor măsuri 
se reflectă în rezultatele obținute de sec
toarele calde, care, incepind din luna no
iembrie, sînt superioare realizărilor din lu
nile precedente.

Așa cum aveam să constatăm, în secțiile 
prelucrătoare, și în special la secția mo
toare mici, au fost organizate linii de fabri
cație pe repere și operații, iar alte locuri de 
muncă au fost dotate cu utilaje de produc
tivitate ridicată, executate cu forțe proprii, 
prin autoutilare. Aceste acțiuni au dus la 
sporirea substanțială a capacităților de pro
ducție. Ca și în secția montaj general, unde 
accentul principal a fost pus tot pe reorga
nizarea și raționalizarea fluxurilor de fa
bricație, la operațiile de premontaj și mon
taj general. De asemenea, în. acest sector, 
prin crearea unui depozit suspendat, s-a 
reușit să se elibereze o importantă suprafa
ță de producție ocupată pînă acum cu re
pere și care va fi folosită într-un mod mult

mai eficient. S-a trecut Ia organizarea 
unor schimburi prelungite.
jup aii. obiectiv căruia ,i se acordă jpno
tița te în . întreprinderea brașoveană: inten
sificarea ritmului de pregătire a tractoare
lor pentru livrare. în acest scop au fost de
tașați muncitori din alte secții, ceea ce se 
reflectă în sporirea ritmului de livrare a 
tractoarelor cu 30 la sută față de perioade
le anterioare, ritm care va crește și mai 
mult in următoarele zile. Aceasta ca ur
mare a acțiunilor amintite, precum și a ce
lor privind respectarea graficelor de livra
re dintre secțiile uzinei, întărirea asisten
ței tehnice la toate locurile de muncă și pe 
schimburi etc. Sînt măsuri care își dovedesc 
pe deplin viabilitatea și eficiența, prin apli
carea lor consecventă în producție în 
cursul lunii noiembrie fiind realizate 100 
tractoare peste prevederile de plan.

Cu toate că ritmul de fabricație a cres
cut simțitor în ultimul timp, totuși colecti
vul întreprinderii de tractoare din Brașov 
nu se declară mulțumit de rezultatele pe 
care le obține în aceste zile în producție. 
„Prin măsurile peveare le-am luat pînă 
acum — ne relata directorul — s-au creat 
condiții favorabile pentru a realiza zilnic, o 
producție de tractoare și motoare mult mai 
mare. Dar acest obiectiv nu poate, fi înfăp
tuit deoarece unii dintre colaboratorii noștri 
nu ne livrează integral și la timp o serie de 
materiale și semifabricate, de care avem 
absolută nevoie. Iată de ce adresăm un 
apel stăruitor unităților din industria me
talurgică, în special colectivului întreprin
derii metalurgice din Călan, pentru a ne li
vra neintirziat cantitățile de fontă cenușie 
solicitate, întreprinderilor din industria chi
mică, și, în primul rînd, tovarășilor de la 
„Policolor" București, pentru intensificarea 
livrărilor la vopsea, întreprinderii mecani- 
ce-Plopeni, pentru a expedia fără întîrzie- 
re echipamentele hidraulice. în ce ne pri
vește, vom face totul pentru a realiza zil
nic un număr cît mai mare de tractoare 
și motoare".

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA DE POMPE BUCUREȘTI

Obiectivul nr. 1: 
expedierea 

pompelor pentru 
noile investiții

...Săptămîna trecută, Ion Capotă, șef de 
atelier Ia turnătoria de oțel a întreprinderii 
de pompe „Aversa" din Capitală, a lucrat 
in schimbul I. Zi de zi. Totuși, de trei ori a 
lucrat și în schimbul III, de noapte. De ce ? 
„Trebuie să recuperăm o serie de restanțe 
la producția fizică, avem această datorie" — 
ni se spune.

Din calculele făcute rezultă că, în cele 
aproape două săptămîni care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, colectivul întreprin
derii trebuie să realizeze circa 3 500 pompe 
de diferite tipuri și dimensiuni. Evident, 
un volum mare de producție, aproape 
echivalent cu sarcinile unei luni întregi. 
Iată de ce, în aceste zile, mobilizarea oa
menilor muncii din unitate este exemplară, 
făcîndu-se un efort general pentru recupe
rarea restanțelor la producția fizică și res
pectarea obligațiilor contractuale. Avînd 
însă de realizat un număr atît de mare de 
pompe, colectivul și-a pus întrebarea : care 
este ordinea de prioritate ?

— Aș vrea să precizez de la bun început 
că, în ultima perioadă, unitatea noastră și-a 
modificat simțitor structura producției, în 
prezent fabricînd mai ales pompe speciale 
și de serie mică, absolut necesare pentru 
punerea în funcțiune a unor importante 
obiective de investiții, ne spune tovarășul 
Dan Martin, șeful serviciului producție.

— Și cum s-a procedat practic ca pom
pele să fie livrate în ordinea dorită de be
neficiari ?

— Experiența cîștigată în acest ăn ne va 
fi de mare ajutor și în viitor. Despre ce 
este vorba ? încă înainte de începerea pre
gătirii fabricației, am avut o serie de în- 
tîlniri cu reprezentanții principalilor noștri 
beneficiari din chimie, agricultură, meta
lurgie. Cu aceste prilejuri am stabilit 
exact termenele de livrare și tipul de pom
pe necesare pentru punerea în funcțiune la 
timp a noilor investiții. în funcție de aces
te cerințe am orientat întregul program de 
producție, întocmind grafice speciale de lu
cru. Ca atare, obiectivul nr. 1 al lunii de

cembrie este realizarea pompelor pentru 
obiectivele de investiții cu termene apropia
te de punere în funcțiune.

Măsurile luate nu s-au oprit însă la pu
nerea de acord a cerințelor beneficiarilor cu 
programul de producție al unității. „Tot 
timpul am fost și sîntem preocupați de ac
celerarea ritmului de lucru, ne spune tova
rășul Dimilrie Grecov, directorul întreprin
derii. Aceasta cu atît mai mult cu cit ter
menele de punere în funcțiune a unor in
vestiții au fost devansate din 1980 în acest 
an și deci a trebuit să devansăm și noi 
fabricația pompelor. Ca atare, am luat mă
suri pentru eliminarea locurilor înguste, 
îmbunătățirea pregătirii fabricației, întă
rirea asistenței tehnice".

Potrivit programului întocmit, pînă la 
sfîrșitul anului urmează să se fabrice 400 
de pompe pentru industria chimică. înde
plinirea acestui obiectiv, considerat ca fiind 
unul din cele mai importante, mobilizează 
în prezent întregul colectiv al secției nr. 3. 
„Una din primele acțiuni întreprinse pentru 
creșterea productivității muncii se referă 
la repartizarea pe brigăzi și echipe a fa
bricației pompelor după mărimea lor, pre
cizează tovarășul Petru Pașan, șeful coor
donator al secției. Totodată, am considerat 
însă că organizarea muncii trebuie să fie 
cît mai mobilă, în funcție de sarcinile de 
producție pe care le avem de realiza):. Iată 
de ce, în prezent se organizează ori <le 
cîte ori este nevoie acțiuni de întra
jutorare intre echipe și chiar ateliere". 
Rezultatul acestor acțiuni ? Pînă la sfîrșitul 
anului, secția va depăși planul producției 
marfă cu circa 10 milioane lei.

Sporuri importante de producție se înre
gistrează și la turnătorie. Comparativ cu 
prima jumătate a lunii noiembrie, pină la 
15 decembrie s-au realizat suplimentar 30 
tone piese turnate din fontă, 15 tone piese 
din oțel, 4 tone piese din metale neferoase 
și 3 tone piese la turnătoria de precizie.

Sporirea efectivelor de animale și 
creșterea producției zootehnice con
stituie un obiectiv de mare însem
nătate economică stabilit de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului. Potri
vit Directivelor, în 1985 ponderea zoo
tehniei în totalul producției agricole 
va trebui să se ridice la 45—46 la 
sută. Rezultatele obținute în județul 
Suceava constituie o dovadă că acest 
obiectiv poate fi îndeplinit și depă
șit. încă de pe acum, datorită spe
cificului local, zootehnia deține a- 
proape 52 la sută în totalul produc
ției agricole. La începutul acestui an, 
efectivul de taurine era de 303 000 
capete, cu 32 000 mai mult decît in 
1976, iar de ovine depășea cu 70 000 
capete pe cel din 1976. Prin numărul 
de animale ce revin la 100 hectare, 
județul Suceava se situează pe pri
mul loc în țară. Concomitent, a avut 
loc o creștere puternică a producției 
animaliere, fapt ce a făcut posibil să 
fie livrate, în acest an, la fondul de 
stat cu aproape 7 000 tone carne și 
140 000 hectolitri lapte mai mult de
cît în 1977.

Rezultatele bune obținute în ce 
privește dezvoltarea zootehniei se 
datoresc, în principal, asigurării fu
rajelor în cantități îndestulătoare și 
utilizării lor raționale. Județul dis
pune de 155 600 hectare pășuni și fi
nețe, din care 28 000 hectare sînt in 
folosința unităților agricole de stat 
și cooperatiste. Dar nu-i îndeajuns 
să ai pajiști multe ; esențialul este 
ca pe acestea să se obțină cantități 
cît mai mari de iarbă și fîn. In ul
timii ani, in centrul preocupărilor or
ganelor și organizațiilor de partid 
din județ, a organelor agricole, con
siliilor populare și a conducerilor de 
unități agricole a stat desfășurarea 
unor ample acțiuni de îmbunătățire 
a pășunilor și finețelor naturale. 
Acum, pajiștile Bucovinei nu se mai 
pot compara cu cele de acum 10—15 
ani. Investițiile mari de care a be
neficiat județul din partea statului, 
programul de măsuri care s-a adop
tat pentru folosirea cu chibzuință a 
acestor fonduri se concretizează as
tăzi în pășuni și finețe model, care 
produc de 4—6 ori mai multă iarbă 
decît cele clasice. Anual se execută 
lucrări de ameliorare și de fertili
zare a pajiștilor pe o suprafață care 
însumează 26 000 hectare. De aseme
nea, au fost extinse unele plante fu
rajere cum sînt guliile și sfecla, ju
dețul avind o experiență proprie, 
bine conturată în această privință. 
De exemplu, guliile furajere se cul
tivă pe 4 200 hectare și sînt folosite 
cu rezultate foarte bune în.hrana bo
vinelor și ovinelor. Județul Suceava 
nu dispune însă de suficiente furaje 
concentrate. De aceea, se aduc din 
sud, anual, 50 000—60 000 tone de ciocă- 
lăi de porumb care, printr-o pregă
tire corespunzătoare, asigură econo
misirea de cantități mari de furaje 
concentrate.

întrucit în zona necooperativizată 
există mari suprafețe cu pajiști na
turale, acordăm o atenție cu totul 
deosebită creșterii animalelor în gos
podăriile populației, Gospodarilor 
de aici li s-au asigurat condiții pen
tru creșterea animalelor pe pășuni 
îmbunătățite, au fost acordate nu
meroase înlesniri celor care contrac
tează cu statul animale sau produse 
animaliere. Dezvoltarea zootehniei 
în acest sector a intrat îritr-o nouă 
fază odată cu constituirea asociațiilor 
crescătorilor de animale. Numai în 
zona de munte a județului funcțio
nează 38 de asemenea asociații în

care se cresc aproape 109 000 taurine 
și 100 000 ovine.

Efectivele au crescut, dar județul 
putea dispune de un număr mai 
mare de animale. Nu s-a acționat cu 
destulă răspundere pentru creșterea 
indicelui de natalitate și reducerea 
mortalităților. Producția de lapte și 
de carne este sub posibilități. Din do
cumentele Congresului al XII-lea am 
înțeles că activitatea noastră nu se 
poate rezuma numai la a arăta și 
critica pe cei care nu-și fac datoria. 
Este nevoie de o îndrumare concre
tă, la fata locului, care să ducă la 
rezolvarea operativă a problemelor 
ce se ridică în fața unui colectiv sau 
altul. Comitetul județean de partid 
a analizat neajunsurile cate mai 
există în' zootehnie stabilind, in ace
lași timp, măsurile pentru înlătura
rea lor. Iată de ce, în această peri
oadă acordăm o mare atenție folo
sirii raționale a furajelor, economisi
rii acestora.

în cincinalul viitor, dezvoltarea 
zootehniei va cunoaște un ritm și mai 
înalt, astfel îneît, la finele anului 
1985 se va ajunge la o producție de 
aproape 3,3 miliarde lei. Aceasta ur
mează să se realizeze atît prin creș
terea efectivelor de animale, cît și a 
producțiilor. în 1985, în județul Su
ceava se vor crește 385 000 taurine, 
475 000 ovine și 365 000 porcine, cu 
cîte 100 000—150 000 mai multe din fie
care specie față de 1976. Producția 
medie de lapte va ajunge la aproape 
2 700 litri de la fiecare vacă, iar greu
tatea medie de sacrificare a tineretu
lui taurin va spori cu peste 100 kg

față de 1976. Pe această bază se va 
livra la fondul de stat o cantitate to
tală de carne de peste 2,1 ori mai 
mare decît în 1976 și de aproape 1,8 
ori mai mult lapte.

Aceasta pune în fața crescătorilor 
de animale, a specialiștilor, a orga
nelor agricole din județul Suceava 
sarcini cu totul deosebite atit în ce 
privește dezvoltarea bazei furajere, 
cît și modernizarea zootehniei. în 
unitățile agricole socialiste continuă 
concentrarea animalelor in comple
xe de tip industrial. Trecerea 
la sistemul industrial nu exclu
de pășunatul. La amplasarea comple
xelor zootehnice se are în vedere 
existența unor pășuni și finețe care 
să asigure iarba și fînul necesare.

Cadrul organizatoric creat prin con
stituirea asociațiilor crescătorilor de 
animale reprezintă o bază bună pen
tru coordonarea și îndrumarea orga
nizată a problemelor legate de asigu
rarea bazei furajere, întreținerea și 
sănătatea animalelor. Acolo unde exis
tă nuclee din rasele autohtone, cu un 
potențial ridicat, se acționează cu 
discernămînt pentru ocrotirea și ex
tinderea acestor efective. Tîrgurile 
de animale, dar mai ales recensă- 
mîntul anual ne-au convins că jude
țul dispune de multe asemenea e- 
xemplare. Realizarea efectivelor de 
animale stabilite pentru 1985 in sec
torul gospodăriilor populației ridică 
problema repartizării mai raționale 
a acestora pe teritoriu, prioritate ab
solută acordîndu-șe sporirii lor în 
zonele montane, unde în ciuda su
prafețelor mari de pășuni se înregis
trează cea mai mică densitate. Vreau 
să subliniez că este reconsiderată și 
încurajată tradiția locuitorilor din 
zonele montane de a crește și îngră- 
șa tineretul taurin pe pășunile de 
munte.

La înfăptuirea acțiunilor amintite 
am pornit încă din aceste zile și 
putem spune că avem toate condiți
ile ca in scurt timp să devenim 
județul cu cele mai bune rezultate în 
zootehnie.

Gheorghe ACATRINE1 
secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.

CONTRASTE
Cînd admirăm noile baraje...

