
inteia
6 PAGINI —30 BANI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLIX Nr. 11 611 Prima ediție Vineri 21 decembrie 1979

Pentru afirmarea puternică a noii calități în economie

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE

mari nara si
FOLOSIRE MAI INTENSĂ

EFICIENTĂ SUPERIOARĂ

Putem afirma, cu justificată mindrie, că sin- 
tem autorii unor profunde schimbări ce se pe
trec în viața țării sub impulsurile puternice ale 
dezvoltării și modernizării economiei. An de an 
investim mult, din ce în ce mai mult, cu. un 
scop precis : de a face tot mai puternică și mai 
trainică baza tehnico-materială a economiei și 
de a crea condiții pentru ridicarea necontenită a 
nivelului de trai. Ce am realizat pînă acum ve
dem cu ochii noștri, iar statisticile consemnează 
cifrele sintetice : economia noastră dispune in 
prezent de fonduri fixe in valoare de 1 600 mi
liarde lei, marea lor majoritate fiind puse 
in funcțiune în ultimii 19 ani. Altfel spus, 
am construit sute și sute de fabrici noi, dotate cu 
mașini și utilaje moderne, cu înalt grad de me
canizare și automatizare. Am făurit această pu
ternică zestre tehnico-materială ca să sporim an 
de an producția materială, avuția țării.

Drumul acestui impetuos efort, constructiv nu 
se oprește aici. Potrivit prevederilor planului pe 
anul 1930 și hotăririlor Congresului al Xll-lea al 
P.C.R., va continua procesul de dezvoltare și mo
dernizare a bazei tehnico-materiale a economiei. 
O cifră sugestivă : in 1985, ca urmare a înfăptui
rii programului de investiții, fondurile fixe to
tale vor ajunge la 3 099 miliarde lei, din care 77 
Ia sută vor fi productive. Societatea noastră face, 
deci, mari eforturi materiale și financiare pentru 
dotarea cu tehnică superioară a economiei și tre
buie făcut totul pentru ca ea să beneficieze inte
gral și la timp de roadele cuvenite. Numai asigu- 
rind zi de zi. in fiecare unitate economică, folosi
rea deplină, intensivă a mașinilor și utilajelor pot 
fi create condiții pentru recuperarea grabnică a 
fondurilor avansate de societate pentru dezvolta
rea și modernizarea bazei tehnice a producției in 
toate ramurile economiei naționale. Totodată, 
subliniem că folosind mai bine mașinile și utila
jele din dotare, asigurăm surse sporite pentru 
noi investiții, pentru modernizarea capacităților 
de producție existente. O precizare de o deose
bită importantă în condițiile actuale : odată cu 
trecerea Ia ăpiicafea noului mecanism economi- 
co-financiar, practic fiecare colectiv trebuie să 
chibzuiască cu maximă exigență și maturitate în 
angajarea banului public și să decidă asupra re
alizării de noi investiții numai și numai după ce 
tot ceea ce există construit, toate capacitățile de 
producție sint folosite judicios, din plin.

Atît în anul 1980, cit și in cincinalul viitor sînt 
prevăzute o seamă de măsuri menite să asigure 
mai buna utilizare a capacităților de producție. 
Bunăoară, pentru cincinalul viitor s-a stabilit ca 
la fiecare 1 090 lei fonduri fixe (valoare neamor
tizată) să se realizeze o producție globală 
de cel puțin 1 800 lei și o producție netă 
de peste 600 lei. Pentru atingerea acestor 
niveluri, important este să se facă totul 
incă de pe acum pentru valorificarea tuturor po
sibilităților de creștere a indicilor de utilizare a 
capacităților de producție, pentru folosirea lor 
cu randamente superioare. Subliniem acest lu
cru ținînd seama mai ales de faptul că intr-o 
serie de întreprinderi, ca și in unele ramuri, în 
ultimul timp indicii de utilizare a capacităților

de producție au scăzut. O analiză de fond relevă 
că una din cauzele principale o constituie in
consecvența pe care o manifestă consiliile oa
menilor muncii din unele întreprinderi în apli
carea măsurilor privind întreținerea și exploa-

Producția industrială 
Ia o mie lei fonduri fixe

1000 IEI FONDURI FIXE

PRODUCȚIE 
«INDUSTRIALĂ

In anul 1980, ca și in cincinalul viitor, un 
accent deosebit trebuie pus pe creșterea 
eficienței utilizării fondurilor fixe. In vii
torul cincinal - așa cum rezultă și din 
grafic - producția industrială la 1 000 lei 
fonduri fixe (valoare neamortizată) va 

ajunge la 1 800 lei

tarea fondurilor fixe, reducerea duratei de imo
bilizare în reparații, eliminarea întreruperilor în 
procesele de producție, calificarea forței de mun
că.

în ce direcții trebuie să se acționeze pentru 
utilizarea optimă a mijloacelor tehnice și a su
prafețelor de producție ?

încărcarea judicioasă a capacităților de produc-

ție pe schimburi, secții și ateliere, in strictă 
corelare cu planul producției fizice, cu progra
mele de cooperări și colaborări, precum și dota
rea cu mașini și utilaje a suprafețelor construite 
se detașează ca principale direcții de acțiune. 
Desigur, acționînd pentru îmbunătățirea coefi
cientului de schimburi, organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii trebuie să acorde a- 
tenție deosebită criteriilor de eficiență, înlătu- 
rînd și prevenind practicile antieconomice de ge- 

' neralizare a lucrului in trei schimburi, in condi
țiile in care în nici un schimb, măcar, nu se asi
gură folosirea rațională a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă. Se știe că lucrul în 
mai multe schimburi dă roadele scontate numai 
dacă munca este bine organizată pînă la cele mai 
mici amănunte. Deosebit de importantă este, in 
acest sens, întărirea asistenței tehnice în toate 
schimburile.

Cu aceeași stăruință și răspundere este necesar 
să se ocupe organizațiile de partid și consiliile 
oamenilor muncii din fiecare unitate economică 
de ridicarea calității lucrărilor de întreținere, re
vizii și reparații capitale. Planul de reparații este 
lege pentru fiecare întreprindere, la fel ca planul 
de producție. Fiecare reparație trebuie bine pre- 
gățită, judicios organizată și efectuată din punct 
de vedere tehnic, așigurindu-se piesele de schimb 
necesare, atît prin folosirea deplină a capacită
ților din aceste sectoare, cît și prin recondițio- 
narea in mai mare măsură a reperelor și sub- 
ansamblelor uzate, în așa fel ca mașinile și uti
lajele să fie scoase pentru un timp cit mai scurt 
din circuitul productiv.

O problemă centrală pentru utilizarea cit mai 
eficientă a capacităților de producție o constituie 
pregătirea forței de muncă, creșterea calificării 
tuturor lucrătorilor. însușirea mai multor meserii 
— policalificarea — se înscrie, în acest sens, ea 
o soluție obligatorie pentru formarea de mun
citori capabili să răspundă mobilității, proceselor 
de producție -si foJoSeascâ Yu randament 'su
perior mijloacele tehnice pe care le utilizează. 
După cum, o influentă pozitivă asupra folosirii 
eficiente a mijloacelor tehnice o exercită și ex
tinderea lucrului la mai multe mașini, introdu
cerea largă a mecanizării lucrărilor auxiliare Și 
de deservire,

în esență, problema utilizării cu eficientă su
perioară a capacităților de producție trebuie 
să-și găsească o bună rezolvare, în primul rînd, 
la nivelul unităților economice. Oamenii muncii 
din întreprinderi. în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari, poartă întreaga 
răspundere pentru gospodărirea patrimoniului ce 
lo-a fest încredințat. în conformitate cu princi
piile autoconducerii și autogestiunii economico- 
financiare, colectivele de muncă, specialiștii și 
cadrele de conducere din întreprinderi trebuie 
să-și intensifice eforturile creatoare, să-și orga
nizeze în așa fel activitatea incit tot ceea ce am 
investit, tot ceea ce am construit să fie folosit 
din plin, cu maximă eficiență, in interesul acce
lerării progresului econo

Cercetări intense pentru

a capta și materializa

PROMISIUNILE ENERGETICE
ALE HIDROGENULUI

Unul din obiectivele de anvergură, 
dar perfect realizabile, ale Progra- 
mului-directivă de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei, adoptat 
de Congresul al Xll-lea al partidu
lui, constă in a asigura, intr-un timp 
cît mai scurt, independenta energe
tică a țării. Cu alte cuvinte, impor
tantul document exprimă necesitatea 
ca industria noastră. întreaga econo
mie și, mai ales, nevoile energetice 
atît de diverse, și 
stă la baza cali
tății vieții într-o 
societate avansa
tă, să fie satisfă
cute. din resurse
le noastre proprii. 
Este, desigur, cel 
mai eficace mod de a gindi și acționa 
pentru a evita consecințele crizei 
mondiale de energie.

Astăzi, soluția rezidă tn economisi
rea riguroasă și utilizarea cu maxi
mă grijă a resurselor existente. Dar 
petrolul, gazul metan, cărbunele se 
epuizează, mai ales că o creștere în 
ritm rapid a cerințelor energetice în
seamnă, implicit, o creștere a con
sumului. Soluția de miine constă in 
înlocuirea acestor materii cu altele 
mai eficiente, între care, în prim loc, 
se situează energia căderilor de apă 
ți cea nucleară. Dar deocamdată și 
acestea sint soluții de tranziție. Re
sursele hidroenergetice sint, fatal, li
mitate la potențialul cursurilor noas
tre de apă. Iar centralele nucleare 
au nevoie și ele de un combustibil 
care nu este inepuizabil.