Siluetele maiestuoa
se ale barajelor hidro
centralelor impresm- 
nează ori de cite ori le 
vezi. Suplețea și trăi
nicia arcurilor de 
ton care strunesc 
lioanele de metri 
de apă constituie 
regulă obiectul admi
rației noastre. Dante
lăria de beton din 
măruntaiele barajelor 
este ascunsă însă pri
virilor. Doar construe-, 
torii de hidrocentrale 
știu cită, 
precizie 
realizarea 
din 
Un 
din 
de

inima 
grup de 
cadrul 

șantierb

Ion TEODOR

întreprinderea 
„NAVROM“ 

a îndeplinit planul 
pe 4 ani

Oamenii muncii din cadrul între
prinderii de exploatare a flotei ma
ritime „NAVROM“-Constanța au în
deplinit cu 15 zile mai devreme sar
cinile prevăzute pe acest an la prin
cipalii indicatori.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se subliniază : 
Dezvoltarea transporturilor în gene
ral, a celor maritime, în special, este 
indisolubil legată de indicațiile dum
neavoastră pentru sporirea contri
buției flotei proprii la realizarea ex
porturilor și importurilor țării, pen
tru a cărei modernizare sînt alocate 
importante fonduri de investiții. Vom 
acționa hotărît pentru utilizarea mai 
eficientă a capacității flotei maritime, 
întărirea disciplinei la bordul nave
lor, creșterea competenței profesio
nale a personalului navigant.

be- 
mi- 
cubi 

de

migală și 
înglobează 
lucrărilor 
barajului. 

! specialiști 
Grupului 

TCH Olt-

defileu, între care in
ginerii
Mengher și 
Mihai și 
Nicolae
Șînt autorii unui inge
nios mecanism menit 
să ușureze mult tur
narea betoanelor la 
coturile aspiratoarelor 
din barajele hidrocen
tralelor. Mecanismul 
numit „cofraj metalic 
cu dublă curbură din 
elemente spațiale" se 
impune nu atît prin 
dimensiunile sale — 
înălțime de 6 metri, 
lungime de 20 metri, 
greutate 24 tone. cit 
prin avantajele folosi
rii Iui în construcția 
hidrocentralei de pe

Constantin 
Dumitru 
maistrul 

Domnescu

Olt în aval de Călimă- 
nești : se economisesc 
75 mc cherestea, , se 
înlocuiește munca a 42 
de dulgheri și, . ceea 
ce-i și mai important, 
se asigură terminarea 
construirii barajului cu 
două luni mai devre
me. Dovedindu-și efi
ciența, ideea construc
torilor de hidrocentra
le a fost extinsă și pe 
alte șantiere hidro
energetice. Atunci 
cînd vom admira noile 
baraje să ne gîndim și 
la cei care, prin inteli
gența lor tehnică, 
le-au realizat cu o cli
pă mai devreme. (Ion 
Stanciu).

ta complicat!
„Cel ce are rinduia- 

lă, cruță multă oste
neală" — spune un 
proverb. Dar, ce pă
cat, că el nu este cu
noscut și la Combina
tul de prelucrare a 
lemnului din Bistrița, 
mai exact de cei care 
se ocupă aici de pro
gramarea producției. 
Dacă ar fi fost cunos
cut, cu siguranță că 
acum secția de mobilă 
de bucătărie, o serie 
de spații din jurul ei, 
precum și una din 
rampele de încărcare- 
descărcare a combi-

nu ar mai fi 
de cele 1 800 

de bufete,

natului 
blocate 
corpuri 
măști și supramăști de 
chiuvete. Cum 
ajuns la această

» ție ? Răspunsul 
să fie simplu : 
impulsionarea 
cației la aceste repere. 
Lucrurile sînt 
mai complicate, deoa
rece 
avute 
compartimentul 
pregătire a producției 
cînd a lansat 
cație numai 
amintite, fără

s-a 
situa- 

pare 
prin 

fabri-

totuși
raționamentele 
în vedere de 

de

în fabri- 
reperele 
a preve-

dea și realizarea me
selor și taburetelor, 
care intră în compo
nența garniturilor de. 
mobilă de bucătărie, 
rămîn o enigmă, 
camdată, adică 
cînd cineva — 
chiar conducerea 
binatului — va 
lumină în această pri
vință. Pină atunci, 
este absolut necesar 
să fie fabricate me
sele și taburetele în
trucât, fără ele. gar
niturile de mobilă de 
bucătărie nu vor putea 
fi livrate. (Gh. Crișan).

Deo- 
pînă 

poate 
com- 
face

Să nu ruginească „monumentul1Iff

La Combinatul de 
celuloză și hîrtie din 
Drobeta-Turnu Severin 
zace de mai mulți ani 
o macara de mare pu
tere, care are o „isto
rie" ieșită din comun. 
Să o expunem cît mai 
succint posibil. Cînd 
modernul combinat de 
aici se afla în con
strucție, macaraua în 
cauză a fost folosită 
intens la descărcatul 
utilajelor din vagoane. 
După ce combinatul 
a intrat în func
țiune, macaraua a ră
mas nefolosită, întru- 
cît nu mai era ne
cesară. De cît timp 
anume stă nefolosită

pricina ?
care se 

pro- 
de

macaraua cu 
Unii, despre 
spune că cunosc 
blema — e vorba 
factori din conducerea
Combinatului de celu
loză și ’ hirtie din 
Drobeta-Turnu Seve
rin — zic că maca
raua se află în situa
ția de... monument de 
prin anul 1973. Facem 
un calcul : înmulțim 
lunile de „odihnă" ale 
macaralei cu amortis
mentele care s-au 
plătit lunar pentru 
ea. Rezultatul : nu 
mai puțin de 249 034 
lei. Ni s-a spus că 
ceva demersuri s-au 
făcut pentru ca ma-

re- 
uni-
din

caraua să fie 
distribuită altei 
tăți din țară sau 
județ. Numai că. prac
tic, nimeni n-are cu
rajul s-o miște de pe 
poziție. Centrala in
dustrială a celulozei și 
hîrtiei din Brăila, de 
care aparține combi
natul din Drobeta 
Turnu-Severin. n-are 
nimic de zis în acest 
caz ? Aduceți, tovarăși, 
o macara cu care să 
se miște din loc acest 
... monument al nepă
sării ! Cît mai repede 
posibil, pînă nu ajun
ge la fier vechi. (Vir- 
giliu Tătaru).
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DISCIPLINELE FUNDAMENTALE 
IN ÎNVĂȚĂMÎNT

Ce statut au matematica, fizica, chimia, biologia, cum sînt valorificate, 
ce concluzii se desprind pentru perfecționarea predării lor

Definirea școlii moderne te face astăzi in strîns raport cu rolul și statutul 
matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, iar importanța acestora in viața so
cietății este apreciată ți după capacitatea lor de modelare a noilor gene
rații. In țara noastră, un asemenea raport dialectic îți găsește o întruchipare 
superioară in formula integrării invățămintului cu cercetarea și producția, iar 
etapa actuală, cind s-au elaborat programele-directivă și s-au definit orientă
rile principale de dezvoltare economico-socială a României pină in anul 2000, 
accentuează importanța științelor fundamentale. Dar, deși integrarea oferă 
posibilități de adincire a studiului acestor științe, asemenea posibilități nu sint 
pe deplin utilizate. Fapte și rezultate concrete arată că nu pretutindeni planu
rile de invățămlnt înfățișează un echilibru firesc, organic, că programele, 
cursurile și manualele sint încă tributare unei viziuni statice, descriptiviste. In 
plus, compartimentările rigide îngreunează conexiunile interdisciplinare, cu 
efecte adinei asupra spiritului de sinteză și a mobilității de gîndire necesare 
noilor generații.

Pe ce căi vedeți posibilă perfecționarea predării disciplinelor funda
mentale ? Asupra căror aspecte să se acționeze cu precădere pentru ca 
pregătirea viitoarelor cadre să fie în deplină concordanță cu cerințele 
producției ? Cum trebuie procedat pentru ca specialiștii de mîine să 
împletească strins munca profesională cu cercetarea științifică ?

Pentru a putea delimita cîteva direcții și modalități concrete de 
acțiune, am adresat aceste întrebări mai multor cadre didactice univer
sitare și cercetători științifici.

O nouă strategie in definirea 
no)iunii de disciplinâ 

fundamentalâ
— Aud adeseori opinii — ne spu

ne dr. Constantin Neacșu, director 
adjunct științific al Institutului de 
biologie și patologie celulară — 
cum că o anume disciplină tre
buie- să figureze obligatoriu îna
intea, în urma sau, pur și simplu, 
în locul alteia mai mult sau mai 
puțin...... de bază". Evident, nu grija
pentru etapele logice ale cunoașterii 
se resimte aici, ci o tendință de 
izolare, un separatism derivat din 
neputința perceperii Întregului, a 
complexelor corelații specifice lumii 
contemporane. In învătămîntul su
perior medico-biologic se preconi
zează. de pildă, ca biologia celulară 
și moleculară să fie introdusă în 
locul altor discipline ca citologia. 
histologia, genetica, deși toate aces
tea nu sînt decît subsisteme ale pro
cesului vital. Este evidentă eroarea 
de concepție : „fundamental" nu mai 
poate însemna astăzi un fragment, 
un stadiu incipient, fie el și „de 
bază", „esențial" etc., ci contiputul 
noțiunii este de sinteză. Ca atare, 
disciplinele fundamentale nu mai 
pot rămîne captive „etapei pregăti
toare", de 2, 3 sau 4 semestre, ci ele 
se cer a fi reprezentate In cuprinsul 
tuturor anilor de studiu ca factori de 
structurare și de adîncire a Întregu
lui proces de lnvățămînt superior, de 
creștere a eficacității sociale a aces
tuia.

— Științele fundamentale — apre
ciază acad. Gheorghe Mihoc — 
pot fi Însușite temeinic In învătămint 
numai prin utilizarea sistematică a 
metodelor acestor științe de către 
toți profesorii. Altfel, studenții fa
cultăților tehnice și economice, de 
pildă, vor ajunge ușor la concluzia 
că matematicile pe care le-au învă
țat sînt un lux inutil. Deci, inainte 
da a o cere, tinerilor, aprofundarea 
matematicii că disciplină fundamen
tală trebuie s-o cerem profesorilor. 
Nu numai pentru că, astăzi, aborda
rea modernă a problemelor tuturor 
specialităților este condiționată de 
folosirea instrumentului matematic, ci 
și pentru că rolul unul profesor nu 
se mai limitează la tinerea, chiar 
strălucită, a cursurilor ; prezenta lui 
este solicitată în activitatea produc
tivă și de cercetare științifică a stu
denților, la elaborarea proiectelor de 
diplomă, a lucrărilor de doctorat 
etc.

Așadar. In opinia interlocutorilor 
noștri, și nu numai a lor. perfectio
narea predării disciplinelor fun

damentale solicită mai intîi remode- 
larea conceptului însuși : fundamen
talul. astăzi, se definește ca un fac
tor dinamic, apt să favorizeze cone
xiuni pluri și interdisciplinare. să-și 
amplifice valoarea formativă si să 
potențeze creația științifică. Ca atare, 
perfectionarea disciplinelor funda
mentale solicită măsuri cu efect asu
pra întregului sistem al disciplinelor 
de studiu și, implicit, asupra tuturor 
etapelor procesului de invâtămînt.

Propuneri concrete...
Cînd se discută despre perfectio

narea însușirii unei discipline fun
damentale. rare sînt soluțiile care să 
nu vizeze creșterea numărului de ore. 
Numai că sporirea acestora nu poate 
fi efectuată la nesfîrșit. Firesc este 
ca. dimpotrivă, intr-un timp ratio
nal delimitat, dar prin valorificarea 
unor metode superioare. îndeosebi a 
unor corelații interdisciplinare. ran
damentul să fie în continuă creștere. 
Se pare însă că tocmai aici este no
dul gordian.

„Studenții au dificultăți in desci
frarea părții matematice și fizice din 
lucrările tehnice de specialitate — 
este de părere prof. dr. ing. Ion M. 
Popescu, șeful catedrei de fizică de 
la Politehnica bueureșteană — din 
care cauză utilizarea noțiunilor mo
derne, ca procese aleatoare, distribu
ții. tehnici de optimizare, metode mi- 
crofizice în tehnică, este mult îngreu
nată. Paradoxal, optica integrată nici 
nu se predă la electronică : de ase
menea. nu se predau acustica si 
ultraacustlca, ale căror metode sint 
astăzi frecvent utilizate în industria 
chimică, metalurgie, construcții de 
mașini etc. Studenții facultăților 
cu profil mecanic întîmpină mari 
greutăți In măsurarea mărimilor me
canice cu instrumente moderne. în 
general nemecanice. d. cel mai ade
sea. de optică sau de fizică, atomică". 
Cum pot fi evitate aceste dificul
tăți 7 „Asemenea probleme nu pot fi 
bine cunoscute fără dezvoltarea prea
labilă. dar și sincronică a capitolelor 
de teorie electromagnetică a luminii, 
de mecanică cuantică si fizică mole
culară care, deși sînt prevăzute în 
planurile invățămintului liceal, nu 
sînt aprofundate corespunzător".

Asemenea opinii nu sînt singulare.
„Nu numai la admiterea în treapta 

a II-a liceală, ci și la bacalaureat sau 
chiar la admiterea în facultate — 
ne spune prof. univ. dr. Octavian 
Stănășilă, vicepreședinte al comisiei 
de matematică din Ministerul Educa
ției și Invățămintului — nroblemela 
care solicită corelarea cunoștințelor 
din mai multe domenii sau chiar din

mai multe capitole ale disciplinelor 
fundamentale, cînd nu pot fi evitate 
de candidați, sînt rezolvate fie par
țial, fie la un nivel foarte redus de 
înțelegere a legăturilor cauzale. Cînd. 
de pildă, subiectele de geometrie sau 
de fizică moleculară necesită de
monstrații. multi elevi se pierd 
într-un hățiș de detalii nesemnifica
tive, pină la a pierde din vedere în
suși subiectul ca atare. Lipsa unei 
viziuni de ansamblu, unitare și sis
tematice, îi împiedică, pînă și pe cei 
cu o gîndire originală, să întrevadă 
soluții noi, să adopte o atitudine 
creatoare. Din cauza acestor carențe 
în anul I al facultăților cu profil me
canic. metalurgic, chimic, profesorii 
de matematică și de fizică sînt nevoiți 
să reia predarea multor noțiuni din 
liceu, scop în care cam 20 la sută din 
timpul pentru însușirea noilor cunoș
tințe se pierde". Și cum se recupe
rează 7 „Nu întotdeauna se recu
perează. Nu e posibil. Noțiunile 
moderne au un «puls» specific, de
terminat îndeosebi de interdepen
dentele și conexiunile reciproce".

Concluzie absolut logică. Dar si 
premisă, totodată. Premisă esențială 
a însăși devansării timpului, prin 
captarea acestui „puls", acestui ritm 
interior, propriu fiecărei discipline. 
Pentru că dacă, așa cum deseori se 
afirmă, nu întotdeauna e posibil ca 
toți viitorii ingineri, indiferent de 
profilul și specialitatea lor. să apro
fundeze toate ramurile disciplinei 
fundamentale conexe. în schimb fie
căruia trebuie să i se ofere întregul 
evantai de posibilități de cunoaștere 
ulterioară a metodelor celor mai noi; 
așadar posibilitatea de a rămîne me
reu în prezent. Cum anume? Inclu- 
isv prin cursurile speciale. „Un curs 
special de calculul probabilităților și 
statistică matematică — opinează 
acad. Gheorghe Mihoc — ar oferi 
studenților politehnicieni posibilita
tea ca, cel puțin 5 ani de aici îna
inte, să cuprindă aria cercetărilor 
moderne din specialitatea lor".

...și o temâ de analizâ : 
studenții excepționali

— Pentru mine — ne spune prof, 
dr. docent Victor Sahini, membru co
respondent al Academiei — discipli
nele fundamentale sînt cea dintîi 
„probă de foc" a studenților excep
ționali. Perfecționarea lor trebuie, 
așadar, să determine depistarea și 
cultivarea superioară a acestora. Dar 
dacă învățămintul a reușit să ridice 
eșalonul de mijloc la nivelul unei 
pregătiri generale apte de o între
buințare rodnică, instrumentelor sale 
îi scapă uneori studenții superior 
dotați, viitoarele competente certe, 
chemate să transforme știința de azi 
în tehnică. încă se mai face un „stil 
de lucru" din a se aproba reexami
nări și re-reexaminări inclusiv, dacă 
nu mai ales, la disciplinele fundamen
tale ; apoi creșterea continuă a numă
rului de studenți dintr-o singură 
grupă ; apoi disocierea forțată ; „cer
cetare aplicativă — cercetare funda
mentală" și accentul pus pe seria 
standard de absolvenți, apoi...

Iată motive pentru a ne între
ba dacă atunci cînd printr-un 
sistem riguros de măsuri urmărim 
economisirea fiecărui kilogram de 
combustibil avem dreptul să mal ră- 
mînem pasivi la risipa de energie 
socială concretizată în situațiile, fie 
și din ce în ce mai rare, cînd disci- 
pinele fundamentale nu sînt valorifi
cate pe măsura importantei lor astăzi.

Mihai IORDANESCU

• SALAJ. In seria manifestă
rilor organizate la Muzeul de 
istorie și artă din Zalău, me
nite să îmbogățească viața ar
tistică a orașului, se înscrie și 
expoziția de pictură a lui Dan 
Bimbea, recent vernisată. Făcînd 
parte din generația tînără a pic
torilor clujeni, el expune 30 de 
lucrări inspirate mai cu seamă 
din peisajul rural. (Ion Mure- 
șan).

• GALAȚI. în cotinuarea ma
nifestărilor din ciclul „Cartea în 
educația socialistă", la Galați au 
avut loc lansări ale cărților 
„Dicționarul literaturii române 
de la origini pînă în 1900“, „Con
diția umană a politicului" de 
Nicolae Lotreanu și „Sudul spe
ranțelor" de Ilie Tănăsache. Li
ceul industrial de marină, în 
colaborare cu Casa corpului di
dactic, a organizat o sesiune de 
comunicări științifico-metodice 
susținute de profesori și maiștri- 
instructori ai școlii. Muzeul ju
dețean de istorie a găzduit sim
pozionul cu tema „Pagini din 
lupta proletariatului gălățean 
pentru libertate, suveranitate și 
independență". (Dan Plăeșu).

• TULCEA. Comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă a organizat, la Casa ti
neretului din Tulcea, o dezba
tere pe tema : „Producția și 
consumul de energie electrică în 
etapa actuală. Necesitatea gos
podăririi și folosirii raționale a 
energiei electrice și combusti
bililor în activitatea productivă 
și în gospodăriile populației". 
Au participat energeticieni din 
județele Constanța și Tulcea și 
un mare număr de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
industrializare a peștelui din 
Tulcea. (Neculai Amihulesei).

• IAȘI. In organizarea Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste și a Consiliului Central 
al U.G.S.R.. la Iași a avut loc 
o consfătuire interjudețeană pri
vind perfecționarea activităților 
din cadrul universităților cultu- 
ral-științifice. Au participat pre
ședinții comitetelor județene de 
cultură și educație socialistă și 
ai consiliilor județene ale sin
dicatelor, metodiști ai caselor 
orășenești de cultură, alți acti
viști culturali din județele Bo
toșani. Suceava, Bacău. Neamț, 
Vrancea, Galați, Vaslui și Iași. 
(Manole Corcaci).

« HUNEDOARA. în sala „Ar
ta" din Deva, a avut loc faza 
zonală a concursului de istorie, 
muzică și poezie sub genericul 
„La trecutu-ți mare, mare vii
tor !“, care s-a desfășurat în 
cadrul celei de-a treia ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Pe primele locuri 
s-au clasat in ordine județele 
Hunedoara, Bihor, Timiș. Mara
mureș, Arad și Alba. (Sabin 
Cerbu).

0 NEAMȚ. „Șezătoare la Hu- 
mulești", manifestare tradițio
nală în județul Neamț, este 
marcată în acest an de un ciclu 
de manifestări omagiale în care 
este evocată viața și opera ma
relui povestitor. Ion Creangă. 
La cașa memorială din Humu- 
lești, în alte numeroase locali
tăți ale ținutului de baștină al 
scriitorului, au loc simpozioane, 
seri de basme, recitaluri, con
cursuri literare, spectacole care 
evocă viața și opera neîntrecu
tului povestitor și dascăl. In ca
drul manifestărilor dedicate a- 
niversării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent, la Piatra 
Neamț s-a deschis expoziția in
titulată „Glorie străbună", cu- 
prinzînd facsimile ale unor im
portante documente epigrafice 
și alte mărturii ale glorioasei 
istorii a poporului român. (Con
stantin Blagovici).

Baza materială a culturii a cunoscut in anii socialismului o puternică dezvoltare. In fotografie : Casa de cultură din 
orașul Blaj

Deși opinia că opera lui 
Tudor Arghezi traversează 
un moment de scădere a 
interesului critic este foarte 
răspindită, în realitate au
torul Cuvintelor potrivite 
continuă să fie unul dintre 
marii scriitori români cei 
mai comentați. Recenta ma
sivă exegeză a lui Nicolae 
Balotă nu apare astfel pe 
un teren gol, ci vine să se 
adauge unui lung și impre
sionant șir de studii și lu
crări cu caracter monogra
fic despre creația marelui 
poet, numai în deceniul in 
care ne aflăm înregistrîn- 
du-se o considerabilă suită 
de importante contribuții 
analitice și interpretative 
semnate, în ordinea publi
cării, de Alexandru George, 
Șerban Cioculescu, Nicolae 
Manolescu, Dumitru Micu, 
Ov. S. Crohmălniceanu, Eu
gen Simion.

Nu este însă mai puțin 
lipsită de semnificație îm
prejurarea că Nicolae Ba
lotă. se referă totuși, în 
prologul cărții sale (Opera 
lui Tudor Arghezi, Editura 
Eminescu, 1979), la o „eclip
să" prin care ar trece crea
ția lui Tudor Arghezi. „O- 
pera argheziană — scrie 
criticul — trece prin ceea 
ce am putea numi un pur
gatoriu al literelor. Ea a in
trat de cîțiva ani în conul 
de umbră care întunecă 
posteritatea imediată a ce
lor mai mulți scriitori. 
Mulți nu mai ies niciodată 
din această eclipsă. Opera 
celor care ies cunoaște o 
resurecție, este văzută în- 
tr-o lumină nouă". Incon
testabilă ca principiu, opi
nia aceasta, cind este apli
cată la receptarea lui Tudor 
Arghezi, cere măcar citeva 
nuanțări. în primul rînd 
este de observat că nu in
teresul critic pentru opera 
lui Arghezi a scăzut (căr
țile și studiile amintite, ca 
și monografia lui Nicolae 
Balotă însuși fiind, în acest 

i sens, argumente convingă- 
, toare) ; a scăzut interesul 

publicistic. Dar, dacă nu 
avem prejudecăți, este un 
fapt de viață literară nor
mală exprimînd definitiva 
intrare a lui Arghezi în rîn- 
dul marilor clasici ai lite
raturii române, simplele ar
ticole și comentarii pentru 
reviste și gazete fiind re
simțite ca insuficiente, Tre
cerea de la formele criticii 
publicistice la eseu, studiu 
și monografie marchează, 
în fond, o fază nouă, mai 
substanțială, a cunoașterii 
și înțelegerii unei opere. 
Prezența unei mari creații 
în conștiința literară nu se 
poate determina, apoi, nu
mai în funcție de frecvența

citării . numelui autorului 
său, elementul cel mai im
portant în această ordine 
fiind inriurirea, directă sau 
indirectă, pe care o exer
cită. Se poate oare vorbi, 
în cazul lui Tudor Arghezi, 
de o scădere a înrîuririi 
operei sale asupra literatu
rii prezentului 7 Mărturisit 
sau nu, conștient sau nu, o 
bună parte din poezia con
temporană românească se 
află in zona de influență a 
verbului arghezian și este o 
carență mai generală a cri
ticii noastre comentarea 
producțiilor actuale în ab
sența oricăror referiri la 
spațiul literar în care ele 
se situează. Ceea ce pare o

cercetările anterioare, cit și 
puterea, specifică dealtfel 
marilor creații, de a rezista 
oricărei încercări de epui
zare critică. Fiindcă prin
cipalul merit al lucrării lui 
Nicolae Balotă constă nu 
atît în atingerea unor inter
pretări spectaculoase cit în 
deschiderea unor căi noi de 
explorare a universului li
terar arghezian. Cartea a- 
ceasta nu propune una sau 
mai multe ipoteze critice 
pentru a-și face din valida
rea lor scopul central ; Ni
colae Balotă instruiește, de 
fapt, asupra posibilităților 
de a se privi altfel decît 
pînă acum opera literară a 
lui Tudor Arghezi. El in-

N BALOTA:
■

„Opera lui
Tudor Arghezi"

absență nu este adesea, de 
fapt, decît expresia unei 
rău înțelese căutări a origi
nalității și a diferențierii, 
în sfîrșit, prezența unei 
mari creații se manifestă 
întotdeauna la două niveluri: 
unul imediat și manifest, 
cel epigonic, și altul pro
fund, cel tutelar ; dispariția 
sau măcar diminuarea nu
mărului epigonilor nu echi
valează totuși niciodată cu 
o diminuare a prezenței.

Și este cu atît mai dificil 
de susținut o asemenea 
afirmație în legătură cu 
opera lui Tudor Arghezi cu 
cît, prin complexitatea și 
întinderea sa, această operă 
a marcat într-un dhip pro
fund întreaga evoluție a 
poeziei românești din seco
lul nostru. Din orice punct 
de vedere s-ar analiza și in
terpreta fenomenul liric ro
mânesc de după 1900, crea
ția lui Tudor Arghezi con- 
stiuie un reper fundamen
tal.

Cartea lui Nicolae Balotă 
reprezintă, în acest sens, o 
dovadă elocventă : opera 
lui Tudor Arghezi este cer
cetată și interpretată în
tr-un spirit nou, cu metode 
și după principii deloc tra
diționale, vădindu-și cu 
strălucire atît capacitatea 
de a suporta o analiză în
treprinsă fără folosirea re
zultatelor la care au ajuns

cearcă mal mult dectt o 
actualizare a interpretării, 
o actualizare a metodelor 
de investigație. Lucrarea 
este de aceea în primul rind 
o încercare de re-aducere a 
operei argheziene in actua
litate prin utilizarea unui 
instrumentar critic foarte 
complex, considerat capabil 
să determine o schimbare a 
perspectivei. De aceea se 
și pornește de la constata
rea, în fond greu de susți
nut, a scăderii interesului 
critic pentru opera lui Ar
ghezi : pentru a se face o 
demonstrație de interes cri
tic astfel desfășurat îneît 
să revitalizeze o operă. 
Obiectivul central al cărții 
este dealtfel declarat : „a 
găsi acele căi de acces spre 
scrisul său (al lui Arghezi, 
n.n.), acele modalități de 
exprimare, de formulare, a- 
cele valori și structuri, 
acele echivalențe prin care 
să ne putem apropria aceas
tă operă, sau, altfel spus, 
prin care ea să devină pen
tru noi o prezență". în ve
derea atingerii acestui scop, 
Nicolae Balotă lasă delibe
rat în afara cercetării bio
grafia poetului, apoi fixea
ză reperele unei ontologii 
poetice argheziene. Respec- 
tîndu-se apoi compartimen
tarea consacrată operei 
lui Tudor Arghezi (psalmii, 
„Flori de mucigai", „copilă-

reștile", proza, pamfletele 
etc.), se întreprind minu
țioase analize, unele remar
cabile prin finețe și depă
șind în multe cazuri ca
drele teoretice propuse. Un 
capitol final („Ars poetica") 
adună, din profesiunile de 
credință ale poetului, ele
mentele necesare configu
rării conștiinței artistice ar
gheziene, definită memora
bil : „Ca și pomul după 
fructele sale, Poetul se ju
decă, așadar, după rodul 
său. Amenințat de sterili
tate, năzuind spre împli
nire, el nu dobîndește o 
înaltă conștiință a menirii 
sale decît recunoscindu-se 
pe sine, înainte de toate, ca 
om al rodului. O asemenea 
conștiință patetică, pîndită 
neîncetat de seceta asupra 
căreia trebuie să triumfe 
pentru a avea acces la sine 
însăși, la abundență, e con
știința argheziană".

Astfel concepută și cor 
struită, cartea lui NicoIL.. 
Balotă aduce în primul rînd 
o perspectivă critică nouă, 
de factură filozofică șl căr
turărească ; și este, sub 
acest aspect, o instructivă 
și utilă demonstrație în fa
voarea înnoirii terminolo
giei și a metodelor de ana
liză și interpretare literară. 
Mai puțin importante sînt, 
paradoxal, rezultatele cri
tice propriu-zise : fiindcă 
se ajunge, pe căi „moder
ne", la ipoteze formulate 
prin utilizarea unor metode 
tradiționale. De pildă, cu
noscuta apreciere a lui Ar
ghezi ca „geniu verbal" se 
află, chiar dacă nu este in
vocată ca atare, la capătul 
unuia dintre capitolele cele 
mai substanțiale ale cărții 
lui Nicolae Balotă („Drama 
cuvîntului"); la fel, șirul de 
opoziții „corupție și împli
nire", „secetă șl rod" se a- 
seamănă, în fond, cu alte 
contradicții considerate spe
cifice operei lui Arghezi.

Poate că și în cazul lui 
Arghezi, ca și in cazul ope'- 
rei altor mari scriitori, o 
reactualizare critică nu 
poate fi obținută doar prin 
schimbarea metodologiei și 
a perspectivei, ci și prin 
descifrarea unor semnifica
ții noi, prin descoperirea 
unor linii de forță rămase 
necunoscute cercetărilor an
terioare. Reformulînd, cel 
mai adesea, interpretări și 
observații devenite tradi
ționale, cartea lui Nicolae 
Balotă nu le și re-formează 
în aceeași măsură, acțiunea 
autorului avind ca plan de 
desfășurare mai mult meto
dele și terminologia critică.

Mircea IORGULESCU

La masa de scris 
și in viața cetății

(Urmare din pag. I)
niei, emanație directă a 
strălucitei sale personalități 
de eminent revoluționar și 
conducător admirat de în
treaga lume. îndemnurile 
sale au devenit, de aceea, 
momente cu adevărat isto
rice în cronologia dezvoltă
rii literaturii noastre în ul
timul deceniu și jumătate, 
puncta de forță și de reeva
luare critică și autocritică 
a muncii noastre, criterii de 
valoare pentru destinul li
teraturii, și implicit, crite
rii de valoare ale destinelor 
noastre de lucrători cu cu- 
vintul. Altfel spus, biografia 
noastră de scriitori și cetă
țeni s-a exercitat în răs
timpul enunțat, in climatul 
însănătoșitor și dinamic al 
acestei nobile și fertile fi- 
liațiuni, care ne-a oferit 
șansa să ne extragem mie
zul de foc al forței noastre 
de gîndire și rostire nemij
locit din tezaurul de gin
dire și creație revoluționară 
al conducătorului nostru su
prem. Este constatarea care 
ne îndrituiește la mîndrie 
și, in același timp, ne în
vestește cu o răspundere fi- 
lozofico-politică și civico- 
morală pe care literatura și 
literatul nu au avut-o în 
trecut.