De aceea este un merit deosebit al 
politicii noastre de stat și de partid 
In domeniul energeticii de a împin
ge previziunea pină la cercetarea so
luțiilor de poimiine. Dată care poate 
fi chiar foarte apropiată, prin aceasta 
ințelegind 1—2 decenii.

Una din aceste soluții, de perspec
tivă, este utilizarea hidrogenului, 
agent energetic care va înlocui, foar
te probabil, gazul metan. El este cer
cetat, astăzi, cu o neobosită perse
verență in toate țările cu industrie 
avansată. Secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a insistat in repetate rin-

duri asupra oportunității și. necesi
tății de a se introduce hidrogenul in 
circuitul energetic.

Motivele sint evidente: hidroge
nul poate fi obținut din apă, în can
tități practic nelimitate ; arderea lui, 
utilizarea lui chimică duce, în final, 
tot la formarea de apă, deci închide 
circuitul. Iată deci un combustibil, o 
materie primă care nu ne amenință 
cu epuizarea. El poate fi transportat 
cu actualele conducte de gaz metan, 

cărora li s-au a- 
" dus foarte puține
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tată cu succes in 
acționarea motoarelor de automobil 
— cercetări întreprinse și la noi în 
țară — și s-a dovedit că poate 
înlocui benzina. Arderea lui e nepo
luantă, deoarece rezultă doar vapori 
de apă. De asemenea, aplicațiile 
hidrogenului în industria chimică, 
începind cu cea a îngrășămintelor 
azotoase și terminînd cu cea petro
chimică, sînt multiple.

Atunci de ce nu introducem ime
diat hidrogenul ? Ce mai așteptăm 7 

Ca de obicei, soluțiile ideale, mari, 
se împiedică de cîteva detalii, în a- 
parență, mici — dar în realitate mult 
mai complexe. Mai întii trebuie să 
producem hidrogen. Adică să des
compunem apa. Iar aceasta, azi. se 
face prin electroliză, consumînd toc
mai energie electrică și încă destul 
de multă. Apoi, pentru transporturi 
trebuie să umplem rezervoarele cu 
hidrogen, iar acesta e foarte ușor și 
deci rezervoarele cuprind foarte pu
țin. Hidrogenul ar trebui, deci, con
densat. transformat in hidrogen li
chid. Numai că aceasta înseamnă a-1 
răci la minus 256 grade și a-1 men
ține în stare rece. Or aceasta presu-

Prof. dr. docent 
Victor MERCEA 
membru corespondent o! Academiei, 
directorul Institutului de tehnologie 
izotopică și moleculară Cluj-Napoca

_ /oile energetice 
a căror împlinire

Prefața la sezonul turistic

(Continuare in pag. a IV-a)

SCRISOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

adresată celor care i-au trimis mesaje
de felicitări și urări cu prilejul 
realegerii ca secretar general
al Partidului Comunist

Cu prilejul realegerii sale ca 
secretar general al partidului de 
către Congresul al Xll-lea al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit un mare număr de scrisori, tele
grame și mesaje, prin care activiști 
de partid și de stat, organe și orga
nizații de partid județene, munici
pale, orășenești și comunale, minis
tere și instituții economice și sociale, 
organizații de masă și obștești, co-

muniști și oameni ai munții din 
toate colțurile țării au ținut să-i 
adreseze calde felicitări și urări, să 
exprime marea lor bucurie și satis
facție pentru această realegere - 
act ol voinței și dorinței întregului 
partid și popor - să dea glas ho- 
tărîrii lor neclintite de a acționa in 
strînsă unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, pentru 
transpunerea fermă în viață a pre-

Roman
vederilor istoricelor documente adop
tate de Congresul al Xll-lea «al parti
dului, a Programului de fcurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Tuturor celor ce i-au scris cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le adresează următoarea scrisoare 
de mulțumire :

„Doresc să exprim, pe această cale, vii mulțumiri tuturor comuniștilor și oameni
lor muncii, activiștilor de partid și de stat, organelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, instituțiilor și organizațiilor de stat, centrale și locale care m-au felicitat 
și mi-au adresat urări cu prilejul realegerii mele ca secretar general al partidului de 
către Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român. Consider aceste mesaje și 
scrisori drept o expresie a prețuirii și încrederii întregului nostru popor, o ilustrare a 
atașamentului nețărmurit față de partidul nostru comunist — în rîndurile căruia am 
crescut și m-am format ca militant revoluționar — față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, pe care o voi servi întotdeauna cu neclintită credință, 
făcind totul pentru transpunerea ei neabătută in viață, pentru înfăptuirea Programului 
partidului, a luminoaselor idealuri ale socialismului și comunismului pe pămintul patriei.

Folosesc acest prilej pentru a adresa celor ce mi-au trimis scrisori și mesaje de 
felicitări, întregului nostru popor cordiale urări de succese și satisfacții tot mai mari 
in muncă și în viață, multă sănătate și fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, 
Frontului Unității 
mit, joi, delegația 
nai al Consiliului 
Popular din R.P.
de tovarășul Yang Jingren, vicepre
ședinte al Comitetului și președintele 
Comitetului pentru problemele na
ționalităților, care face o vizită in 
țara noastră la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste.

La primire au participat tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al Co- 
miietului" Politic Executiv al C.C. a! 
P.C.R., membru al Consiliului Națio
nal al F.U.S., președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, Tamara Dobrin, președinte 
executiv al Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.U.S.. Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U Ș.. Mircea Malița, 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.U.S., Ion Ce- 
terchi, membru al Consiliului Națio
nal al F.U.S.

A fost de față Chen Shuliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un

președintele 
Socialiste, a pri- 

Comitetului Națio- 
Consultativ Politic 
Chineză, condusă

salut călduros din partea tovarășilor 
Hua Guofeng, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, Ye Jianying, Deng Xiao
ping, Li Xiannian, Chen Yun, Wang 
Dongxing, vicepreședinți ai C.C. al 
P.C. Chinez. împreună cu urări de 
multă sănătate. Oaspetele a expri
mat, de asemenea, vii mulțumiri 
pentru primirea acordată, pentru in
vitația de a vizita România, pentru 
ospitalitatea de care s-au bucurat in 
țara noastră membrii delegației. El a 
dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general. în con
strucția socialistă. ■

Mulțumind pentru salut și pentru 
aprecierile la adresa înfăptuirilor oa
menilor muncii din țara noastră, to
varășul Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se transmită tovarășului Hua Guo
feng și celorlalți tovarăși din condu
cerea P.C. Chinez salutul său prie
tenesc și cele mai bune urări, iar 
poporului chinez succese în activita
tea de edificare a unui stat socialist 
modern.

în timpul întrevederii, au fost 
evocate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și strînsă colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, care se dezvoltă și se îmbo
gățesc continuu, pe baza înțelegerilor

R, P. Chineză
stabilite în cadrul dialogului româno- 
chinez la cel mai înalt nivel. A fost 
manifestată, totodată, dorința de a 
extinde și amplifica raporturile de 
colaborare și conlucrare fructuoase 
româno-chineze in domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral, în folosul ambelor noastre po
poare, al cauzei generale a păcii și 
socialismului. A fost evidențiat rolul 
ce revine organizațiilor politice, de 
masă și obștești din cele două țări 
în dezvoltarea și stringerea relațiilor 
de prietenie dintre România și 
China, in mai buna cunoaștere din
tre popoarele român și chinez.

Abordindu-se unele pfdbletne ale 
situației internaționale actuale, a 
fost subliniat interesul României și 
Chinei in statornicirea unui climat de 
pace și cooperare in lume, in demo
cratizarea vieții politice mondiale, in 
statornicirea unor relații interstatale 
noi, care să asigure garantarea inde
pendenței și suveranității tuturor po
poarelor, excluderea forței și ame
nințării cu forța din raporturile din
tre state, lichidarea subdezvoltării, a 
politicii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste, făurirea unei noi or
dini economice internaționale,

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

„în cadrul democratic nou, in rîndurile 

Frontului Unității Socialiste vom acționa

cu energii unite pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al Xll-lea“

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE PARTICIPANȚII LA ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE LOCALE 