Acestea sînt premisele 
morale și estetice care gu
vernează munca noastră, a 
tuturor scriitorilor, acum, 
în climatul de mare emula
ție și limpede viziune de 
după cel de-al XII-lea Con
gres al partidului nostru. O 
literatură bogată în ope
re valoroase, urmînd cu 
nedezmințită fidelitate sen
sul dezvoltării generale al 
vieții românești, strălucită 
prin tezaurul său de mesaj 
și sentimente, diversă în 
stiluri și modalități expre
sive — o astfel de litera
tură poate fi temeinicită 
doar de acțiunea unită a 
Întregii noastre bresle. Ori- 
cît har ar avea un autor sau 
un șir de autori, oricit de 
puternică ar fi lumina pe 
care o emite o personali
tate creatoare sau o pleia
dă de personalități, între
gul cer al literaturii de azi 
nu poate fi iluminat decît 
prin aportul unanimității 
breslașilor scrisului. E bine

de aceea ca, odată cu ex
primarea profesiunii noas- 
stre de credință, să ne re
întoarcem fiecare la unel
tele noastre, să transfor
măm în fapte cele promi
se, adică să ne onorăm vor
bele, făgăduința să devină 
fruct literar. In ceea ce mă 
privește mă voi apleca - un 
timp asupra tîlcurilor pe 
care mi le-a oferit recenta 
mea experiență de a studia 
— pe parcursul a doi, trei 
ani — un lung șir de tipo
logii muncitorești, felul de 
a fi, a gîndi, a munci, a 
simți, a vorbi, a spera, a 
cuteza, a visa, a învinge al 
creatorului de bunuri ma
teriale și spirituale din uzi
nă, experiență materializată 
cu mijloacele publicisticii 
literare în cartea „Destine 
muncitorești", apărută în 
această toamnă ; noul meu 
demers își propune să ex
tragă tot ceea ce îmi poate 
fi util din acest antecedent 
reportericesc pentru o posi
bilă lucrare de beletristică 
privind viața muncitorimii 
în zilele noastre. In același 
orizont de preocupări, imi 
propun să duc mai departe 
narațiunea romantic-revo- 
luționară din romanul meu 
abia apărut, „Luptătorul 
fericit și iubirea lui păti
mașă", dînd mărturie des
pre destinul generației ti
nere din zilele noastre, care 
păstrează vie memoria con
tinuității și autodeveniril 
prin luptă pentru idealurile 
de dreptate, pentru libertate 
națională și socială.

Âcest trebuitor efort al 
fiecăruia dintre noi șl al 
tuturor laolaltă a fost ma
gistral exprimat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului cînd a 
definit conceptul formă
rii noastre prin muncă 
și pentru muncă : „Munca 
este uriașul laborator în 
care se plămădesc persona
litățile cu adevărat proemi
nente, se afirmă talentele 
autentice, se nasc geniile, 
se făuresc capodoperele — 
atît pe planul creației ma
teriale, cît și al culturii". 
Profundele adevăruri ale a- 
cestei gîndiri însoțesc mun
ca noastră de zi cu zi, la 
masa de scris șl în viața 
cetății.

Mult timp a trecut da 
cînd Opera Română — 
pe atunci secție a Tea

trului Național bucu- 
reștean — a montat pen
tru prima oară, sub baghe
ta compozitorului George 
Stephănescu, părintele tea
trului liric românesc — 
„Ernani". Mai exact 93 de 
ani. Dar,' „Ernani" era cu
noscută cu vreo trei dece
nii inainte, din reprezen
tațiile unor trupe italiene 
la Iași și București ; erau 
știute coruri, arii, publicul 
și atunci, ca și acum, de ce 
să nu recunoaștem, își des
chidea sufletul muzicii, pa
ginilor romantice pline de 
patos, de vibrație, de emo
ție. Istoria lui „Ernani", 
curajosul hidalgo de pe 
vremea lui Carol Quintul 
care se războia cu nedrep
tățile vremii, cu teroarea 
monarhiei absolute, deve
nise simbol de curaj, de 
măreție morală. Theophile 
Gautier, povestea că încă 
de la premiera pariziană a 
piesei lui Victor Hugo, 
(„Hernani", — drama care 
l-a inspirat pe Verdi, după 
•care Francesco Maria Piave 
a alcătuit libretul), la 23 
februarie 1830, aplauzele 
frenetice se adresau auto
rului și implicit ideilor 
maiestuoase vehiculate de 
el: luptă, cinste, sacri
ficiu, demnitate. A fost 
un moment de cotitură 
în teatrul francez, o bă
tălie cîștigată de roman
tici, de înflăcărații ple- 
danți ai noului val. De 
asemenea, 14 ani mai tîrziu 
o cotitură in istoria teatru
lui liric : la Veneția, la 
premiera celei de-a cincea 
opere a lui Verdi — triumf: 
triumful muzicii, al înflăcă- 
ratelor idei atît de convin
gător, de pasionant lansate 
de arii, de coruri, de crea
ția lui Giuseppe Verdi. 
„Ernani" — de la piesa lui 
Victor Hugo la creația ver- 
diană, drama ce ne trimite 
cu gîndul la Spania seco
lului XVI, pe orice scenă 
a fost reprezentată, în 
versuri sau mai tîrziu în 
teatru muzical, de un veac 
și jumătate impresionează 
prin vitalitatea, prin forța 
liniilor dure, dar de mare 
frumusețe în care sînt cre
ionați eroii, în care este 
descrisă tragica poveste, în 
care de fapt sînt cuprinse 
idealurile unei epoci mult 
mai apropiate — secolul 
XIX.

Vineri seară pe scena 
Operei Române : „Ernani". 
De ce tocmai „Ernani" 7 —

ne putem pune și noi în
trebarea, la fel ca și unul 
dintre autorii spectacolului. 
Putem răspunde : pentru 
echilibrul repertoriului, pen
tru o mai bună cunoaștere 
a operei verdîene, pentru 
expresivitatea, pentru dra
matismul muzicii, pentru că 
„Ernani" cu suflul ei, cu 
pasiunile ei, cu scenele ne
verosimile, este un opus

logurile, contribuind prin 
participarea sa la momen
te de aleasă interpretare ; 
o voce profundă, limpede, 
o trăire emoțională rezolva
tă prin cînt, prin fraza mu
zicală. în rolul Ernani — 
Ludovic Spiess : excepțio
nal in scenele lirice, în 
ariile de dragoste în care 
glasul său de tenor liric 
face fllaje subtile, nuanțări

colele obișnuite, sub ba
gheta sigură a lui Constan
tin Petrovici ; alături de 
cor (maestru de cor Stelian 
Olariu) — și în această re
prezentație impunînd prin 
frumoasa rezolvare a cele
brelor pagini corale, chiar, 
aș spune, accentuînd voit 
romantismul contrastelor, 
nuanțelor, alăturînd creș
teri, culminații eroice, cu

PREMIERĂ LA OPERĂ:

„ERNANI" de Verdi

care, sigur, se poate mode
la într-o viziune scenică 
modernă, poate fi un spec
tacol al secolului XX.

Iată însă ce ne oferă pri
ma noastră scenă lirică : 
Muzical — o realizare in
contestabilă. Asistăm la 
evoluția unei tinere sopra
ne lirice, intr-un dificil rol. 
în dificila partitură a El- 
virei — iubita lui Ernani : 
Elvira Cîrje ; artista a in
trat în competiție cu ea în
săși, de la un tablou la 
altul mai sigură, mai atentă 
la fiecare nuanță, cu multă 
forță dramatică ; singura 
dintre toți interpreții, care 
a fost și actriță, care și-a 
trăit rolul, drama frumoa
sei și nefericitei castelane. 
Alături de ea, Nicolae Flo
rei — Don Ruy Gomez de 
Silva, tutorele Elvirei, ten- 
sionînd, vibrînd ariile, dia-

elegante ; mal palidă pre
zenta vocii sale unde se 
simțea nevoie de un tenor 
spinto, de accente drama
tice mai acute, mai pene
trante. Nu pe toată întin
derea reprezentației, doar 
în cîteva scene de tensiune 
(spre exemplu, tabloul „Ier
tarea"), baritonul Nicolae 
Urziceanu (in Don Carlos, 
rege al Spaniei) dealtfel, 
sigur pe voce, a reușit să 
fie mai puțin rigid, să 
aducă nota dorită de pres
tanță, de noblețe. în roluri 
aproape egale ca întindere, 
cu participări expresive, îm
plinind muzical partitura 
verdiană : Veronica Gîrbu, 
o talentată mezosoprană, 
Valentin Loghin, Nicolae 
Andreescu. Și toți cei amin
tiți, alături de orchestră — 
mai prezentă, cu o mai vie 
participare decît în specta

diminuendo-uri, pînă la 
stingerea sunetului.

Desigur, melomanii au 
așteptat această premieră. 
Sala Operei a fost arhipli
nă, cu un public care a de
venit parcă mai puțin îngă
duitor, care se manifes
tă în limitele politeței la 
încheierea ariei, cind vocea 
solistului a ratat o acută 
sau cind s-a cam pierdut 
ritmul, care știe să răsplă
tească cu ovații o interven
ție corală. Dar acestea sînt, 
pină la urmă, amănunte. 
Era așteptat spectacolul, a- 
dică acea montare modernă, 
viziune scenică nouă, origi
nală, în care trebuia înveș- 
mîntată opera lui Verdi. Mai 
mult, scenografia Hristofe- 
niei Cazacu a asigurat, in 
acest sens, cadrul dorit, ar
tista inspirîndu-se din tapi
serii, din gravuri, tablouri

de epocă, în care se zugră
vea istoria Spaniei sub Ca
rol Quintul ; totul parcă 
purta patina vremii : ecu
soane, panoplii, steme, în
semne ale monarhiei anu
lui 1500, chiar și costumele 
— în special elegantele 
vestminte ale curtezane
lor, ale Elvirei... Spectaco
lul modern, acea viziune 
scenică modernă, însă, a 
lipsit cu desăvîrșire. După 
părerea mea, regizorul Du
mitru Tăbăcaru, de la Opera 
din Iași, nu a atins în mo
mentul acestei premiere de- 
decît ceea ce trebuia să fie 
o primă asamblare : adică, 
toți interpreții (soliști, cor, 
orchestră) își cunosc parti
turile șl așteaptă ideile re
giei pentru mișcare sceni
că, pentru a da viață actu
lui teatral. Cum se mai 
poate admite ca în 1979, pe 
o scenă lirică, corul să stea 
înțepenit pină își încheie 
ultima notă 7 Ca la coman
da : „voi cu atenție căutați 
trădătorul", halebardierii să 
iasă agale, opt pe-o parte, 
opt pe alta ; ca torțele să 
apară deodată și cu aceeași 
intensitate din două părți 
extreme fără suspans, fără 
vlagă, fără putința de a 
marca un cît de mic efect 
scenic. Criticabil cusur si
metria 1 Contaminează miș
carea scenică : cite curteza
ne in dreapta, atit la stingă, 
ciți soliști la stingă, atiția 
la dreapta: eroul în mijloc! 
Contaminează chiar și de
corurile în așezarea panou
rilor, a halebardelor ; chiar 
și cromatica costumelor : 
tot atitea negre in stingă 
cite și in dreapta. Dar scena 
în care, gata de luptă, pe 
trei rinduri, războinicii, tot 
atita de convingători ca și 
armurile din fundal, iși 
scoteau spadele și le pu
neau deasupra capului ca 
în „Spartacus" 7 Ceea ce am 
văzut pe scena Operei Ro
mâne este clar : un con- 
cert-spectacol cu costume 
și decoruri ! Și avem tot 
dreptul să ne întrebăm, nu 
numai : „De ce „Ernani" 7. 
dar și : de ce trebuia sacri
ficată și această premieră 7 
Cînd va avea loc prima co
laborare a Operei Române 
cu un tînăr regizor de tea
tru (chiar dacă trebuie să 
fie secondat de un asistent 
de râgie muzicală) 7 Cînd 
vor fi premierele Operei 
Române, în adevăratul sens 
al cuvîntului, sărbători ale 
artei scenice românești 7

Smaranda OȚEANU

In holul policlinicii Drumul Taberei din Capitală a fost 
inaugurată expoziția de artă plastică a artiștilor 
amatori din unitățile sanitare. In imagini, două din 

lucrările expuse

„ȘANTIER"GEO ALDEA (București)

ILONA RADULESCU (județul Gorj) „ROGOJELU"
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M ADRESATE TOVARĂȘULUINICOLAE GtAUȘESCU 

LA REAIKEREA ÎN EUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL Al P.C.R.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cil mare plăcere de realegerea dumneavoastră în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, 
în numele meu, al guvernului și poporului tunisian, calde felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român 
prieten.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe și prieten,
Cu prilejul noului an care se apropie vă adresez urări de succese pentru 

dumneavoastră, partidul și poporul dumneavoastră, în realizarea _ progra
mului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Folosesc ocazia de a vă felicita pentru realegerea 
dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român.

Cu salut frățesc,
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Mexican

Marți a avut loc în Capitală ședința 
plenară a Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești (UCECOM). în cadrul plenarei 
s-a analizat modul cum au fost în
deplinite sarcinile cooperației meș
teșugărești pe anul 1979 și au fost 
prezentate principalele prevederi ale 
planului pe anii 1980 și 1981. în lu
mina documentelor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, parti- 
cipanții la discuții au analizat, în 
spirit critic și autocritic, activitatea 
desfășurată pînă în prezent și au 
făcut numeroase propuneri menite 
să contribuie la realizarea sarcini
lor ce revin cooperației meșteșugă
rești pe linia îmbunătățirii calității 
prestărilor de servicii pentru popu
lație, a sporirii volumului și diver
sificării acestora. S-au evidențiat, de 
asemenea, sarcinile ce revin coope
rației meșteșugărești pe linia lăr
girii gamei de bunuri de larg con
sum, atît pentru piața internă, eît și 
pentru export, a valorificării supe
rioare a resurselor locale, a reali
zării acestora cu consumuri mai mici 
de materii prime, materiale și ener
gie, fiind adoptat în acest sens un 
plan de măsuri. Plenara a dezbătut 
și aprobat, totodată, proiectul bu
getului UCECOM și proiectul buge
tului de asigurări sociale din coope
rația meșteșugărească pe anul 1980.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, îmi este plăcut ca, în numele meu și al mem
brilor Consiliului Poporului din Republica Arabă Siriană, să vă adresez cele 
mai calde felicitări și expresia deosebitei noastre considerații, împreună cu 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
român prieten.

MAHMOUD HADID
Președintele Consiliului Poporului 

al Republicii Arabe Siriene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în calitatea mea de secretar general al Partidului Liberal Democrat, vă 
transmit felicitări pentru succesul celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și realegerea Excelenței Voastre în funcția de secretar 
general al partidului.

Urez Excelenței Voastre mult succes în activitate și îmi exprim speranța 
că înțelegerea reciprocă dintre partidele noastre se va intensifica și în viitor.

YOSHIO SAKURAUCHI
Secretar general al Partidului 
Liberal Democrat din Japonia

Programul unităților comerciale 
bucureștene în perioada 

28 decembrie 1979 - 2 ianuarie 1980
După cum informează Direcția 

comercială a Capitalei, în perioada 
28 decembrie 1979 — 2 ianuarie 
1980, unitățile comerciale bucureștene 
vor funcționa după următorul pro
gram :
- VINERI, 28 ȘI SÎMBATA, 29 

DECEMBRIE 1979 : toate unitățile 
alimentare și nealimentare vor avea 
program prelungit cu două ore (o 
oră dimineața, o oră după-amiaza).

— DUMINICA, 30 DECEMBRIE 
1979 : unitățile comerciale alimen
tare și nealimentare, cu două schim
buri de lucrători, vor fi deschise 
pină la ora 14 ; cele cu un schimb 
de lucrători, precum și cele cu pro
gram prelungit, între orele 8—14', 
iar piețele agroalimentare și unită
țile comerciale din perimetrul aces
tora — între orele 6—14.