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

„Animați de cele mai frumoase 
sentimente de bucurie, dragoste și 
recunoștință pentru trăirea acestor 
zile fericite, ale împlinirilor socia
liste — se arată în telegrama adre
sată de participanții la confe
rința municipală Dej a Frontu
lui Unității Socialiste, ne expri
măm totala adeziune și aprobare 
față de valoroasele dumneavoastră 
propuneri privind creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața 
social-politică a țării și îmbunătă
țirea. organizării sale, pe care le a- 
preciem ca un act istoric prin care

de iarna

Stațiunile montane în așteptarea
a 600 000 de oaspeți

se realizează un important salt ca
litativ in lărgirea și adincirea de
mocrației noastre socialiste, in crea
rea unor autentice structuri politico- 
organizatorice de participare directă 
a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Vă rugăm să primiți cu acest 
prilej, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, mulțumirile 
noastre și cea mai înaltă recunoș
tință pentru condițiile reale create 
de a participa nemijlocit la viața 
social-politică a țării, pentru pil
duitorul dumneavoastră patriotism, 
pentru spiritul revoluționar și cute
zanța cu care conduceți destinele 
spre zorile comunismului, pentru in
estimabila și neobosita activitate 
pusă în slujba făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din unitățile in
dustriale, de construcții și trans
porturi, din agricultură și instituții, 
al tuturor locuitorilor municipiului

nostru, vă asigurăm că vom munci 
cu eforturi sporite pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor și anga
jamentelor asumate, realizînd in anul 
1980 in industrie o producție marfă 
suplimentară în valoare de peste 70 
milioane lei, în agricultură 3 mi
lioane lei. în activitatea edilitar-gos- 
podărească și de înfrumusețare a lo
calității noastre, prin muncă patrio
tică, un volum de lucrări in valoare 
de peste 40 milioane lei, iar in do
meniul investițiilor vom 
funcțiune cu 15 zile mai 
obiectivele ce le avem de

pune în 
devreme 
realizat".
comunaleîn telegrama conferinței 

a Frontului Unității Socialiste Salsig, 
județul Maramureș, se spune : ..In 
numele tuturor locuitorilor comu
nei noastre, români, maghiari și 
de alte naționalități, ne exprimăm 
cele mai alese gînduri de dragos
te și recunoștință față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător iubit 
al poporului român, personalitate de 
frunte a vieții internaționale, pentru
(Continuare in pag. a II-a)

Iarna a sosit și. fl
data cu ea, mult aștepta
tele vacanțe destinate 
excursiilor, practicării 
sporturilor de iarnă, cu
noașterii frumoaselor 
zone montane ale țării 
au intrat în plină actua
litate. Cum le-au pregă
tit organizatorii turismu
lui, ce ne propun și ce 
ne oferă pentru sezonul 
de iarnă ’80 ? O convor
bire pe această temă cu 
tovarășul Gheorghe Mo- 
raru, directorul Direcției 
de turism intern din Mi
nisterul Turismului, ne-a 
prilejuit cîteva informa
ții de larg interes pentru 

y^cititori.

• 100 000 de turiști pe serie iși pot petrece 
vacanța la munte • Ospitalitatea, preocupa
rea nr. 1 pe agenda gazdelor ® „Uzine de 
sănătate și odihnă" mai puțin cunoscute, dar 

cu aceiași „parametri terapeutici"
i

— Datorită eforturilor 
materiale mari făcute de 
statul nostru pentru dez
voltarea continuă a bazei 
materiale destinată odih
nei, curei balneare și 
practicării sporturilor de 
iarnă, ne aflăm in situa
ția fericită de a putea 
satisface, pe perioada 
iernii, toate cererile oa
menilor muncii — ne-a

spus interlocutorul. în 
prezent, în stațiunile de 
odihnă pot fi cazați pes
te 35 000 de oameni ai 
muncii pe serie, în cele 
de cură balneară — cir
ca 45 000, iar în cabane 
și locuri de popas — alți 
peste 15 000. O simplă a- 
dunare arată că unitățile 
Ministerului Turismului 
pot fi gazde, într-o serie,

pentru aproape 100 000 de 
oameni ai muncii.

— Și totuși, in aceste 
zile, se caută insistent un 
„bilet in plus" la munte.

—. Faptul că începutul 
sezonului de iarnă coin
cide cu vacanțele elevilor 
și studenților, cu organi
zarea tradiționalului reve
lion creează pentru 15—20 
de zile un adevărat „vîrf 
de solicitări". Ceea ce este 
normal, și noi ne-am pre
gătit să-i facem față cît 
mai bine. De exemplu, în

Constantin PRIESCU
(Continuare 
in pag. a V-a)

87 000 tone
Minerii din Lupeni 

— care au chemat la 
întrecere în acest an 
pe toți minerii din 
țară, și cei din Petri- 
la — de unde a fost 
lansată valoroasa ini
țiativă muncitorească 
„Brigada înaltei pro
ductivități", raportea
ză realizarea planului 
pe acest an. Ei au ex
tras peste prevederi, 
de la începutul anului 
și pînă în prezent,

cărbune peste prevederi
87 000 tone cărbune 
de bună calitate.

Prin mecanizarea in
tensă a lucrărilor de 
tăiere și extragere a 
cărbunelui, perfecțio
narea tehnologiilor de 
extracție în abataje, 
la mina Lupeni s-a 
obținut o sporire a 
productivității muncii 
cu 552 kg cărbune pe 
post mai mare față 
de plan, realizindu-se

suplimentar 
57 000 tone 
cocsificabil. 
din Lupeni 
sînt hotărîți 
ceste zile 
realizări 
sarcinilor 
pentru 
răspundă prin noi fap
te de muncă insufle- 
țitoarei chemări de a 
da patriei cît mai 
mult cărbune. (Sabin 
Cerbu).

peste 
cărbune 
Minerii 

și Petrila 
ca in a- 

să obțină 
la nivelul 

prevăzute 
anul 1980, să
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„In cadrul democratic nou, în rîndurile Frontului Unității
Socialiste vom acționa cu energii unite pentru îndeplinirea

I Rațe sălbatice...
• domesticite
I In curtea cetățeanului Stefan 

Illes din Satu Mare (strada

I Engels nr. 48) se află nu numai 
orătănii obișnuite, ci si păsări 
exotice decorative, intre care si

Idouă perechi de rate originare 
din Asia și America Latină. Din
colo de admirabilul colorit al 
penajului acestor păsări, gospo-

I darul a rămas uimit de grija lor 
deosebită de... părinți adoptivi. 
Dindu-li-se spre creștere si do-

Imesticire' doi boboci de rață săl
batică, cele două perechi de 
rațe s-au achitat cu brio de mi- 

Isiunea lor. In așa fel incit ce
lor doi boboci, deși au ajuns mai 
mari decît respectivele perechi, 
nici prin gind nu le trece să-și 

I mai ia zborul spre confrații lor.

Dacă-I întîlniți...
■ ...pe Ștefan Mihai din Hune

doara, strada Rindunicii nr. 4, 
Isau dacă știți unde se află, sin- 

teti rugați să anunțați primul 
organ de miliție. Este o rugă
minte adresată cititorilor rubri- 

Icii noastre de șeful Miliției mu
nicipiului Hunedoara. Si aceas
ta pentru că sus-numitul Stefan 

I Mihai și-a părăsit familia de 
mai bine de doi ani si jumătate, 
plecind fără adresă. Pînă acum,, 
cu toate investigațiile intreprin- 

Ise. nu i s-a putut da de urmă. 
Atit el. cit si cei care știu unde 
se, află sau poate fi găsit, am 

Idori să afle pe această cale că 
fetitele lui — Mihaela. în virstă 
de 6 ani. și Daniela, de 4 ani —

Iii așteaptă și-i duc dorul. Cu atit 
mai mult, cu cit amindouă. ca si 
mama lor, sint grav bolnave...

I
I
I
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(Urmare din pag. I)
activitatea neobosită, plină de dă
ruire pe care o desfășurări cu de
votament și abnegație pentru pro
pășirea României socialiste și asi
gurarea păcii in lume. Sintem con- 
știe,nți că toate realizările noastre, 
condițiile tot mai bune de muncă 
și viață ale locuitorilor satelor le 
datorăm partidului, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, 
care acordați cea mai mare atenție 
dezvoltării continue a agriculturii 
noastre socialiste in cadrul întregii 
dezvoltări economice a țării. Expri- 
mindu-ne deplina satisfacție pentru 
faptul că și in viitor președintele 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste veți fi dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru înfăp
tuirea propunerilor dumneavoastră 
privind creșterea rolului F.U.S. in 
viața social politică a României, pen
tru mobilizarea tuturor cetățenilor 
comunei noastre la înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din istoricele ho- 
tăriri ale celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.".

„Noi. oamenii muncii, români și 
maghiari, înfrățiți in muncă și 
idealuri. întruniți în conferința oră
șenească a Frontului Unității Socia
liste Vlăhița, județul Harghita, ne

hotărîrilor Congresului al XII-lea"
exprimăm deplina satisfacție și re
cunoștință față de măsurile sta
bilite pe baza propunerilor tăcute de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, cu privire la creșterea rolu
lui Frontului Unității Socialiste in 
viața social-politică a României și 
îmbunătățirea organizării sale, caro

cupețim nici un efort pentru a ne 
face din plin datoria ca cetățeni ai 
României socialiste. Ne angajăm, in 
fața dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, să ne inten
sificăm eforturile pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale celui de-al

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

dau posibilitatea tuturor fiilor pa
triei. fără deosebire de naționalita
te, tineri și virstnici, femei și băr
bați, de a participa direct la condu
cerea societății. Ne exprimăm și cu 
acest prilej totala adeziune la docu
mentele adoptate de cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, față de neobosita activitate 
desfășurată de dumneavoastră, iubita 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezentant fidel al năzuințelor și 
idealurilor națiunii noastre socia
liste. Integrați în viața economico- 
socială și politică a țării, noi, membrii 
Frontului Unității Socialiste din o- 
rașul Vlăhița ne angajăm să nu pre-

XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român".

„în numele tuturor locuitorilor co
munei Tulniei, din județul Vrancea — 
se spune în telegrama conferinței 
eomunale a Frontului Unității So
cialiste. ne exprimăm profundul 
atașament față de politica internă 
și internațională a partidului nostru, 
al cărui promotor sinteți dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Locuitorii comunei noas
tre văd în propunerile dumneavoas
tră cu privire la creșterea rolului 
F.U.S. în viața politică a țării preo
cuparea permanentă a partidului 
nostru, a dumneavoastră personal,

I
I
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„Descurcăreață"
a... încurcat-o

Chiar din primele zile cind a 
iitceput să lucreze la I.R.E. Tg. 
Jiu in funcția de „citîtor-înca- 
sator“ la consumul de energie 
electrică. Natalia Lupulescu a 
făcut o excelentă impresie. „E 
foc de descurcăreață și foarte 
operativă" — spuneau unii din
tre colegii săi.

Dar iată că in activitatea 
sus-numitei s-a produs, pe 
neașteptate, un... scurt-circuit. 
După ce citea" consumuri mai 
mari de energie electrică decit 
erau în realitate si încasa de la 
cetățeni bani în plus, trecea 
apoi frumușel pe originalul 
chitanțelor suma reală, iar di
ferența și-o însușea.

Așa se face că ..descurcăreață 
și foarte operativa" N. L. a... 
încurcat-o rău de tot. Și tot 
operativ a „încasat" un an și 
trei luni închisoare.

Viteazul în... pom
Unii păfinți, posesori de 

autoturisme, neglijează un lu
cru elementar: să nu pună 
clicile mașinii la indemina ori
cui și, mai ales, a copiilor. Unii 
dintre ei sint tentați să urce la 
volan pentru a se făli în fața 
colegilor. Un astfel de „viteaz" 
a fost și Marcel C.. elev la un 
liceu din Turda. Cu toate că nu 
avea, bineînțeles, permis de 
conducere auto, el a luat 
deunăzi cheile de la mașina ta
tălui său, a urcat la volan si, 
împreună cu alți trei colegi, a 
pornit la drum. „Acum am să 
vă arăt eu ce știu" — le-a zis 
el. Și le-a arătat. In comuna 
Petrești, din cauza vitezei și a 
lipsei de indeminare. a intrat 
intr-un... pom de pe marginea 
șoselei.

I
I
I
I
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„împreună ne sfătuim și decidem, 
împreună înfăptuim"

„...Dacă zici suflet de gospodar, 
zici întîl faptă" — a comple
tat pensionarul Lazăr Ene. pre
ședintele Comitetului cetățenesc al 
circumscripției nr. 11 din Găești, 
sosit cu treburi la Consiliul orășe
nesc al Frontului Unității Socialis
te. Cu trebui i de toate felurile : 
personale — dar nu ale lui, ci ale 
cetățenilor de pe străzile Tudor 
Vladimirescu, Oituz, Mărășești, 
Trandafirilor, care fac parte din or
ganizația proprie de cartier a Fron
tului Unității Socialiste. Cu treburi 
privind interesele laolaltă ale a- 
cestora : extinderea rețelei de apă 
prin instalarea unei conducte cu 
munca patriotică a tuturor, așa cum 
a fost la asfaltatul străzilor. Altele, 
privind 'întreaga urbe : extinderea 
pe strada Salcâmilor. a experienței 
celor de pe strada Tudor Vladimi
rescu, unde pensionarii iși asumă 
răspunderea pentru aspectul moral 
și curățenia străzii,

Hotărit lucru, constituirea organi
zațiilor- proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste, această impresio
nantă deschidere a accesului mase
lor spre conducerea nemijlocită a 
tuturor trebilor obștii. înseamnă de
clanșarea unor nebănuite energii, 
care, aici la Găești. ca și în întrea
ga țară aduc pe prim plan fapta oa
menilor. Fapta tuturor celor care 
se bucură de binefacerile create de 
întregul popor, sub conducerea co
muniștilor.

Cine este omul militant pentru 
faptă, în cazul nostru ? Un pensio
nar de război : munții Tatra... eli
berarea țării... floarea vieții și-a 
purtat-o cu demnitate/in ...rfrje.

— Aș fi putut fi un prăbușit în 
viață, dacă n-ar fi fost comuniștii. 
Cind mi-am luat rămas bun de la 
cirje, era prea tîrziu să devin mem

bru de partid. Dar m-am simțit tot 
timpul alături de ei. Tot ce s-a în
făptuit în „uitata" noastră urbe, de
venită azi unul din centrele indus
triei frigorifice românești, s-a pe
trecut prin munca întregului popor, 
la îndemnul fierbinte al comuniști
lor. Să zicem, strada noastră, veche 
de cind lumea, a întinerit prin ca
sele ridicate de oamenii care mun
cesc în industria Găeștiului. Dar ti-

Insemnări de ia 
Consiliul orășenesc 
Găești al Frontului 
Unității Socialiste

nerețea se vede „de la poartă". în 
dreptul fiecărei case, am plantat 
cite up tei. La vară, dau în floare. 
Știu de mult mirosul de tei, dar 
încercați să fiți in locul celor care 
i-au plantat, și le veți înțelege ne
răbdarea cu care așteaptă florile 
teilor I Cîți oameni ies la înfrumu
sețarea acestui colț de oraș ? Nu
mărați casele de pe străzi și înmul
țiți cu cel puțin doi. De curînd, la 
constituirea organizației proprii de 
cartier a Frontului Unității Socia
liste, s-a lansat deviza : „Asa cum 
ți-e casa, să-ți fie și strada" ! De 
aici, măsuri concrete. De exemplu : 
unul din locurile virane te chema 
parcă să arunci acolo tot felul de 
gunoaie. Ce-ar fi dacă pe acest loc 
s-ar amenaja un gazon, cu fir 
crud de iarbă, unde ți-e milă să 
și calci ? Căci gustul spre frumos 
se deschide prin frumos, nu-i așa ? 
Avem deci nevoie de niște pămint

pentru cultură. Terenul îl amena
jăm prin muncă patriotică. De asta 
am și venit aici.

în ce-1 privește pe reprezentantul 
Consiliului, orășenesc al Frontului 
Unității Socialiste, tovarășul Marin 
Avramescu, aceștă a primit propu
nerea ca „de lâ■ gospodar la gos
podar". Concluzia — „Se poate. Vă 
ajutăm. Vă dăm pămint de cul
tură".

Dar „sufletul de. gospodar" nu-și 
încheie aici partea „oficială" . a 
activității. El vrea acel „mai mult", 
la care îndeamnă mîndria lui de 
responsabil direct pentru frumuse
țea vieții pe care o înfăptuiesc stă- 
pînii acestei vieți.

Și iată-I în biroul tovarășei Vic
toria Martinescu, secretar al comi
tetului orășenesc de partid. Tot cu 
o propunere : „Atunci cind se ivesc 
situații conflictuale la comisiile de 
judecată, să fie citați ca martori 
responsabili oameni mai vîrstnici, 
cu experiență de viață și autoritate, 
membrii organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste".

...Deocamdată, .„sufletul de gospo
dar" se grăbea. Avea întîlnire eu 
niște persoane „foarte-foarte im
portante" : Elena Duțu, lăcătuș la 
întreprinderea de frigidere, și soțul 
ei, Eugen Duțu, muncitor la aceeași 
întreprindere. Ambii, membri de 
partid, susținuseră în adunarea ge
nerală a comuniștilor din uzină o 
propunere privind ajutorul pe 
care-1 pot da muncitorii pentru su
darea țevilor la conducta de aoâ 
pe una din străzile circumscrip
ției 11.

„în circumscripția mea am atîția 
comuniști, atîția oameni ai faptei. 
Și ce suflet de gospodar, de stâpin, 
nu i-ar urma ?“.

tovarășe secretar general, pentru 
întărirea și dezvoltarea democrației 
noastre socialiste, asigurarea parti
cipării tuturor cetățenilor țării la 
conducerea societății noastre. Ne 
reafirmăm și cu acest prilej deplina 
noastră satisfacție și adeziune pen
tru realegerea dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor ce 
ne revin din hotăririle adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului".

„Noi, participanții la conferința 
comunală a Frontului Unității Socia
liste Găiceana, județul Bacău, cu sen
timente de dragoste și prețuire pe 
care le nutrim pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită, de stră
lucit revoluționar și înflăcărat pa
triot în fruntea partidului și statu
lui, ne angajăm să vă urmăm pilda 
și hărnicia luind parte la toate acti
vitățile cu caracter obștesc și pa
triotic, să servim cu credință inte
resele poporului participînd cu în
treaga noastră capacitate de muncă 
la înflorirea Republicii Socialiste 
România.

Dăm o înaltă apreciere propune
rilor dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pri
vind creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste in viața social-poli
tică a țârii, propuneri care asigură 
o tot mai largă participare a tuturor 
oamenilor muncii la înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, ridicarea pe o 
treaptă nouă a sistemului nostru 
democratic.

Participanții la conferință, toți 
locuitorii comunei Găiceana își ex
primă bucuria și satisfacția ca dum
neavoastră să vă aflați și in conti
nuare in fruntea celui mai reprezen
tativ organism politic al țării. Fron
tul Unității Socialiste, garanție si
gură a dezvoltării României pe noi 
culmi de progres și prosperitate".