— LUNI, 31 DECEMBRIE 1979 : 
toate unitățile comerciale alimen
tare și nealimentare vor funcționa 
pină la ora 16 ; magazinele neali

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In Editura politică a apărut revista 
„PROBLEME ALE PĂCII Șl SOCIALISMULUI" 

Nr. 8/1979

La încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune : Consiliul Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești, făcindu-se ecoul celor mai 
alese gînduri și sentimente de ne
țărmurită dragoste și înaltă pre
țuire ale tuturor oamenilor muncii 
din cooperația meșteșugărească, iși 
exprimă, și cu acest prilej, deose
bita bucurie și satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Consiliul UCECOM 
își exprimă totala adeziune față de 
istoricele documente adoptate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R., față 
de întreaga politică internă și ex
ternă promovată de partidul și sta
tul nostru, manifestindu-și hotă- 
rîrea nestrămutată de a acționa cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
ei. Ne angajăm să depunem în
treaga noastră energie, pricepere și 
capacitate de muncă, să facem totul 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, sporindu-ne, 
astfel, contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de înaltul forum 
al comuniștilor din țara noastră — 
Congresul al XII-lea al P.C.R.

mentare, cu un schimb de lucrători, 
între orele 8—16 ; unitățile de ali
mentație publică, care nu organizea
ză sărbătorirea revelionului, vor 
funcționa după program normal, iar 
cele care organizează sărbătorirea 
revelionului, vor fi deschise pînă la 
ora 6 dimineața.
- MARTI, 1 IANUARIE 1980 s 

toate unitățile comerciale alimen
tare și nealimentare vor fi închise ; 
unitățile de alimentație publică, care 
nu au organizat sărbătorirea reve
lionului, vor funcționa după progra
mul normal al zilei de duminică, iar 
cele care au organizat revelionul 
vor fi deschise începînd de la ora 18, 
pînă la ora 2 noaptea.
- MIERCURI, 2 IANUARIE 1980 : 

toate unitățile comerciale alimenta
re, nealimentare și de alimentație 
publică vor funcționa după progra
mul normal al zilei de duminică.

(Agerpres)

Cronica zilei
în cadrul programului de schim

buri culturale dintre România și 
Bulgaria, un colectiv al Teatrului 
Național Academic de Operă și Balet 
din Sofia întreprinde un turneu în 
țara noastră. în spectacolul de gală 
de marți seara, care a avut loc la 
Opera Română, artiștii oaspeți au 
prezentat baletul „Izvorul frumoa- 
sei“ de Alexandăr Raicev.

La spectacol au asistat Aurel 
Duca, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un nume
ros public, precum și Petăr Danailov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★

Cu prilejul celei de-a 38-a aniver
sări a Armatei populare iugoslave, 
la Academia militară a avut loc 
o adunare festivă la care au parti
cipat cadre didactice și ofițeri-elevi.

Au luat parte Trifun Nikolici, am
basadorul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia în țara noastră, 
membri ai ambasadei.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit colonelul Nikola Rodiei, a- 
tașat militar, aero și naval al R.S.F. 
Iugoslavia la București. Participanții 
au vizitat, apoi, o fotoexpoziție în- 
fățișînd aspecte din viața și activi
tatea militarilor iugoslavi și au vi
zionat filme iugoslave.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești s-a intîlnit cu cadre și ostași ai 
armatei noastre dintr-o garnizoană.

★
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România a fost organizată 
marți în Capitală o manifestare o- 
magială prilejuită de împlinirea a 
100 de ani de la nașterea matemati
cianului francez Henri Villat, mem
bru de onoare ai Academiei. Viața și 
opera lui Henri Villat au fost evo
cate de acad. Caius Iacob, acad. 
Nicolae Teodorescu și conf. dr. Si
mona Popp.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zlțele de 20, 

21 și 22 decembrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt mode
rat cu intensificări în zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi' cuprin
se între minus 6 și plus 4 grade, iar 
valorile maxime vor oscila între mi
nus 1 și plus 9 grade. Ceață, dimineața 
și seara. In București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros, fa
vorabil ploii slabe. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

Cuvîritul tovarășului
Emil Drăgânescu

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Cu emoția, lesne de înțeles, a aces
tor momente, vă rog să-mi permiteți 
să vă exprim cele mai calde mulțu
miri, dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, Comitetului Politic 
Executiv pentru înalta distincție ce 
mi-a fost acordată.

La bilanțul pe cațe mi-1 fac astăzi, 
cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de 
ani, gindurile mele se îndreaptă, încă 
o dată, cu recunoștință către partid ; 
el m-a format ca om, ca activist de 
partid și de ‘ stat.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Am avut fericirea să lucrez în preaj
ma dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu ; mi-ați 
fost și îmi sînteți mie, ca dealtfel 
nouă, tuturora, exemplu în muncă 
și viață. Vă rog să-mi permiteți, și 
cu acest prilej, să vă mulțumesc din 
inimă, cu adîncă recunoștință, pen
tru toate îndrumările și sprijinul per
manent pe care mi l-ați acordat in 
munca mea. De asămenea, permite- 
ți-mi, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, să vă mulțumesc dum
neavoastră, precum și celorlalți to
varăși din Comitetul Politic Executiv, 
pentru sprijinul și colaborarea în în
deplinirea sarcinilor de partid și de 
stat.

Convorbiri privind dezvoltarea cooperării științifice
și tehnologice

La București au început, marți, 
convorbiri cu privire la dezvoltarea, 
în continuare, a cooperării științifice 
și tehnologice româno-ungare. Dele
gația română este condusă de tova
rășul Ion Ursu, prim-vicepreședintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, iar delegația ungară de 
tovarășul Lenard Pal, președintele 
Comitetului Național pentru Dezvol
tare Tehnică.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației ungare a rugat să se transmită 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, din partea Comitetului Na
țional pentru Dezvoltare Tehnică, a 
oamenilor de știință din țara vecină 
și prietenă, cele mai respectuoase 
urări de noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru dezvoltarea 
științei și tehnologiei în România.

în cadrul convorbirilor, în spiritul 

întregul nostru popor vă iubește, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și vă urmează cu nețărmu
rită încredere în tot ceea ce faceți 
pentru fericirea și prosperitatea 
României socialiste. întregul nostru 
popor știe foarte bine că marile 
succese din ultimii 15 ani — cea mai 
rodnică perioadă a realizărilor noas
tre — se datoresc și se leagă organic 
de ființa și munca dumneavoastră 
neobosită. însușirile deosebite care 
vă sînt proprii — înalta competență, 
clarviziunea politică, realismul și cu
tezanța în gîndire, capacitatea de a 
analiza, într-o concepție creatoare, 
problemele multiple și complexe pe 
care le ridică transformarea revolu
ționară a societății românești — își 
găsesc expresia în realizările remar
cabile obținute de poporul nostru. în 
lupta perseverentă pe care o desfă- 
șurați, pentru o lume mai bună, o 
lume a păcii, colaborării și înțelegerii.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mă angajez în mod 
solemn să slujesc, in continuare, cu 
devotament Partidul Comunist Ro
mân, poporul și patria mea, să înde
plinesc împreună cu întregul po
por istoricele hotărîri ale Congre
sului al XII-lea, pentru ca scumpa 
noastră patrie să se ridice pe culmi 
tot mai înalte, pentru ca să crească 
continuu bunăstarea și fericirea po
porului român. (Aplauze).

româno-ungare
hotărîrilor și sarcinilor rezultate de la 
întilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Janos Kadar, a fost ana
lizat stadiul realizării obiectivelor de 
cooperare prevăzute pentru perioada 
1978—1980 și au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea și creș
terea în continuare a eficienței aces
tei activități. în acest sens, au fost 
examinate direcțiile și obiectivele 
principale ale colaborării intre Româ
nia și Ungaria pe perioada 1981—1985 
in cercetarea științifică si dezvoltarea 
tehnologică în domeniile industriei 
extractive, chimiei, metalurgiei, con
strucțiilor de mașini, energeticii, fi
zicii. construcțiilor și materialelor de 
construcții, industriei ușoare, trans
porturilor și telecomunicațiilor, agri
culturii și industriei alimentare ș.a.

La convorbiri participă Sandor 
Rajnal, ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

Cu profundă satisfacție, Comitetul Central al Partidului African al Inde
pendenței vă adresează sincere felicitări pentru realegerea dumneavoastră ca 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Votul înaltului forum al Partidului Comunist Român, mărturie a ade
ziunii poporului român la politica dumneavoastră înțeleaptă și umanistă, de 
independență și socialism, este o garanție a păcii și progresului popoarelor 
luimii întregi — farul viitorului umanității.

J s MAJHEMOUT DIOP
Președintele Partidului African 
al Independenței din Senegal

Domnului președinte luptător și conducător 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România, 
Secretarul general al Partidului Comunist Român

Folosesc ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului 
Comunist Român și a reînnoirii încrederii poporului român prieten in con
ducerea dumneavoastră înțeleaptă și vă adresez cu deosebită plăcere, în nu
mele meu și al membrilor Asociației de prietenie egipteano-române, cele mai 
alese și călduroase felicitări.

Avind semnificația unei mărețe sărbători naționale, această realegere re
prezintă atît încununarea eforturilor dumneavoastră personale pe plan națio
nal și internațional, cit și reafirmarea forței poporului român, reprezentat de 
avangarda sa încercată, conducerea superioară a Partidului Comunist Român, 
pe calea progresului și dezvoltării continue, pentru ca România prietenă să 
înregistreze noi succese, pentru întărirea rolului pe care-1 joacă pe plan 
regional și mondial.

Sîntem onorați, domnule președinte, să dăm expresie sentimentelor noas
tre de apreciere și recunoștință pentru impulsurile puternice pe care Româ
nia prietenă, aflată sub conducerea dumneavoastră, le-a dat realizării punților 
de prietenie și colaborare dintre cele două popoare ale noastre, dintre Repu
blica Arabă Egipt și Republica Socialistă România, întăririi înțelegerii și 
destinderii internaționale, eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace și coo
perare pentru făurirea unei vieți noi de care să beneficieze întreaga omenire.

Alături de prietenul dumneavoastră, conducătorul nostru fidel, președin
tele Mohamed Anwar El-Sadat, ati oferit, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, o minunată expresie contemporană a speranțelor prezentului și a 
ambițiilor viitorului.

Cu cele mai bune urări de noi succese, pentru dumneavoastră personal, 
pentru măreața Românie, aflată sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, vă 
dorim să realizați toate speranțele și obiectivele pe care vi le trasați.

Cu deosebită admirație și respect,
SAYED ZAKI

Președintele Asociației de prietenie 
egipteano-române

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

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Hochei pe gheață : Cehoslovacia — 
Suedia. Transmisiune directă de 
la Moscova. In pauze : • Telex 
și publicitate • Din muzica și 
dansurile popoarelor : Portugalia 
■ Aspecte înregistrate din proba 
de sol feminin a finalelor pe a- 
parate de la Campionatele mon
diale de gimnastică — Fort Worth 
1979

17,15 Invățămînt — educație
17,40 Trandafir de la Moldova — mu

zică populară
17,55 Atenție la... neatenție. Emisiune 

de protecția muncii
18,20 Tragerea Pronoexpres
18.50 Viața rațională. Din nou despre 

fumat; Alcoolul șl sănătatea — 
cercetări romanești

18.50 1001 de seri

19,00 Telejurnal ■ Calitatea muncii de 
fiecare zi — răspunsul nostru la 
chemările Congresului

19,20 Dosarul energiei
19,30 Noi, femeile 1
20,00 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Onoarea pierdută a 
Katharlnel Blum, sau cum se iscă 
șl unde poate duce violența". Pre
mieră TV. Producție a studiourilor 
din R.F.G. și S.U.A.

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.00 Ancheta TV. O nouă șl puternică 
afirmare a democrației socialiste

16,25 Teatru TV ; ,O mîndrete de băr
bat" de A. N Ostrovski (reluare).

18,05 Conexiuni. Serial științific
18.50 100'1 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Muzică populară
19.55 Studio T ’79
20.20 Inscripții pe peliculă. Aztecii. Film 

documentar realizat de Televiziu
nea franceză

20.55 Tineri pe podiumurile de concert.
21,45 Telejurnal

Debut victorios 
al handbaliștilor noștri 

in „Supercupa mondială"

România - R. F. Germania 
16-15

MUNCHEN 18 (Agerpres). — Asea
ră au început în R.F. Germania în
trecerile „Supercupei" campionilor 
mondiali și olimpici la handbal mas
culin. In primul meci al competiției, 
în cadrul grupei A, s-au întîînit la 
Dortmund selecționatele R.F. Germa
nia și României. Handbaliștii români 
au cîștigat cu scorul de 16—15 (8—8), 
obținind astfel a treia victorie din 
acest an în fața actualilor campioni 
mondiali.

Astă seară, echipa noastră va în- 
tilni echipa Suediei. Meciul se va 
juca în orașul Bochum.

SCHI
Competiția de schi „Cupa Europei" 

a programat la Klosters (Elveția) o 
probă masculină de slalom uriaș care 
a fost cîștigată de austriacul Hubert 
Nachbauer cronometrat cu timpul de 
2’28”23/100. Pe locurile următoare s-au 
clasat Jacques Luthi (Elveția) — 
2’29”50/100 și Florian Kind) (Austria) 
— 2’29”53/100.

In cadrul concursului internațional 
de schi fond de la Davos, proba fe
minină de ștafetă 3x5 km a revenit 
echipei Norvegiei cu timpul de 48’09” 
99/100.

V-ATI PREGĂTIT
în zona muntoasă a județului 

Prahova, în special pe platoul Bu- 
cegir vremea sporturilor de iar
nă a sosit. Aici, în aceste zile 
a nins destul de bine, mult aș
teptata zăpadă așternîndu-se pe 
pîrtiile de schi din Valea Dorului, 
Furnica, Cota 1 400, Vîrful cu Dor, 
Poiana Popicăriei. Vîntul, care a bă
tut cu viteză destul de mare, s-a po
tolit acum și deîndată — ne infor
mează cei din Sinaia — utilaje dina
inte pregătite au început bătătorirea 
zăpezii, curățirea drumurilor, făcîn- 
du-le astfel accesibile mersului pe 
jos. Ne-au venit vești și de la Buș
teni. Acolo, acțiuni similare se des
fășoară pe pîrtia Boncu.

— Nu ne puteți vorbi ceva mai 
concret despre condițiile asigurate tu
riștilor sportivi ? — l-am întrebat pe 
directorul adjunct al O.J.T. Prahova, 
Dragoș Dogaru.

— Desigur, încep cu o noutate : 
în acest sezon, oaspeții sportivi vor 
fi așteptați la gară și la autocare de

LA FOCȘANI

Campionatele balcanice de gimnastică 
pentru juniori

La Focșani vor începe vineri după- 
amiază campionatele balcanice de 
gimnastică pentru juniori și junioare.

în prima zi este programat con
cursul pentru echipele masculine (ju
niori pină la vîrsta de 16 ani), la 
sfirșitul căruia se va alcătui și cla
samentul „individual compus". în 
acest concurs, România va fi repre
zentată de două formații cuprinzînd 
tineri gimnaști talentați, cum sînt, 
de exemplu, Emilian Nicula (Clubul 
sportiv școlar Triumf București), 
Constantin Brișcă (C.S.S. Sibiu), Ni
colae Zegan (Clubul sportiv al liceu
lui nr. 2 București), Molnar Levente 
(C.S.S. Gheorgheni) și frații Radu 
și Sorin Bora (C.S.S. Arad).