CONȘTIINȚA CIVICĂ ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL
• Propuneri • Inițiative • Acțiuni

• Pe scurt, două inițiative: „Trei zile pe trimestru, întregul parc de 
locomotive al depoului să funcționeze cu combustibil economisit" — eco
nomia ce se va realiza astfel anul viitor reprezentind aproape 300 tone c.c.; 
„Reducerea imobilizărilor in reparații a locomotivelor, vagoanelor, mași
nilor și utilajelor cu cel puțin două ore". (Adunarea de constituire a orga
nizației proprii a F.U.S. de la Depoul C.F.R.-Adjud, județul Vrancea),

• Direcția agricolă județeană să urgenteze înființarea centrului de se
lecție a animalelor pentru zona necooperativizată de munte. în același 
timp, să se asigure și o repartizare mai judicioasă a pășunilor, în concor
danță cu efectivele de animale. (Adunarea generală sătească a F.U.S. — 
Moeciu de Sus, comuna Moeciu, județul Brașov).

• Țăranul cooperator Nuțu Codreanu a propus efectuarea prin muncă 
patriotică a lucrărilor de consolidare a malului sting al Tisei din zona sa
tului, acțiune prin care se vor recupera din calea apelor circa 30 de hec
tare, teren deosebit de fertil. (Adunarea generală sătească a F.U.S. — 
Sarasău, județul Maramureș).

• Pentru valorificarea mai bună a condițiilor naturale de care dis
pune comuna, a bazei furajere existente, a pășunilor și finețelor să se 
creeze asociații de creștere a ovinelor ; de asemenea, în vederea valori
ficării tradițiilor bogate ale artei populare, a forței de muncă din comună, 
cu sprijinul U.J.C.M. și a Fabricii de tricotaje din Focșani să fie înființată 
o secție de artizanat. (Conferința comunală a F.U.S. — Paltin, județul 
Vrancea).

® Industria constructoare de mașini să introducă in fabricație mașini 
și utilaje agricole — strict necesare — specifice zonei de munte ; cooperati
vele de consum din zonele necooperativizate de munte să fie aprovizionate 
cu mori cu ciocănele pentru pregătirea furajelor. (Adunarea generală să
tească a F.U.S. — Peștera, comuna Moeciu, județul Brașov).

® Valorificîndu-se resursele locale de materiale și forță de muncă 
calificată și necalificată — a spus în adunare țăranul cooperator Teodor 
Dale — noi am putea ridica intr-un timp scurt noul local de școală cu opt 
săli de clasă, de care avem nevoie. Zilele acestea au fost. întreprinse 
demersurile necesare pentru înfăptuirea acestei propuneri. (Adunarea ge
nerală sătească a F.U.S. — Buciumi, județul Maramureș).

• Prin executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare, membrii orga
nizațiilor proprii ale F.U.S. s-au angajat să redea circuitului arabil, pînă 
la începutul campaniei de primăvară, o suprafață de 200 de hectare. Pină 
în prezent s-au și executat asemenea lucrări pe o suprafață de 50 de 
hectare. (Conferința comunală a F.U.S. — Hilișeu-Horia, județul Botoșani).

Grupaj realizat de Vlrqil GHEORGHIȚA 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pe șantierele de locuințe din Ilfov

«I *

ÎN TREI LUNI—CÎT ÎN OPT
...un ritm care relevă atit cauzele restanțelor, 

cit și posibilitățile de redresare

| Cine intră 
I pe... recepție?

Organele de miliție din Pre
deal au efectuat citeva controa
le la hotelurile din această sta
țiune. Primii care n-au fost 
găsiți in regulă au fost... re
cepționezi!. De ce ? Pentru că 
diferite persoane au fost găz
duite fără a fi... înregistrate. 
Motivul ? Pentru ca recepțio- 
neril să primească „partea leu
lui". Este vorba de recepțione- 
rul T. Petchescu, de la hotelul 
„Carmen", Magdalena Natalan, 
de la hotelul „Bulevard". Ion 
Ghiza, de la același hotel. Îm
potriva celor găsiți in culpă au 
fost luate măsuri. întrebarea 
este : cine intră pe... recepție 
pentru a-i trage la răspundere 
Si pe cei care au datoria să-i 
controleze pe recepționeri ? 
Adică administratorii de hotel, 

I șefii de serviciu și chiar tova
rășul director al oficiului jude
țean de turism, care zicea în- 
tr-o ședință precum că „la Pre- 

I deal s-au luat toate măsurile I ca sezonul de iarnă să înceapă 
bine".

I De risul lumii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Laurențiu DUȚA
------------}-----------------

La Giurgiu blocuri noi, frumoase. Și altele ar fi putut arăta la fel dacă ritmul construcțiilor ar fi fost cel planificat... 
(Foto : E. Dichiseanu)

în ultimele trei luni, în județul 
Ilfov s-au dat în folosință aproape 
tot atâtea apartamente cit in opt luni 
înainte. Oare să fi crescut de aproa
pe trei ori numărul macaralelor, al 
muncitorilor, al panourilor prefabri
cate sau al altor materiale ? Statis
ticile arată că s-au înregistrat creș- ‘ 
teri și La forța mecanică, și la apro
vizionare, și la constructori, dar nu 
in aceste proporții. Nici nu era po
sibil. Altundeva se află „elementul 
motor" al acestui reviriment.

— S-a renunțat la obișnuitele (și 
Inutilele I) analize din birou ale ac
tivității de construcții. însoțite de ra
poarte pe zeci de pagini, de planuri 
de măsuri, la care se adăugau adesea 
alte măsuri de aplicare a ...măsurilor, 
a căror unică justificare era să ser
vească drept „materie primă" la în
tocmirea altor și altor materiale pen
tru ședințe — ne-a spus tovarășul 
Iosif Brebeanu. secretarul comitetu
lui de partid de la Trustul județean 
de construcții. Altfel spus, stilul de ' 
lucru birocratic a fost înlocuit cu ac
tivitatea practică pe șantier si. în pri
mul rind, cu rezolvarea operativă și 
cu răspundere a problemelor ridicate 
de constructori. De fiecare dată, 
circuitul este același : program — 
execuție — control. Am început, cum 
s-ar zice, cu începutul : întărirea or
dinii și disciplinei pe șantier. Au 
fost stabilite zile preeise de analiză 
și control săptăminal pe șantierele 
din fiecare oraș : marți la Giurgiu, 
miercuri la Urziceni, joi la Olteni
ța. vineri la Buftea. Fiecare execu
tant. de la zidar pină la șef de lot 
și director de trust, cunosc cu preci
zie sarcinile care-i revin săptăminal, 
modul in care le realizează.

Inginerul Ilie Vasile. directorul 
trustului, ne-a pus la dispoziție o 
listă întreagă de utilaje sosite în ul
timul timp pe șantier. Dar. odată cu 
dotarea, a crescut și gradul de fo
losire a mașinilor. Dacă înainte de

a se mări parcul de utilaje, indicele 
de folosire a mijloacelor de trans
port era de 65 la sută, acum a ajuns 
la 78 la sută.

Aflăm că întirzierea dării în folo
sință a unor apartamente s-a dato
rat și faptului că n-a fost pusă în 
funcțiune la termen (31 mai) fabrica 
de case din Giurgiu, datoare pină în 
momentul de față cu 600 de aparta
mente, cit și nerespectării contrac
telor de către furnizorii de panouri 
prefabricate : întreprinderea din
Alexandria și cea din Țăndărei. Dar 
și aducerea pe șantier a panourilor, 
cîte s-au livrat, a întâmpinat greu
tăți Ia transport din lipsa vagoane
lor. A trebuit să se apeleze la trai
ler© — o soluție inoperantă și costi
sitoare. Se cară mai anevoie și cu 
consum mare de motorină. Con
structorii n-au stat insă cu brațele 
încrucișate. Pentru a suplini lipsa 
panourilor, au recurs la modificări 
de structură, care creează insă alte 
neajunsuri : se prelungește durata 
execuției, se scumpește costul lucră
rilor și este împiedicată folosirea la 
maximum a utilajelor. în vederea 
realizării panourilor deficitare, s-au 
organizat piste și platforme unde se 
toarnă piesele necesare : Ia Buftea, 
cu o capacitate de 5 000 mc. la Urzi
ceni și Oltenița — cîte 4 000 mc, iar 
la Giurgiu -^ 18 000 mc. La un bloc 
din Giurgiu, • «onstructorii ajunse
seră la ultimul etaj. Nu puteau cori-, 
tinua lucrările, pentru că lipseau 
niște piese. Soluția ? Au fost turba
te pe șantier. De asemenea. s-au 
realizat trei mașini pentru execuția 
de plase sudate — alt material defi
citar.

Asigurarea forței de muncă la ni
velul necesarului a constituit și con
stituie un alt obiectiv aflat în aten
ția consiliilor populare județean și 
orășenești. Este în curs de realizare 
programul întocmit la începutul 
lunii septembrie privind mărirea

efectivelor de constructori la toata 
meseriile cu 2 200 de muncitori. Au 
fost recrutați 1 000 de muncitori ca
lificați din toate zonele județului, 
concomitent cu ’ pregătirea în pro
ducție a 550 de muncitori. în plus, 
au fost repartizați pe șantiere 300 da 
absolvenți ai liceelor de construcții. 
Alte măsuri vizează folosirea judi
cioasă a cadrelor tehnice și munci
torilor. program de lucru de zece 
ore. asistență tehnică la același ni
vel în ambele schimburi.

Trebuie să arătăm că. in ultimul 
timp, a fost binevenit sprijinul dat 
constructorilor de către unităti in
dustriale si de cetățeni. La Giurgiu, 
bunăoară, muncitori de la combina
tul chimic au montat timplăria la 
blocul 15, zidarii au executat pere
ții despărțitori, iar instalatorii aii 
montat conductele de apă și cablu
rile electrice. Tot la Giurgiu, elevi 
de la liceul de construcții, conduși 
de maiștri și profesori, au realizat 
singuri un bloc cu 60 de apartamen
te, iar la Oltenița muncitorii de la 
Șantierul naval execută lucrări de 
instalații. Zilnic, sute și sute de oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții sint prezenți pe șantierele 
de construcții de locuințe.

Intensificarea ritmului de lucru a 
făcut să scadă simtitbr numărul res
tantelor, dar ele continuă să fie încă 
mari. Condiții pentru lichidarea în 
cel. mai scurt timp a răminerilor in 
urmă există : front de lucru, utilaje, 
materiale, forță de muncă, apropiata 
intrare în funcțiune a fabricii de 
case de la Giurgiu. Rămine ca în 
continuare să se realizeze o și mai 
puternică mobilizare a forțelor, să 
se acționeze mai intens pentru în
tărirea ordinii și disciplinei pe fie
care șantier, la fiecare punct de 
lucru.

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scinteii"
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Corespondentul nostru volun- ■ 
tar loan Dobrescu ne relatează I 
o intlmplare petrecută in co- 1 
muna Aninoasa. județul Argeș. 
In urmă cu patru ani. Justin I 
Ciocan a cunoscut o fată. Victo- I 
ria. cu care a întemeiat un că
min. In casa lor a venit pe ! 
lume si o fetită, azi in virstă de I 
trei ani. Dar încă de la nuntă. ■ 
părinții mirelui s-au arătat tare 
nemulțumiți că feciorul lor s-a I 
însurat cu o „fată fără zestre". I 
Cu timpul, nemulțumirea lor a 
mers pină acolo incit l-au în
demnat să-și bată soția, să-i I 
facă scandaluri, doar-doar și-o 1 
lua „catrafusele să plece* la ai , 
ei". Lucru care s-a și Intimplat, I 
femeia nemaiputînd suporta ‘ 
certurile. bătăile. Văzindu-se 
părăsit, intr-o zi, Justin Ciocan I 
s-a îmbătat și s-a. dus să-și ia I 
copilul acasă. Incercind să 
ajungă la o înțelegere cu el, pă- I 
rinții soției au fost bătuți măr. I 
Că s-a făcut de risul lumii, nu ' 
încape discuție. După cum. tot . 
fără discuție, urmează ca legea I 
să-l potolească. r

Spre satisfacția 
gospodinelor 

din noul cartier
în scrisori adresate 

redacției, cititorii Du
mitru Gabor și Ștefan 
Olah, din municipiul 
Oradea, au semnalat 
unele neajunsuri în a- 
provizionarea cu di
verse mărfuri și pro
duse agroalimentare a 
noului cartier „Nufă
rul" din localitate. Ei 
sesizau. între altele, că 
in cartier funcționează 
puține unități comer
ciale, iar ța eele exis
tente nu ! se aduc, in 
mod ritmic, toate sor
timentele de produse 
necesare și. uneori, 
pentru a cumpăra di
verse obiecte mărunte, 
cetățenii trebuie să se 
deplaseze pină 
trul orașului, 
tatea noilor 
sânt prevăzute 
ții comerciale, 
crările pentru 
lor în folosință 
întirziate nejustificat.

Sesizările au fost

în cen- 
Majori- 
blocUri 

cu spa- 
dar lu- 

darea 
sint

trimise spre verificare 
Direcției conierciale a 
județului Bihor. în 
răspunsul primit la re
dacție ni s-a adus la 
cunoștință modul in 
care s-a acționat pen
tru înlăturarea neajun
surilor, pentru mai 
buna aprovizionare a 
locuitorilor din cartie
rul „Nufărul" din Ora
dea. Astfel, au fost 
puse in funcțiune ma
gazinul de legume- 
fructe și cel pentru 
desfacerea laptelui și' 
mezelurilor, care a fost 
aprovizionat și cu pro
duse de bază : zahăr, 
ulei. oțet, orez, făină, 
paste făinoase etc. ; la 
magazinul alimentar 
deschis provizoriu in
tr-un apartament de la 
parterul unui bloc s-a 
majorat repartiția la 
lapte, stabilindu-se o 
limită minimă de cel 
puțin 1 000 litri zilnic 
și s-a amenajat o co
pertină în fața unității 
pentru protejarea cum
părătorilor împotriva 
intemperiilor ; s-a în
ființat o unitate pen
tru vînzarea speciali
tăților de panificație, 
iar la capătul liniei de

tramvai a fost ampla
sat un chioșc pentru 
desfacerea dulciurilor 
și o tutungerie. La ru
lota existentă, la care 
se vind textile-incălță- 
minte. se vor aduce și 
unele articole mărun
te de mercerie de 
strictă necesitate.

Răspunsul precizea
ză. de asemenea, că 
s-a intervenit la con
structor pentru urgen
tarea lucrărilor la spa
țiile comerciale de la 
parterul blocurilor. 
S-au primit asigurări 
că unul din magazinele 
alimentare de pe stra
da Nufărul vor fi gata 
pină la finele anului.

vo-

...Și ape curate, 
și petrol 
recuperat

Corespondentul
luntar Constantin Bra- 
șoveanu, muncitor la 
întreprinderea de rețe
le electrice Ploiești, 
ne-a semnalat un fapt 
care a fost cercetat cu 
atenția cuvenită de 
Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., că-

ruia i s-a trimis spre 
soluționare scrisoarea. 
El afirma că in apro
pierea Combinatului 
petrochimic Brazi și a 
serelor Bărcânești e- 
xistâ numeroase gropi 
pline cu mari cantități 
de produse petroliere 
care se irosesc, in loc 
să fie reintroduse in 
circuitul economic și 
poluează apele freatice 
din zonă.

Din răspunsul primit 
la recțacție din partea 
comitetului județean 
de partid aflăm că 
aspectele sesizate de 
semnatarul scrisorii au 
fost analizate impreu- 
nă cu conducerea Cen
tralei industriale de 
rafinării și petrochimie 
Ploiești, constatîndu-se 
temeinicia lor. Apele 
freatice din zona Com
binatului petrochimic 
Brazi și a rafinăriei 
Ploiești sînt impurifi- 
cate cu produse petro
liere. acumulate timo 
îndelungat datorită in
filtrațiilor și exfiltra- 
tiilor de la rafinării. 
Printr-un studiu hidro- 
geologic efectuat la 
cererea combinatului 
de către Institutul de

studii și proiectări 
pentru îmbunătățiri 
funciare București au 
fost determinate sur
sele de poluare, gra
dul de impurificare a 
apei, întinderea zonei 
afectate, precum și di
recțiile de deplasare a 
stratului poluat. Prin 

„ același studiu s-a indi
cat ca soluție tehnică 
de principiu realizarea 
unui front de puțuri de 
captare și a unui ecran 
argilos de ■ reținere a 
pinzei freatice pentru 
limitarea impurificării 
zonelor limitrofe. In 
urma demersurilor fă
cute de Combinatul 
petrochimic Brazi se 
află in curs de finali
zare contractarea lu
crărilor și a utilajelor 
necesare pentru apli
carea, începînd cu anul 
1980. a ' ' '
tehnic
acest fel se va reali
za depoluarea apelor 
freatice, se va preveni 
înaintarea stratului de 
apă impurificat in zo
nele nepoluate și se vor 
recupera și reintro
duce în circuitul eco
nomic produsele petro
liere care se iroseau.

Renumele
stațiunii 
exclude 

concesiile

Rubrica realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

procedeului 
adoptat. In

Verificînd la fața lo
cului o sesizare adre
sată redacției de Va
lentin Scarlat din Iași, 
cu privire la necesita
tea mai bunei gospo
dăriri a stațiunii Tuș- 
nad, conducerea Ofi
ciului județean de tu
rism Harghita ne-a co
municat un răspuns 
cu constatările făcute 
și măsurile adoptate. 
Astfel, se menționează 
în răspuns, la vila nr. 
70. Ia care se referă 
scrisoarea, starea igie- 
nico-sanitară a fost ne
corespunzătoare, ser
virea mesei in pensiuni 
s-a desfășurat în unele 
perioade mai greoi, 
fiind necesară uneori 
organizarea a trei se
rii. secția de fiziotera
pie și în general 
stalațiile sanitare 
stațiune au. avut 
treruperi în funcționa
re datorită debitului 
redus al surselor de

in- 
din 
în-

apă potabilă. Pentru 
înlăturarea acestor ne
ajunsuri, vila nr. 70 a 
fost retrasă din circuit 
in vederea executării 
reparațiilor curente și 
redotării ; s-au intro
dus în planul de repa
rații capitale, pe se
mestrul 1 al anului 
viitor, pensiunea nr. 1, 
cu termen de repunere 
in funcțiune la 31 mai 
1980, iar pînă la sfâr
șitul acestui an se va 
da parțial în folosință 
instalația de alimenta
re cu apă potabilă a 
stațiunii, cu un debit 
de 86 litri pe secundă. 
Administratorul de 
sector și responsabila 
de vilă au fost sanc
ționați disciplinar, iar 
directorului stațiunii i 
s-a pus in vedere să 
exercite un control o- 
perativ permanent a- 
supra activității sec
toarelor din subordine.