Sîmbătă țiupă-amiază va începe 
concursul pentru echipele feminine 
(junioare pină la vîrsta de 14 ani), la 
care, probabil, vom fi reprezentați, de 
asemenea, de două formații. Titula
rele acestor echipe vor fi selecționate

HOCHEI
Pe patinoarul artificial din stațiu

nea americană de sporturi de iarnă 
Lake Placid, care peste două luni va 
găzdui cea de-a XIII-a ediție a Jocu
rilor Olimpice, a început un turneu 
de hochei pe gheață, la care partici
pă echipe din mai multe țări ale lumii. 
Iată primele rezultate înregistrate : 
S.U.A. - Suedia 4—2 (0—1,1—1, 3—0); 
Cehoslovacia — Suedia 3—3 (1—1,
2-1, 0—1) ; S.U.A. - Canada 3—1

PENTRU SEZONUL
către ghizii noștri. Aceștia ti vor 
conduce pînă la cabanele din munte, 
evitînd astfel orice eventualitate de 
accidentare sau de rătăcire. Cele 16 
cabane din Bucegi sînt bine pregă
tite să-și primească musafirii. Au 
fost renovate și dotate cu cazarma- 
ment și mobilier nou cabanele de la 
Cuibul Dorului, Babele, Izvoarele și 
altele. La complexul hotelier Cota
1 400, la alte cabane din apropierea 
pîrtiilor — cit și în Sinaia și Buș
teni (cinci centre de închiriere) — 
amatorii de sport vor găsi materialele 
și echipamentul necesar. (

Am aflat de la interlocutor că toa
te sistemele de transport pe cablu — 
telefericul care merge pînă la cota
2 000, cel ce leagă Bușteniul de ca
bana Babele, telescaunele și tele- 
schiurile din platou au fost revizuite 
tehnic și funcționează normal ; în 
zilele de sărbătoare ele au un pro
gram prelungit pînă la înserare. De 
asemenea, ni s-a făcut cunoscut că 

vineri dintr-un grup de tinere gim
naste care s-au evidențiat și cu pri
lejul întrecerilor pentru „Cupa 
României", ce au avut loc recent la 
Bacău. Bineînțeles, este vorba în pri
mul rînd de gimnastele de la Clubul 
sportiv al liceului de filologie-istorie 
din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej : Cristina Grigoraș, Lavinia Aga- 
chi, Mirela Barbălată, Aurelia Pin- 
zaru și Mariana Radu. De asemenea, 
au fost convocate pentru proba de 
selecție în formațiile reprezentative ; 
Violeta Gițu (S.C. Bacău), Livia 
Dascălu (Farul), Mihaela Stănuleț 
(C.S.S. Sibiu), Simona Păuca, Ma
riana Silișteanu și Claudia Dragomir 
(toate de la C.S.S. 2 București), Ga
briela Geiculescu (Triumf București) 
și Luminița Balcea (Dinamo).

Campionatele balcanice se vor în
cheia duminică dimineața cu finalele 
pe aparate, atît pentru băieți cit și 
pentru fete.

(1—0, 1—1, 1—0). în prima partidă, 
echipa Canadei pierduse cu 1—5 jocul 
cu formația U.R.S.S. Astăzi au loc 
următoarele întîlniri : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia și Suedia — Canada.

Peste 3 000 de spectatori au urmărit 
la Liubliana meciul amical de hochei 
pe gheață dintre echipele Iugoslaviei 
și R. D. Germane. Oaspeții au ter
minat învingători cu scorul de 10—4 
(2—1, 6—3, 2—0).

SPORTULUI ALB?
s-au asigurat autobuze (din jumăta
te în jumătate de oră) pe traseul 
montan Sinaia — Cota 1 400.

în sfîrșit, trebuie să amintim și de 
salvamontiști. Atît la Sinaia, cit și la 
Bușteni, temerari alpiniști, oameni ai 
muncii din întreprinderile de pe 
Valea Prahovei, în mod voluntar pa
trulează pe cărările de munte, gata 
să intervină la nevoie. De reținut că 
atit ei, cît și cabanierii au fost do
tați cu aparate de comunicare-radio, 
cu alte instrumente și utilaje ne
cesare intervențiilor operative. Le 
dorim, totuși, să schieze în liniște și 
să privească cu plăcere, fără inter
venție, la miile de amatori de schi, 
de drumeție, care credem. în inte
resul lor, vor respecta legile munte
lui, îmbrăcîndu-se adecvat, reținin- 
du-se de la consumul băuturilor al
coolice, dînd dovadă de prudență în 
urcuș. Sezonul sportului alb a sosit 
în Bucegi. Profitați cît mai mult de 
acest fapt ! (Constantin Căpraru).

„SCIENCE ET VIE"

Un avion propulsat doar de lumina 
soarelui, acest vis utopic tinde să 
se transforme treptat in realitate. Un 
avion care să nu aibă nici rezervoare 
de benzină, nici motor cu piston sau 
cu reacție, propulsarea fiind asigura
tă de un motor electric în care cu
rentul este furnizat de baterii ce 
transformă radiațiile solare în curent 
electrio.

Modele reduse de avion solar au 
și zburat, iar numeroase centre spe
cializate în cercetări aeronautice pre
gătesc aparate de dimensiuni norma
le, ale căror proiecte se pun la punct. 
Inginerii aâronauți sînt conștienți de 
dificultățile acestui proiect, dar con
sideră că există posibilitatea de a 
le depăși.

Trebuie avut în vedere că într-o 
zi fără nori, fiecare metru pătrat de 
suprafață terestră primește de la 
Soare, la zenit, o putere de 1 350 W, 
echivalent cu ceea ce furnizează mo
torul unei motorete. Un avion de 
turism cu suprafața aripilor de 20 
mp primește deci de la Soare 27 kW, 
suficient pentru a-1 face să zboare, 
ce-i drept, cu viteză redusă. însă 
avionul oferă acest minunat avantaj 
că, aflîndu-se la mari altitudini, sca
pă de nori și de ploaie, ăflîndu-se 
tot timpul în plin soare.

A transforma lumina, razele soare
lui în energie mecanică, susceptibilă 
să pună în mișcare un avion nu este 
desigur un lucru ușor. Trebuie mai 
întîi transformată lumina în electri
citate. un motor electric cu randa
ment ridicat făcînd apoi să se învîr- 
tească o elice. Transformarea luminii 
în curent continuu se realizează cu 
ajutorul unor celule fotoelectrice 
produse în prezent în cantități indus
triale. deși prețul lor este încă ri
dicat. Aripile avionului constituie o 
excelentă platformă de expunere la 
soare, iar pe această mare sunrafat.ă 
Se pot dispune mii de astfel de 
celule fără să se schimbe nimic din 
funcția primordială a aripii, de sus
ținere a avionului în zbor.

Raportul între energia primită sub 
formă luminoasă și energia restituită 
sub formă de electricitate este des
tul de modest — de 10 pînă la 15 
la sută. Se poate deci aprecia că o 
suprafață de un metru pătrat tapi
sată cu celule solare va furniza 150 
W sub formă de curent continuu. 
Motoarele electrice au un randament 
destul de ridicat, de ordinul a 90 la 
sută. Cu toate acestea, forța de trac
țiune nu poate depăși în prezent 10 
la sută, chiar folosind cele mai bune 
celule fotoelectrice, un motor aproa
pe ideal și o elice practic perfectă. 
Se poate conta deci pe o putere fi
nală de 135 W pentru fiecare metru 

pătrat de aripă și acest lucru este 
valabil doar în plină amiază și pen
tru un zbor orizontal, tracțiunea eli
cei scăzînd odată cu declinul soare
lui și cu înclinarea avionului.

Cu toate acestea, aparate teleghi
date au zburat de pe acum, folosind 
numai energia luminoasă a soarelui, 
iar, la ora actuală, ingineri englezi 
desăvirșesc construcția unui avion 
solar cu un singur loc. Și în Japonia 
se lucrează la un proiect similar. în 
cadrul căruia pentru decolare se 
recurge la forța musculară a pilotu
lui, care, pedalînd, antrenează șl 
elicea. Ambele modele ar urma să 
devină operaționale în anul vii
tor. Viteza acestui tip de avion 
poate atinge 100 km pe oră. Un mic 
acumulator poate compensa dimi
nuarea momentană a radiațiilor so
lare, avionul regăsind un cer mai 
senin deindată ce altitudinea este 
suficient de ridicată. Așa cum este 
conceput, avionul poate zbura aproa
pe patru ore, doar cu ajutorul soare
lui, dacă decolează imediat după- 
amiază, astfel incit să beneficieze de 
cea mai bună iluminare posibilă. Iar 
dacă pilotul este un... bun ciclist, 
energia suplimentară pe care o furni
zează, împreună cu cea înmagazina
tă de acumulator care este la rîndul 
său încărcată cu ajutorul celulelor 
fotoelectrice. atunci cînd soarele este 
la zenit, permite dublarea timpului 
de zbor. ’

Deocamdată, avionul solar este un 
aparat foarte ușor, comparabil cu 
un monoplanor. Finețea sa aerodi
namică permite unui pilot bine an
trenat să-l utilizeze și în chip de pla
nor, profitînd de ourenții ascendenți.

Deocamdată, prețul încă ridicat al 
celulelor fotoelectrice limitează con
struirea multor prototipuri. Prețul 
urmînd însă să scadă continuu, a- 
viația ușoară ar putea beneficia des
tul de curînd de avantajele oferite 
de electricitatea solară. Intr-un vii
tor ceva mai îndepărtat, se poate 
preconiza chiar realizarea unor avi
oane de transport, suprafața mult 
mai mare a aripilor permițînd acu
mularea unei puteri apreciabile.

Pentru a pune cît mai bine în va
loare energia solară, trebuie desigur 
concepute avioane de un tip cu totul 
nou. Există toate posibilitățile să 
poată fi atinse vitezele mari obținute 
cu ajutorul motoarelor termice. A- 
ceastă nouă formulă ce va permite 
să se renunțe la orice carburant tre
buie așadar luată în considerare pen
tru viitor, nu numai pentru micile 
avioane particulare, dar și pentru 
transportul aerian comercial și de 
călători.

• MINERALIER CU 
VELE. Inginerii navaliști din 
orașul Nikolaev (U.R.S.S.) au 
prezentat proiectul unui mine
ralier cu vele cu deplasamentul 
de 60 000 tone. Velele minera
lierului gigant, care se vor ridica 
și cobori automat, vor fi fixate 
pe catarge de cite 70 de metri. 
Suprafața întregii velaturi reali
zată din material sintetic va fi 
de 14 000 metri pâtrați. Calcula
torul de bord va ține seama de 
viteza și direcția vintului, de di
recția de mers și de alte condiții 
de navigație și va furniza infor
mațiile privind unghiul și supra
fața velaturii. Nava va fi echi
pată și cu un motor diesel de 
6 100 CP care, in condițiile cînd 
nu bate vîntul sau bate slab, îi 
va asigura viteza de 11 noduri 
(circa 20 de km pe oră). Cu ve

lele arborate, nava va putea 
dezvolta o viteză de 23 de noduri 
(peste 40 de kilometri pe oră) 
în cazul unui vînt de gradul 
zece.

® AUTOGRAFE EDI
LITARE. Primarul localității 
Falls City (S.U.A.), John McGee, 
alarmat de deteriorarea crescîn- 
dă a părții carosabile a prin
cipalelor artere ale orașului, 
în condițiile în care buge
tul comunal redus nu ii per
mitea efectuarea lucrărilor edi
litare necesare, a avut o idee 
salvatoare : contra unei sume de 
10—20 dolari, el... vinde hîrtoa- 
pele și denivelările de teren 
unor cetățeni particulari, care, 
în schimbul reparării acestora, 
au dreptul să-și înscrie autogra
ful în betonul folosit la conso

lidarea străzilor respective. O 
acțiune ingenioasă care, după 
cit se pare, s-a bucurat de suc
ces, întrucît. la ora actuală, stră
zile localității sînt din nou per
fect nivelate.

• TELEFONUL SAL
VATOR. în curind, în Franța 
urmează să fie pus la dispoziția 
abonaților telefonici un nou ser
viciu denumit „telealarmă". Este 
vorba de un sistem menit să 
vină in ajutorul persoanelor în 
virstă, bolnave sau infirme. 
Există două modalități de folo
sire a acestui sistem : cu ajuto
rul unui mic aparat plasat lingă 
postul telefonic sau cu ajutorul 
unei „brățări electronice". în 
ambele cazuri, persoana care 
are nevoie de asistență va apăsa

pe un buton, iar postul telefonic 
va forma automat numărul unui 
centru de urgență care va pu
tea localiza apelul — chiar dacă 
nu se aude vocea abonatului — 
și va trimite de urgență o 
echipă de ajutor.

• HIPERTENSIUNEA 
Șl ZGOMOTUL. Un impor
tant factor de risc pentru hiper
tensiunea arterială îl constituie 
zgomotul, poluarea fonică — re
zultă dintr-un studiu întreprins 
de 0 echipă de specialiști din 
Berlinul occidental, condusă de 
dr. H. Ising. Pentru a dovedi 
legătura între tensiunea ri
dicată și zgomot, echipa a 

examinat un grup de munci
tori care au lucrat alternativ, 
cu și fără echipament de protec
ție, intr-o fabrică unde numă
rul de decibeli era deosebit de 
ridicat. S-a constatat la peste 50 
la sută din muncitori o ridicare 
a tensiunii în momentele de 
apogeu ale poluării sonore. Cer
cetătorii au obținut, de aseme
nea. dovezi asupra creșterii 
riscurilor de infarct la șobolani 
datorită poluării sonore.

• EXTIRPAREA BU
RUIENILOR PE CALE E- 
LECTRICĂ. în Anglia a fost 
realizată a metodă originală de 

distrugere a buruienilor prin... 
electrocutare. în acest scop, un 
dispozitiv electric va fi atașat la 
un tractor obișnuit. Va fi sufi
cient ca tractoristul să regleze 
distanța dintre electrozi în func
ție de desimea buruienilor pen
tru ca operația să se desfășoare 
fără nici o dificultate. înlocuind 
erbicidele costisitoare. metoda 
electrică de distrugere a buru
ienilor prezintă și avantajul că 
este nepoluantă.

• DESCOPERIRE 
SPEOLOGICĂ. Membrii u- 
nui grup de tineri speologi din 
Belgrad au descoperit în apro
pierea satului tCerje, din estul 
Iugoslaviei, o peșteră de o ex
cepțională frumusețe, compara
bilă în această privință cu cele
brele peșteri Postojna și Resava

din această țară. Peștera, care a 
primit numele Cerjanka, cuprin
de, la o adîncime de 900 metri, 
o cavitate de forma unui cristal 
uriaș, care, luminată, oferă pri
virilor toate culorile curcubeu
lui. v

• ANIVERSAREA U- 
NUI MUZEU. Muzeul de 
artă modernă din New York 
(M.O.M.A.), unul din cele mai 
cunoscute lăcașuri de cultură din 
lume, împlinește 50 de ani de 
existență. înființat în 1929 de Al
fred Barr Jr., istoric și critic 
de artă american, muzeul posedă 
colecții unice de picturi și sculp
turi, purtînd semnătura celor mai 
cunoscuți artiști ai secolului nos
tru. Cu prilejul aniversării, 
M.O.M.A. prezintă o originală 
expoziție „Arta anilor ’20", struc

turată in jurul unor teme care 
sintetizează principalele curente 
artistice ale lumii contemporane.

® „BARNARD STORY". 
Viața celebrului chirurg Chris
tian Barnard, pionierul grefelor 
de injmă, va constitui subiectul 
unui film care urmează să fie 
turnat anul viitor în Marea Bri- 
tanie. Reconstituind etapele prin
cipale ale carierei lui Barnard, 
filmul va insista, în mod firesc, 
asupra căutărilor febrile și mun
cii asidue care l-au dus pină 
la urmă la premiera mondială de 
acum 12 ani, ce avea să deschi
dă un nou și controversat capi
tol (am relatat la această rubri
că despre îndoielile ce și-au 
făcut loc, în ultimul timp, asu
pra utilității transplanturilor 
cardiace) în istoria medicinei.



UN NOU PAS PE CALEA AFIRMĂRII NAȚIUNILE UNITE „NU modernizării armamentelor — DA negocierilorl"
DREPTULUI POPORULUI ZIMBABWE

LA EXISTENȚĂ LIBERĂ Șl SUVERANĂ 

încheierea cu succes a Conferinței 
de la Londra în problema rhodesiană
• Acordul cu privire ia reglementarea problemei 

rhodesiene urmează a fi semnat azi
• După alegeri va fi proclamat statul independent 

ZIMBABWE
LONDRA 18 (Agerpres), — La Lon

dra au luat sfîrșit convorbirile din
tre liderii Frontului Patriotic Zim
babwe și guvernul britanic. Cele 
două părți au parafat acordul cu pri
vire la reglementarea problemei 
rhodesiene. Guvernul britanic para
fase acordul cu guvernul minoritar 
de la Salisbury sîmbătă. în acel 
moment, Frontul Patriotic Zimbabwe 
mai avea unele rezerve fată de 
acord. Guvernul britanic a luat în 
considerare revendicările Frontului 
Patriotic, satisfăcînd unele cereri ale 
acestuia în ce privește mărirea nu
mărului de puncte de adunare pen
tru trupele forțelor populare de eli
berare și amplasarea unei părți a lor

în perioada de tranziție spre inde
pendență în zonele de importanță 
strategică și politică din Zimbabwe. 
Astfel, s-a ajuns la parafarea acor
dului între Frontul Patriotic și gu
vernul britanic, acord care urmează 
a fi semnat miercuri.