în răspuns se preci
zează, totodată, că s-a 
solicitat sprijinul Mi
nisterului Turismului 
In vederea reamenajă- 
rii construcției în care 
au Ioc tratamentele cu 
mofete.

Spicuiri din răspunsuri
® Consiliul popular al orașului Oravița : Au 

fost depistați cetățenii care și-au spălat autotu
rismele în lacul din oraș, fiind sancționați con
travențional. I

G Direcția județeană drumuri și poduri Iași : 
Pentru asigurarea unor condiții normale de cir
culație pe drumul care leagă localitățile Podul 
Uoaiei. Erbiceni, Focuri s-a turnat asfalt pe 
anumite porțiuni, urmind ea pină la sfîrșîtul 
anului să se acopere cu piatră sau asfalt gropile 
existente și să se sape șanțuri adinei pentru a-1 
scoate de sub influența apei. în anul 1980 se vor 
continua lucrările de asfaltare pe sectoarele în
trerupte- și se vor ridica prin executarea de te- 
rasamente sectoarele joase de drum.

• Comitetul județean Constanța al P.C.R. : Ca 
urmare a neregulilor și abaterilor comise, Anton 
Ilie. secretarul organizației de partid și șeful fer
mei zootehnice de la C.A.P. Tichilești, a fost 
sancționat cu „vot de blam" și schimbat din 
funcțiile de secretar și șef de fermă. Au fost, de 
asemenea, inlocuiți din funcții președintele, con- 
tabilul-șef și magazinerul cooperativei, pentru 
neajunsuri în activitatea lor.
• Regionala de căi ferate Galați : S-au luat 

măsuri pentru lungirea peronului existent in 
halta Tăbărăști și construirea a încă unuia la 
linia dublă, lucrările urmind a fi Încheiate în 
trimestrul al doilea 1980.

® Un răspuns incomplet, formal, a trimis re-» 
dacției Direcția generală pentru dezvoltare și ad
ministrație locativă (D.G.D.A.L.) București la o 
scrisoare referitoare la unele nereguli din acti
vitatea Centrului nr. 7 al I.C.R.A.L. — Giulești.

Gheorghe P1RVAN
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PRODUCȚIA DE OȚEL
Oțelul, numit pe drept cuvint „piinea" indus

triei, se numără printre produsele de bază nece
sare economiei naționale. România se situează 
între țările care au cunoscut și cunosc o creștere 
accelerată a producției de oțel. Dacă in 1965 
producția pe locuitor era de 180 kg, astăzi acest 
nivel a crescut la circa 650 kg, iar la sfirșitul vii

torului cincinal se va ridica ia circa 850 kg, ni
vel comparabil cu cel din țări industriale dezvol
tate. Se poate spune cu deplin temei că progre
sul necontenit al patriei noastre este indisolubil 
legat de creșterea producției de oțel.

Producția de oțel are o destinație precisă în 
cadrul mecanismului economiei naționale și, toc

mai de aceea, esențial este ca aceasta să fie 
realizată ritmic, la termenele și în structura sorti
mentală și calitativă prevăzute. Care este stadiul 
îndeplinirii planului, ce măsuri tehnice și organi
zatorice se întreprind pentru recuperarea rapidă 
a restanțelor, acolo unde acestea au apărut ? - 
iată tema anchetei noastre,. întreprinse în patru 
mari centre siderurgice ale țării.

REȘIȚA: EFECTUL TEHNOLOGIILOR

MODERNE: SUPLIMENTAR,

5000 TONE DE_ OȚEL

Mat întîi o știre primită ieri la re
dacție : colectivul Combinatului side
rurgic Reșița anunță Îndeplinirea in
tegrală a planului anual la producția 
siderurgică. Oțelarii reșițeni, dornici să 
răspundă prin fapte de muncă deose
bite insuflețitoarelor îndemnuri a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu de la tribuna Congresu
lui al Xll-lea al partidului, de a 
încheia anul 1979 cu rezultate cit 
mai bune, au hotărit ca in luna de
cembrie să depășească toate recor
durile din acest an. Obiectivul prin
cipal vizează obținerea celor mai mari 
producții lunare de metal. Secretarul 
comitetului de partid din combinat, 
tovarășul Gheorghe Tulbureanu, ne 
precizează : „Urmărim să dăm pa
triei cit mai mult oțel, dar și mai 
bun, mai ieftin. Inițiativa comuniș
tilor, însușită de toate colectivele de 
muncă, a dat rezultate bune. Ca ur
mare, in fiecare zi din decembrie 
s-au realizat producții de oțel cu 
mult superioare realizărilor zilnice 
din lunile precedente. Fină acum, o- 
țelarii au realizat peste plan mai 
bine de 4 500 tone oțel. Menținind un 
ritm susținut al producției, ei sînt 
deciși ca pină la finele anului pro
ducția suplimentară să se ridice la 
peste 5 000 tone".

Inginerul Mihai Gross, șeful sec
ției, ne prezintă o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice întreprinse 
pentru înfăptuirea exemplară a b- 
biectivului pe care și l-au propus o- 
țelarii : „în primul rind, pentru a 
încheia luna decembrie și întregul 
an cu cele mai bune realizări și, tot
odată, pentru a pregăti condițiile ne
cesare unei activități și mai susți
nute in 1980, am trecut la elabo
rarea unor rețete de dozare a încăr
căturii cuptoarelor in funcție de sor
timentul și calitatea fierului vechi, 
ceea ce asigură o greutate mai mare 
pe șarjă. Recent, s-au adus unele 
perfecționări proceselor tehnologice 

care vizează reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibil și energie. Astfel, un colectiv 
condus de ing. Ion Drăguț a elabo
rat o soluție privind îmbunătățirea 
randamentului arzătoarelor de la 
cuptoare, ceea ce duce atit la dimi
nuarea consumurilor energetice, cit 
și la reducerea duratei de elabora
re a șarjelor.

TIRGOVIȘTE: PENTRU RECUPERAREA

RESTANȚELOR - REDUCEREA

DURATEI ȘARJELOR

Oțel mal mult, consumuri mate
riale și energetice mai reduse — iată 
deviza de muncă a oțelarilor tirgo- 
vișteni. Acțiunile lor vizează atit re
zultate imediate, în vederea recu
perării restanțelor înregistrate pe 11 
luni din acest an, cit și creșterea 
producției cu peste 20 la sută în anul 
1980.

— în preajma Congresului al XII- 
lea al partidului am elaborat prima 
șarjă la un nou cuptor electric de 100 
de tone — ne spune tovarășul Con
stantin Dan, directorul combinatului 
de oțeluri speciale. în aceste zile, 
pregătim punerea in funcțiune a u- 
nor instalații și utilaje, iar împreu
nă cu unitățile de construcții și 
montaj vom finaliza lucrările la ben
zile transportoare . pentru materiale 
prăfoase, la depozitul de fler vechi 
aferent cuptorului nr. 7. Intrarea în 
producție a noilor capacități consti
tuie o condiție esențială pentru rea
lizarea producției de oțel planifica
te. Pe de altă parte, întreprindem 
măsuri pentru utilizarea intensivă a

Măsurile tehnice și organizatorice 
întreprinse de oțelarii reșițeni pen
tru sporirea producției sînt mult mai 
numeroase. Astfel, după ce s-a ex
tins ca metodă tehnologică folosirea 
oxigenului ca intensificator m pro
cesul de ardere, acum specialiștii și 
muncitorii experimentează o altă 
noutate tehnică : înlocuirea aburului 
ca agent, de pulverizare cu aer pre- 
încălzit, ceea ce va permite reali
zarea unor importante economii de 
combustibil. Reține atenția și faptul 
că recent s-a trecut la elaborarea unor 
mărci de oțeluri aliate în cuptoare
le mari, de 250 tone, fapt, ce deter
mină sporirea ponderii oțelurilor a- 
liate în structura producției. Lupta 
pentru o nouă calitate s-a materia
lizat aici in dublarea ponderii pro
ducției de oțel aliat în totalul pro
ducției de oțel realizate.

capacităților, măsuri ce au ca prim 
scop reducerea staționărilor în func
ționarea utilajelor, a cuptoarelor în
deosebi și, implicit, realizarea unei 
producții sporite de oțel cu con
sumuri specifice de energie mai 
mici.

în această lună, combinatul din 
Tirgoviște va realiza, potrivit preli
minărilor, una din cele mai mari 
producții de oțel din existența sa, 
atingind nivelul planificat pentru 
trimestrul I al anului viitor. La baza 
calculelor stă tocmai faptul că, prin 
acțiuni tehnico-organizatorice susți
nute, s-a îmbunătățit funcționarea u- 
tilajelor și instalațiilor. Trebuie sub
liniată, in primul rind, o schimbare 
evidentă in modul de a concepe și 
organiza activitatea de reparații și 
întreținere a utilajelor de la oțelă- 
ria electrică nr. 2. S-a reușit, ast
fel, să se reducă numărul de opriri 
accidentale. După cum afirma ingi
nerul Ion Chiose, directorul Uzinei 
nr. 1, s-a ajuns aici și datorită . e- 
forturilor stăruitoare depuse de nu
meroși muncitori și specialiști pen

tru asimilarea unui însemnat volum 
de piese de schimb. în. prezent, o 
formație de muncitori pregătește 
subansamblele și piesele necesare 
pentru viitoarele lucrări de repa
rații.