Acordul stipulează, după încetarea 
focului, organizarea, în februarie 1980, 
a alegerilor generale pentru desem
narea noului parlament șl a noului 
guvern al unui Zimbabwe indepen
dent.

Cu ocazia anunțării parafării acor
dului, Ian Gilmour, adjunct al mi
nistrului de externe britanic, a de
clarat că mai există probleme dificile 
de rezolvat.

JOSHUA NKOMO : „O bază sănătoasă, pe 
care se poate clădi o societate eliberată de 
rasism, și exploatare".

ROBERT MUGABE: „Acordul deschide 
posibilitatea unor transformări pozitive în 
Zimbabwe".

Frontul Patriotic Zimbabwe, prin- 
tr-o declarație dată publicității de 
Joshua Nkomo, copreședinte al fron
tului, a subliniat : „Sîntem foarte 
conștienți de lacunele reglementării, 
dar credem că ea este o bază sănă
toasă, pe care să putem construi o 
societate cu adevărat democratică în 
Zimbabwe, o societate eliberată de 
rasism și de exploatarea omului de 
către om". în declarație se arată că 
„încheierea cu succes a aces
tei conferințe se datorează răb
dării și persistenței Frontului Pa
triotic", acordul fiind „produ
sul direct al sacrificiilor, sudorii și 
singelui tinerilor luptători și luptă
toare și ale eroicelor mase revolu
ționare din Zimbabwe". Se relevă, 
de asemenea, rolul jucat în obține
rea acestui succes de ajutorul acor
dat Frontului Patriotic de țările afri
cane surori, de solidaritatea țărilor 
socialiste și forțelor progresiste din 
lumea întreagă.

La rîndul său, Robert Mugabe, co
președinte al Frontului Patriotic, a 
declarat că, în ciuda lipsurilor sale, 
acordul deschide posibilitatea unor 
transformări pozitive in Zimbabwe. 
El a precizat că realitatea practică 
face imposibilă încetarea focului în 
decurs de o săptămînă, așa cum o 
cere partea britanică, și a arătat că, 
pentru aceasta, vor fi necesare cinci- 
șase săptămîni. El a declarat, de ase
menea, că Frontul Patriotic va de

nunța acordul dacă vreuna din cele
lalte părți nu-și va onora angaja
mentele asumate.

MAPUTO — Președinții a trei sta
te din „prima linie" (Mozambic. Zam
bia și Tanzania) s-au întîlnit în 
Mozambic pentru a examina rezul
tatele conferinței de la Londra în 
problema Rhodesiei — anunță agen
țiile T.A.S.S. și A.D.N. Ei au califi
cat aceste rezultate drept o impor
tantă victorie a Frontului Patriotic 
Zimbabwe.

★
Referindu-se la acceptarea de către 

Frontul Patriotic Zimbabwe a moda
lităților de încetare a focului în Rho
desia, agenția FRANCE PRESSE sub
liniază că acest act pune capăt unui 
conflict care a durat șapte ani și a 
făcut peste 20 000 de morti. Acordul, 
continuă agenția, va permite guver
natorului britanic, lordul Soames, Să 
ia, in următoarele zile, o serie de 
măsuri importante, cum ar fi ridica
rea interdicției asupra activității 
celor două organizații care al
cătuiesc Frontul Patriotic Zimbabwe 
(Z.A.P.U. și Z.A.N.U.), eliberarea 
progresivă a peste 15 000 de deținuți 
politici și ridicarea cenzurii.

Numele țării dat de regimul de la 
Salisbury, ■ Zimbabwe — Rhodesia, 
este anulat. El va fi înlocuit, după 
proclamarea independenței, cu acela 
de ZIMBABWE, folosit de forțele 
patriotice.

1985-Anul internațional al tineretului
Rezoluție inițiată de România 

adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a 

O.N.U. a adoptat definitiv, prin consens, rezoluția inițiată de țara noas
tră — căreia i s-au alăturat 62 de delegații reprezentînd țări de pe 
toate continentele •— privind proclamarea, organizarea și marcarea 
Anului internațional al tineretului, stabilit pentru 1985.

Această nouă inițiativă românească 
confirmă actualitatea și valoarea 
concepției țării noastre, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, privind rolul 
tinerei generații in lumea de astăzi 
și în modelarea viitorului societății 
umane.

Rezoluția adoptată exprimă con
vingerea Adunării Generale privind 
necesitatea imperioasă de a canaliza 
energiile, entuziasmul și capacitățile 
creatoare ale tineretului in direcția 
consolidării națiunilor, a luptei pen
tru independentă națională și autode
terminare, împotriva ocupației și do
minației străine, pentru progresul 
economic, social și cultural al po
poarelor, pentru instituirea noii or
dini economice internaționale, pentru 
menținerea păcii mondiale si pro
movarea cooperării și înțelegerii in
ternaționale.

în documentul adoptat se sublinia
ză faptul că Națiunile Unite trebuie 
să acorde mai multă atenție proble
maticii tineretului în lumea de azi 
și cerințelor sale pentru lumea de 
miine, sporind, totodată, posibilitățile 
pentru participarea activă a tineretu
lui la dezvoltarea națională. în ace
lași timp, rezoluția evidențiază con
vingerea Adunării Generale potrivit 
căreia marcarea Anului internațional

al tineretului va servi cauza mobi
lizării eforturilor la scară locală, na
țională, regională și internațională în 
vederea asigurării celor mai bune 
condiții de învățătură, profesionale și 
de viață pentru tînâra generație, în 
vederea participării sale active la 
dezvoltarea multilaterală a societății 
și pentru a încuraja elaborarea unor 
noi programe naționale în acest do
meniu, in conformitate cu experiența, 
situația concretă și prioritățile fiecă
rei țări.

Rezoluția stabilește anul 1985 drept 
An internațional al tineretului, cu 
deviza „Participare, dezvoltare, 
pace". Toate statele, instituțiile spe
cializate ale O.N.U., organizațiile in
ternaționale, precum și organizațiile 
de tineret sînt chemate să depună 
toate eforturile pentru pregătirea și 
marcarea Anului internațional al ti
neretului. în această perspectivă, s-a 
decis înființarea unui comitet consul
tativ, format din 23 de state membre.

Documentul adoptat prevede, de 
asemenea, înscrierea pe ordinea de zi 
a celei de-a XXXV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a punctului 
intitulat „Anul internațional al tine
retului — participare, dezvoltare, 
pace", căruia i se va acorda prioritate.

Intensificarea eforturilor 
in vederea edificării noii ordini 

economice internaționale
Bilanțul activității Comitetului pentru probleme economice și 

financiare
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. și-a încheiat lucră
rile.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
președintele comitetului, reprezen
tantul României, Costin Murgescu, 
a subliniat importanța deciziilor 
adoptate la actuala sesiune în cele 
mai diverse probleme ale vieții eco
nomice contemporane. Pe prim plan 
se situează rezoluția privind pre
gătirea și desfășurarea sesiunii 
speciale a O.N.U., din 1980, con
sacrată problematicii noii or
dini economice internaționale și 
care va stabili strategia dezvoltării 
pentru deceniul 1980—1990. O deose
bită semnificație pentru întărirea 
rolului O.N.U. în domeniul științei 
și tehnologici o are consensul reali
zat asupra rezoluției care asigură 
transpunerea în viață a prevederilor 
Planului de acțiune adoptat de Con
ferința O.N.U. pentru știință și teh
nologie în folosul dezvoltării, desfă
șurată la Viena in august a.c., vizînd 
sprijinirea efectivă a eforturilor ță
rilor în curs de dezvoltare în acest

sector vital pentru accelerarea pro
gresului lor economic și social.

Vorbitorul a reliefat. în același 
spirit, importanța deciziilor adop
tate prin consens privind convocarea 
celei de-a treia Conferințe a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru dez
voltarea industrială, care își va des
fășura lucrările în luna ianuarie 1980 
la Delhi, organizarea Conferinței 
Națiunilor Unite privind resursele 
noi de energie, precum și a rezolu
țiilor privind activitatea U.N.C.T.A.D., 
problemele agriculturii și alimenta
ției mondiale, activitățile operațio
nale ale O.N.U. în sprijinul diferite
lor categorii de țări în curs de dez
voltare.

Numitorul comun al tuturor celor 
peste 90 de rezoluții adoptate de 
comitet, a arătat vorbitorul, constă 
în intensificarea eforturilor în direc
ția eliminării subdezvoltării, accele
rării creșterii ecohomice a țărilor în 
curs de dezvoltare, așezării pe baze 
noi și echitabile a relațiilor econo
mice. dintre state și relansării dialo
gului în vederea edificării noii ordini 
economice internaționale.

ĂCTUĂLÎTĂȚEĂ POLITICĂj
SEUL:

Se agravează criza 
regimului sud-coreean
Evoluția situației din Coreea de 

Sud, după înlăturarea dictatorului 
Pak Cijan Hi, evidențiază o stare 
permanentă de criză, cu continue 
răbufniri dramatice. ' Zilele trecute, 
după o veritabilă ciocnire armată în 
jurul clădirii statului major, a fost 
arestat generalul Chung Seung Hwa. 
șeful marelui stat major al ar
matei și administratorul legii mar
țiale, acuzat că ar fi implicat în 
asasinarea la 26 octombrie a lui 
Pak și în conspirația pentru acapa
rarea puterii. Totodată, a fost de
mis și ministrul apărării, Ro Jae 
Hyu. Precipitarea evenimentelor a 
determinat autoritățile de la Seul 
să amîne un timp proiectata rema
niere a cabinetului pentru a forma 
în cele din urmă un nou guvern 
înțesat cu militari.

Aceste ultime evoluții arată cit da 
profunde sînt fenomenele de confu
zie și marasm în care se zba
te regimul din Coreea de Sud, în 
ciuda încercărilor unor colaboratori 
apropiați ai fostului dictator și în
deosebi ale noului președinte desem
nat, Choi Kyu Hah, de a da impresia 
unei distanțări de practicile repre
sive, de a acredita, cît de cît, apa
rența unor schimbări democratice. 
Referindu-se la unele măsuri, cum 
ar fi eliberarea a 68 de deținuți 
politici și anularea decretului 9 pri
vind starea excepțională, introdus în 
1975, ziarul „DIE WELT" notează că 
„aceasta nu înseamnă, nici pe de
parte, instaurarea unor raporturi 
democratice. Constituția restrictivă 
din 1972, dispozițiile anticomuniste și 
legea marțială acordă mai departe 
autorităților vaste puteri discrețio
nare".

în acest context, arestarea genera
lului Chung Seung Hwa nu este nici 
pe departe o acțiune singulară. Agen
ția France Presse relatează că în 
momentul cînd se desfășurau eveni
mentele amintite mai sus „un grup 
de tineri ofițeri au procedat la ares
tarea «arbitrară» a unor cadre de 
bază ale armatei fără a avea in 
prealabil permisiunea autorităților 
civile". Este evident că lntr& urmașii 
dictatorului înlăturat a izbucnit o 
răfuială pentru acapararea puterii, 
începerea procesului lui Choi Jae 
Kyu, directorul Agenției Centrale de 
Investigații din Coreea de Sud, care, 
lichidindu-1 pe Pak, aspira să-i ia 
locul, este un alt episod în lupta 
aprigă vizînd funcția supremă în 
Ierarhia statului sud-coreean.

Concomitent cu intensificarea con
curenței între candidații la postul de 
șef al statului, poliția și armata

amplifică măsurile de reprimare a 
populației civile. Noi unități de blin
date și alte trupe de intervenție au 
fost aduse și instalate la Seul. 
Aproape zilnic sînt operate noi ares
tări în rîndul personalităților politice 
de opoziție, al studenților și sluji
torilor clerului. Orice demonstrație 
sau revendicare este reprimată cu 
duritate. „Spiritul autoritar al 
lui Pak — constată „NEW YORK 
TIMES" — se perpetuează în acțiu
nile unora din urmașii săi".

Intensificarea măsurilor represive, 
ca o manifestare a crizei politice a 
regimului, a incapacității sale de a 
înăbuși mișcarea de protest, care a 
cuprins pături largi ale populației, se 
desfășoară în paralel cu deteriorarea 
situației economice, cu înrăutățirea 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. Inflația se menține la cota 
record de 40 la sută, exploatarea în 
uzine și fabrici se adîncește, corup
ția și specula sînt larg răspîndite.

Forțele și grupările din opoziție 
cer eliberarea tuturor deținuților 
politici, restabilirea libertăților de
mocratice, revizuirea constituției și 
programarea de alegeri libere la o 
dată cît mai apropiată. Sub pre
siunea acestor revendicări, noul pre
ședinte desemnat, Choi Kyu Hah, a 
promis o nouă constituție, dar fără 
un angajament precis asupra modu
lui și intervalului de timp în care se 
va desfășura o asemenea operație. 
Partidul Nou Democratic, principala 
grupare din opoziție, și celelalte for
mațiuni politice neguvernamentale 
insistă pentru ținerea fără întîrziere 
de alegeri parlamentare pe baze noi, 
democratice, în lipsa cărora situația 
se va agrava și mai mult.

Desfășurate pe un asemenea fun
dal, răfuielile dintre vîrfurile mili
tare de la Seul nu fac decît să pună 
în evidență criza profundă a regimu
lui sud-coreean.

Evenimentele care au loc pe sce
na politică de la Seul demonstrea
ză că această criză este nemijlocit le
gată de încercările de menținere ar
tificială a scindării Coreei, eviden
țiind că unicul mod de soluționare a 
problemelor îl constituie abordarea 
într-un spirit pozitiv a propunerilor 
R.P.D. Coreene privind reluarea dia
logului la nivelul întregii națiuni, 
pentru promovarea marii cauze a 
reunificării — ceea ce ar corespunde 
năzuințelor fierbinți ale întregului 
popor coreean, inscriindu-se, totodată, 
ca un aport însemnat la cauza păcii 
în Asia și în lume.

Petre STANCESCU

Cînd se sting furnalele...
• „Dureroasa autochirurgie" aruncă pe drumuri zeci 

de mii de muncitori din țările occidentale
• Se anunță o „iarnă socială" fierbinte
în cunoscutele zone siderurgice ale 

Occidentului — atît în cele de pe bă- 
trînul continent din Țara Galilor și 
Scoția, din bazinele Lorenei și Saaru- 
lui, din Charleroi și Liege, cît și în 
centrele oțelului de dincolo de 
Atlantic — efectele crizei economice 
se resimt din plin. După o perioadă 
de conjunctură favorabilă, de intensă 
dezvoltare, în industria siderurgică 
occidentală se operează acum unele 
reduceri și restringeri ale capacită
ților de producție, care ating uneori, 
pe plan local, chiar proporții 
dramatice. „British Steel Corpora
tion", care produce 90 la sută din 
oțelul Marii Britanii, a anunțat, 
zilele trecute, în mod oficial, în
chiderea unora din uzinele pro
prii, ca urmare a deficitului bu
getar în creștere. Astfel, capaci
tatea de producție a firmei amintite 
se va reduce de la 21 la 15 milioane 
tone de oțel — ceea ce va însemna 
suprimarea în cursul anului viitor 
a încă 52 000 de locuri de muncă. 
Calculele arată că „British Steel 
Corporation" își va „amputa" o trei
me din efective.

Aceeași „dureroasă autochirurgie" 
— cum o denumește ziarul „Le 
Monde" — se practică și in industria 
siderurgică a Franței, de mai bine 
de cîteva luni. Deficitele grave 
înregistrate de cei doi giganți ai oțe
lului francez „Usinor" și „Sacilor" 
au condus la decizia suprimării su
plimentare a 10 000—15 000 de locuri 
de muncă.

Demontarea oțelăriilor în diverse 
centre a provocat apariția unor 
peisaje economice dezolante — se 
consemna într-un reportaj intitulat 
semnificativ „Cimitirul uzinei", pu
blicat de ziarul „l’Humanite". Dar, 
mai ales, s-a accentuat aspectul dra
matic al peisajului Social :• mii de 
familii se află sub spectrul șoma
jului.

De asemenea, prima companie 
producătoare de oțel din S.U.A. — 
„U. S. Steel Corporation" — a anun
țat închiderea definitivă, într-un vi
itor apropiat, a zece din uzinele sale, 
considerate „rierentabile" în con
junctura economică actuală. Această 
hotărîre afectează 13 000 de oameni 
ai muncii.

Valul de concedieri ce a cuprins in
dustria siderurgică occidentală iși are 
originea în virulenta „criză a oțelu
lui", declanșată încă în urmă cu 
cîțiva ani. Actuala răbufnire a crizei 
acestui sector se manifestă pe terenul 
fenomenelor de criză ce caracteri
zează economia occidentală in an
samblul său. Este evidentă strînsa 
conexiune dintre scăderea produc
ției de oțel și unele reduceri ale acti
vității pe șantierele navale, în con
strucții, în industria automobilelor.

„Criza oțelului" este agravată, totoda
tă, de criza tot mai acută a combus
tibililor și a materiilor prime.

Un factor „detonator" al crizei si
derurgice îl reprezintă ascuțirea 
continuă a concurenței in acest 
domeniu intre monopolurile respec
tive din Europa occidentală și cele 
din Japonia și S.U.A.

„Nivelul scăzut de competitivitate 
creează riscuri serioase pentru aproa
pe o treime din numărul uzinelor si
derurgice vest-europene" — a averti
zat comisarul pentru problemele in
dustriale al C.E.E., Etienne Davignon, 
autor al planului care îi poartă nu
mele, plan destinat să contribuie, prin 
aplicarea prevederilor sale, la restabi
lirea parametrilor de rentabilitate a 
siderurgiei din țările Pieței comune. 
Statisticile arată că din 1974, adică 
din anul declanșării crizei oțelului 
încoace, marile concerne vest-euro- 
pene au pierdut circa 30 de dolari 
la fiecare tonă de oțel vîndută pe 
piața externă.

Nivelul tehnic depășit lntr-un șir 
de uzine reclamă reconsiderări radi
cale în politica de dezvoltare a side
rurgiei, modernizarea continuă a aces
tui sector industrial. în acest sens este 
interesant de relevat că o serie de 
uzine siderurgice mai mici, mai 
ușor adaptabile la cerințele pieței, 
cum ar ti, ounâoară, cele lin Brescia, 
din nordul Italiei, ale căror furnale 
folosesc arcul electric, produc oțel 
la preț de... solduri, spre consterna
rea „giganților oțelului". „Ca niște 
dinozauri neajutorați, marile com
panii siderurgice au devenit ineficace 
și prea greoaie pentru a concura 
intr-o lume în schimbare, tot măi 
dură — scrie revista americană 
«TIME». Ca să supraviețuiască, ele 
sînt în prezent obligate să facă 
schimbări1'.

Este evident că monopolurile În
cearcă din răsputeri ca „prețul" a- 
cestor schimbări, menite a le asi
gura in continuare ' profituri sub
stanțiale, să fie plătit, în cea mai 
mare parte, de masele muncitoare, 
amenințate cu perspectiva șoma
jului.

O „notă de plată" pe care oamenii 
muncii nu vor însă să o accepte, 
așa cum demonstrează intensifica
rea luptelor sociale din acest sector, 
demonstrațiile și grevele declanșate 
—- ca, de pildă, cele din unele centre 
siderurgice din Franța, Marea Bri- 
tanie și S.U.A. — pentru limitarea 
puterii monopolurilor, pentru apăra
rea locurilor lor de muncă și a posi
bilităților de a duce un trai demn.

Cînd focurile furnalelor se sting, 
se anunță o iarnă socială fierbinte!... 
— sună prognozele presei occiden
tale.

Viorel POPESCU

Sub aceastâ lozinca, peste 40 000 persoane au demonstrat pe străzile orașului Utrecht (Olanda) împotriva planurilor 
N.A.T.O. de amplasare a unor rachete. în versiune modernizată, într-un șir de țări din Europa occidentală. După cum 
se știe, ca urmare a protestelor opiniei publice, guvernul Olandei, ca dealtfel și cel al Belgiei, au hotărit aminarea 
amplasării acestor arme pe teritoriile naționale, in timp ce alte țări (Norvegia, Danemarca, Islanda) au refuzat cate

goric să accepte asemenea rachete

ITALIA BERNA

Comuniștii se pronunța pentru „un guvern 
de solidaritate democratica"
O cuvîntare a secretarului general al P.C.I., 

Enrico Berlinguer
ROMA 18 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la un miting desfășurat la 
Torino, Enrico Berlinguer, secretar 
general al Partidului Comunist Ita
lian, referindu-se la situația din țară, 
a subliniat necesitatea constituirii 
unui „guvern de solidaritate demo
cratică, cu participarea și a parti
dului socialist și a partidului comu
nist". Relevînd apoi că „unele dintre 
hotărîrile și măsurile adoptate de 
guvern" par a se îndrepta în direcția 
indicată de mult timp de comuniști.

vorbitorul a spus : „Deși avem toate 
motivele să menținem linia celei mai 
ferme opoziții față de guvern, sîn
tem gata să discutăm în spirit des
chis unele măsuri".

în încheiere, Berlinguer a criticat 
hotărîrea adoptată de N.A.T.O. pri
vind amplasarea de noi rachete 
nucleare in Europa occidentală. In 
loc să se pășească pe calea reducerii 
armamentelor, a spus el, la Bruxelles 
s-a dat un impuls extrem de peri
culoasei curse a înarmărilor.

WASHINGTON

întrevedere 
româno-elvețiană
BERNA 18 (Agerpres). — Auk 

Duma, ministru secretar de statala 
Ministerul Afacerilor Externe, a avut, 
la Berna,, o întrevedere cu consilie
rul federal Pierre Aubert, ministrul 
afacerilor externe al Elveției, și a 
purtat convorbiri cu Albert Weit- 
nauer, secretar de stat în Departa
mentul Politic Federal, și cu Paul 
Jolles, secretar de stat în Departa
mentul Federal al Economiei Națio
nale din Elveția. Au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre România și Elveția pe diverse 
planuri și a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la probleme inter
naționale actuale.

Au participat ambasadorul Româ
niei la Berna și ambasadorul Elveției 
la București.

Convorbiri americano-britanice
WASHINGTON, 18 (Agerpres). — 

Margaret Thatcher, primul ministru 
al Marii Britanii, și-a încheiat vizita 
oficială efectuată la Washington, 
unde a avut o întrevedere cu pre
ședintele Jimmy Carter. De ase
menea, premierul britanic a rostit o 
alocuțiune în fața Congresului ame- 
ricân și a avut convorbiri cu o serie 
de1 oficialități americane, între care 
Paul Wolcker, președintele Băncii 
federale de rezerve a S.U.A. în cen
trul convorbirilor avute de primul 
ministru britanic cu , președintele

Carter s-au aflat evoluția relațiilor 
dintre Marea Britanie și S.U.A,, 
precum și probleme' internaționale 
cum sînt relațiile Est—Vest, situația 
din Rhodesia după conferința consti
tuțională de la Londra și altele. ,

După cum s-a anunțat, în OUrștll. 
zilei de marți, Margaret Thatcher s-a 
deplasat la New York pentru a rosti 
un discurs în plenara Adunării Gene
rale și pentru convorbiri cu secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, și cu președintele Adunării Ge
nerale, Salim A. Salim.

PIAȚA COMUNĂ

Perspective
BRUXELLES (A.F.P.) — în șe

dința Consiliului miniștrilor de fi
nanțe din țările Pieței comune, des
fășurată la Bruxelles, ministrul de 
finanțe al Republicii Irlanda, Michael 
O’Kennedy, care a prezidat lucrările, 
a subliniat că, din cauza evoluțiilor 
nefavorabile de pe piața mondială și, 
în special, ca urmare a majorărilor 
repetate ale prețului petrolului, „pre
viziunile economice pentru 1980 ale 
celor nouă state membre trebuie 
corijate în jos". în concluzie, consi
liul a stabilit că pentru anul viitor 
ritmul de dezvoltare al economiilor

economice incerte
țărilor din Piața comună va înre
gistra o scădere drastică, urmînd să 
se situeze sub 2 la sută, față de 
3,1 la sută cît a fost în 1979. în ceea 
ce privește rata inflației, aceasta 
va cunoaște, de asemenea, o creș
tere simțitoare, situîndu-se la peste 
10 la sută. în consecință, consiliul 
prevede și o majorare a numărului 
persoanelor fără lucru : potrivit ce
lor mai optimiste aprecieri, pe lis- 
tele șomerilor urmează să fie înre
gistrate 6,6 milioane persoane, față 
de 6 milioane in prezent.

Manifestări culturale 
consacrate României

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a fost deschisă Expo
ziția de fotografii „România.azi", care 
ilustrează momente semnificative 
din construcția socialismului în țara 
noastră. La vernisaj ău participat 
B. Borhondoi, adjunct al ministrului 
culturii, și S. Miogombo, președintele 
Asociației de prietenie mongolo-ro- 
mână, funcționari superiori din 
M.A.E. și Ministerul Culturii, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Ulan Bator.

ROMA 18 (Agerpres). — în preaj
ma deschiderii la Roma a expoziției 
arheologice „Civilizația daco-geților 
în perioada clasică", la Biblioteca ro
mână a avut loc conferința prof. dr. 
Hadrian Daicoviciu despre cultura și 
civilizația dacilor. Conferința, la care 
a asistat un numeros public — isto
rici, oameni de cultură și artă — a 
fost urmărită cu un deosebit interes.

COPENHAGA 18 (Agerpres). — La 
galeriile de artă „Huset", din orașul 
danez Aalborg, a avut loc vernisajul 
expoziției documentare de fotografii 
„Imagini din România". La vernisaj 
au participat reprezentanți ai vieții 
politice, economice, sociale și cultu
rale din localitate. A fost prezent 
ambasadorul României la Copenhaga.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

CONFERINȚA MINISTERIALĂ A „GRUPULUI CELOR 77". La Havana au 
început lucrările celei de-a V-a Conferințe ministeriale a „Grupului celor 
77", la care participă reprezentanți din circa o sută de țări, între care și 
România. Reuniunea urmează să examineze probleme legate de industria- 

edificarea unei noi
România. Reuniunea urmează să examineze probleme 
lizarea țărilor în curs de dezvoltare, 
ordini economice internaționale.

de lupta pentru

COMISIE PENTRU ORGANI
ZAREA PARTIDULUI OAMENI
LOR MUNCII DIN ETIOPIA. Pre
ședintele 
nistrativ 
Mengistu 
la Addis 
misiei pentru organizarea Partidului 
Oamenilor Muncii din Etiopia che
mat să asigure conducerea revolu
ției. Obiectivul imediat al revoluției 
etiopiene — a declarat el — îl con
stituie; după cum relatează agenția 
T.A.S.S., crearea, pe o bază traini- 
că, a unei democrații populare.

Consiliului Militar Admi- 
Provizoriu al Etiopiei, 

Haile Mariam, a anunțat, 
Abeba, constituirea Co-

UN ACORD 
TERMEN LUNG a fost 
la Madrid, intre Spania ... .. .
Germană, transmite agenția A.D.N. 
La ceremonia semnării, ministrul 
comerțului al Spaniei, Juan Anto
nio Garcia, și secretarul de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior al 
R.D.G., Gerhard Beii, au evidențiat 
că acordul marchează o etapă nouă 
în evoluția raporturilor economice 
dintre cele două țări.

COMERCIAL PE 
încheiat, 
și R.D.

COMISIA ECONOMICA A 
O.N.U. PENTRU AMERICA LA
TINA (C.E.P.A.L.) și Consiliul In- 
teramerican pentru Comerț și Pro
ducție (C.I.C.Y.P.) au semnat, la 
Ciudad de Mexico, un acord in 
baza căruia urmează să colaboreze 
la elaborarea unor programe spe
ciale pentru promovarea comerțu
lui și cooperării intre țările Ame
rica Latine.

GUVERNUL JAMAICAN ȘI-A 
PREZENTAT DEMISIA colectivă, 
pentru a permite primului minis
tru, Michael Manley, să procedeze 
la o restructurare a cabinetului ce
rută de nevoi economice. Se are în 
vedere elaborarea unui program de 
urgență vizînd întărirea controlului 
statului asupra ramurilor economi
ce de bază, impulsionarea ritmului 
de creștere a producției și promo
varea exporturilor.

APROPIATE ALEGERI IN IRAN. 
Consiliul Revoluției a hotărit ca ale
gerile pentru desemnarea primului 
președinte al Republicii Islamice 
Iran să se desfășoare la 25 ianuarie 
1980, iar cele pentru Adunarea Na
țională - la 15 februarie, a anunțat 
purtătorul de cuvînt al consiliului.

REUNIUNEA ȘEFILOR DE STAT 
DIN AMERICA CENTRALA va 
avea loc la Managua, în zilele de 
26 și. 27 ianuarie 1980, a, confirmat 

. președintele Costa Ricăi, Rodrigo 
Carazo Odio. Reuniunea, precizea
ză agenția E.F.E., va avea drept 
obiectiv căutarea mijloacelor me
nite să ducă la consolidarea stabi
lității politicii în regiune, 
și studierea problemelor 
comune centro-americane. 
derea rezolvării dificultăților 
care este confruntată această or
ganizație regională.

precum 
Pieței 

în ve- 
cu

DECLARAȚIE. Primul ministru 
peruan, generalul Pedro Richter 
Prada, a menționat Intr-o declara
ție făcută la Lima că „guvernul 
merge hotărît oe calea transferării 
puterii oolitice, in 1980. în mîna 
unui guvern civil". La 18 mai 1980, 
In Peru vor avea loc alegeri gene
rale, in cursul cărora vor fi desem
nați președintele țării, cei doi vice
președinți. 60 de senatori și 180 de 
deputați.

CURSUL AURULUI a înregis
trat ieri un nou record la bursa din 
Londra, unde uncia de metal fin s-a 
vîndut cu 476,25 dolari. Prece
dentul record — 472 dolari — fu
sese stabilit luni.

REACTOARELE NAVETEI SPA
ȚIALE AMERICANE au dat luni 
deplină satisfacție, a precizat pur
tătorul de cuvînt al N.A.S.A. Cei 
patru astronauți care vor participa 
la primul zbor al navetei, prevă
zut pentru 30 iunie 1980, au par
ticipat luni la o serie de controale 
în zbor simulat, la centrul spațial 
Kennedy, de la Cap Canaveral (Flo
rida).

„SISTEMUL DE RELAȚII ECONOMICE MONDIALE din ultimele 
trei decenii a încetat să mai funcționeze eficient și credem cu toții că el 
are urgent nevoie de reforme și de restructurări importante" — a declarat 
Willy Brandt, președintele Comisiei independente pentru problemele dez
voltării internaționale, comentind un raport al acestei comisii, elaborat re
cent. Raportul va fi remis secretarului general al O.N.U. la începutul 
anului viitor, după care va fi dat publicității. Comisia a schițat un program 
de măsuri menite să sontribuie, în opinia autorilor, la rezolvarea proble
melor urgente ale omenirii și să servească intereselor reciproce ale tutu
ror națiunilor.
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