Colectivul combinatului este con
știent că de străduințele proprii de
pinde în măsură hoțăritoare recupe
rarea restanțelor. Dar la fel de a- 
devărat este și faptul că fără o ma
ximă concentrare a forțelor construc
torilor pentru finalizarea rapidă a 
investițiilor de pe platforma combi
natului și fără un sprijin mai sus
ținut din partea unităților colabora
toare. restanțele nu pot fi lichidate 
integral. Astfel, scurtarea duratei de 
elaborare a șarjelor presupune, prin
tre altele, și o dozare corespunză
toare a fierului vechi ; or, întrucit 
fierul vechi ce este livrat combina-

GALAȚI; PARȚIAL- DEPĂȘIRȚ

PE ANSAMBLU - DATORII

La Combinatul siderurgic din Ga
lați, eforturile pentru realizarea pro
ducției de oțel planificate pe 1979 — 
cu circa un milion tone mai mare 
decît .anul trecut — nu au fost con
stante. ceea ce a dus la apariția unor 
serioase restanțe. Evident, redresa
rea producției, recuperarea restanțe
lor s-a aflat in atenția specialiștilor, 
a întregului colectiv de la uzina oțe- 
lării-refractare, în acest scop fiind 
elaborate și aplicate o serie de mă
suri. Efectul pozitiv al acestora se 
face simțit îndeosebi in această ulti
mă lună a . anului. în decembrie, uzi
na a realizat pină acum o producție 
zilnică medie de circa 15 500 tone 
oțel, care depășește substanțial me
dia zilnică din lunile anterioare. In
ginerul Florentin Sandu, șeful coor
donator al oțelăriei nr. 1, precizează 
că aici s-au elaborat aproape în fie
care zi din această lună peste 50 de 
șarje de oțel. Pe ansamblul uzinei 
s-a consemnat elaborarea unui nu
măr. de 102 șarje oțel într-o sin
gură zi.

Care sînt măsurile cu efecte pozi
tive asupra sporirii producției de oțel 
a combinatului? Inginerul-șef al uzi
nei oțelării-refractare, Nicolae Pop, 
menționa între acestea creșterea du
rabilității zidăriei convertizoarelor, 
datorită aplicării întreținerii curente

Combinatul siderurgic Galați : se elaborează o nouă șarjă de oțel Foto : S. Cristian

tului are o greutate volumetrică scă-; 
zută, nu. sînt posibil de realizat așa- 
zisele bene-standard, care ar per
mite să se economisească timp pre
țios la fiecare șarjă. Deci, se im
pun măsuri din partea centralei de 
colectare a fierului vechi.

la cald prin torcretarea zidăriei ; 
controlul regimului zgurelor prin 
adaos de dolomită în convertizoare și 
inzidirea corespunzătoare a acestor 
utilaje ; reducerea duratei medii de 
elaborare a șarjelor ; diminuarea în- 
suflărilor suplimentare. Ca urmare 
a organizării mai bune a producției, 
secția de turnare continuă a reușit 
să preia la turnare o cantitate mai 
mare de oțel, beneficiind și de apor
tul celor patru mașini de turnare, din 
care mașina nr. 4 se mai află. încă in 
probe tehnologice la cald. în același 
timp, a continuat elaborarea șarjelor 
cu greutăți sporite — de 175— 
180 tone.

Ținîndu-se seama de ritmul de 
producție atins în această lună, se 
apreciază că pe ansamblul oțelăriei 
nr. 1 se va realiza pină la sfirșitul 
anului o producție suplimentară de 
aproape 6 003 tone oțel. Rezultate 
pozitive se înregistrează și la oțelă- 
ria electrică, unde se va obține o 
producție suplimentară de 900 tone. 
Aceste plusuri de producție vor di
minua din restantele înregistrate pe 
ansamblul combinatului. Atenția con
ducerii combinatului, a organizației 
de partid trebuie îndreptată acum cu 
prioritate asupra perfecționării acti
vității la oțelăria nr. 2 cu converti
zoare, unde există încă mari restanțe.

HUNEDOARA: REZULTATE SUPERIOARE

-CANTITATIV SI CALITATIV

Oțelarii hunedoreni, puternic sti
mulați de hotăririle Congresului al 
Xll-lea al partidului, desfășoară o 
susținută activitate pentru a produce 
metal cit mai mult, de înaltă calitate. 
Ei au raportat realizarea peste pre
vederi, pină la inceputul lunii de
cembrie, a 12 644 tone de oțel, în 
condițiile în care în acest an au asi
milat 8 noi mărci, de oțeluri cu carac
teristici superioare.

— în aceste zile, oțelarii noștri ac
ționează pentru Îmbogățirea bilanțu
lui pe acest an și, deopotrivă, pentru 
asigurarea unei baze trainice produc
ției anului 1980. prin atingerea de 
pe acum a parametrilor prevăzuți 
pentru primul trimestru. — ne spune 
inginerul Mircea Penescu, director 
tehnic al Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Avem condiții ca pină la 
sfîrșitul anului să producem 14 000 
tone oțel în plus față de sarcinile 
de plan.

Planul pe anul 1980 prevede o creș
tere a producției cu 60 000 tone oțel 
față de acest ari. Cum vor fi obți
nute aceste sporuri ? La oțelăriile 
Siemens-Martin și electrice, căile de 
creștere a producției sînt stabilite cu 
precizie. Măsurile concrete vizează 
ridicarea continuă a indicilor inten

Se desprinde limpede că în această ultimă parte a anului, în cele patru 
mari centre ale metalurgiei s-au intreprins măsuri energice pentru sporirea 
producției de oțel, decembrie constituind o lună record in această privință. 
Perfecționarea tehnologiilor de fabricație, creșterea indicilor de utilizare a ca
pacităților, întărirea ordinii și disciplinei in muncă se detașează ca principale 
direcții de acțiune pentru realizarea integrală a sarcinilor ce revin oțelarilor 
țării.

Anchetă realizată de D. CONSTANTIN, N. CATAN A, 
Gh. MANEA, D. PLAEȘU, S. CERBU

sivi și extensivi de utilizare a cup
toarelor, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație a oțelurilor destinate 
prelucrării prin refulare, producerea 
de oțeluri superioare prin procesul 
de retopire cu electrozi consumabili.

Aceste măsuri și altele au început 
să fie aplicate din această lună. 
Bunăoară, au început pregătirile pen
tru introducerea unei noi tehnologii 
de prelucrare a oțelului lichid in 
afara cuptorului, prin decarburarea 
metalului în vid. Totodată, în ca
drul preocupărilor • pentru moderni
zarea celor două oțelării Siemens 
Martin, vor fi introduse convertizoare 
cu insuflare de oxigen, iar în pre
zent se fac studii pentru utilizarea 
procedeului de turnare continuă. O 
serie de îmbunătățiri au fost aduse 
cuptoarelor de la O.S.M. I, care spo
resc productivitatea muncii cu 10—15 
la sută și asigură un consum redus 
de combustibil.

Oțelarii sînt preocupați, tn același 
timp, de creșterea coeficientului de 
scoatere. Pentru a obține indicii pre
văzuți pentru 1980, se Vor extinde 
procesul de turnare a oțelului cal
mat în Iingotiere invers conice cu 
plăci și prafuri exoterme și tehnolo
gia de turnare sub presiune.

lucrări de îngrijire a pomilor, executate ieri în livada I.P.l.L.F. Giurgiu, județul Ilfov (Foto : E. Dicliiseanu)

CONTRASTE

Cura de slăbire și de... fortificare
Nu întotdeauna a fi 

mare înseamnă și a fi 
puternic. Pentru ca ga
baritul să fie și efici
ent mai trebuie și... 
inteligență. Un adevăr 
pe care il confirma și 
colectivul de la „Elec- 
troputere" Craiova — 
realizatorul motorului 
de 250 kW, care a

inaugurat, recent, o 
nouă serie de produse 
reproiectate. Față de 
cele realizate pină 
acum, nou-născutele 
motoare au un „far
mec" aparte : sint de 
dimensiuni mai mici și 
au consumuri sensibil 
mai reduse. în piu?, 
ele dispun de factori

de putere și randa
mente simțitor îmbu
nătățite. Și incă ceva : 
deși au o putere mai 
mare decit suratele lor 
de dinainte, consumă 
cu 2 la sută mai pu
țină energie. Cit de 
miraculoasă poate ' să 
fie cura de slăbire I

Chiar sint de aur nisipurile ?

Si iarna este sezon de muncă, 
chiar de muncă intensă, în pomicultură

Acum, în sezonul rece al anului, 
în magazinele pentru desfacerea le
gumelor și fructelor se găsesc can
tități îndestulătoare de mere. Și, ceea 
ce bucură in mod deosebit pe consu
matori, soiurile puse în vinzare — 
Galben delicios, Ionathan, Frumosul 
de Voinești, Dublu roșu delicios și 
altele — satisfac cele mai pretențioa
se gusturi. Recolta bună de fructe 
din acest an, superioară și din punct 
de vedere calitativ, este rezultatul 
măsurilor luate de organele de spe
cialitate la indicația conducerii parti
dului avind ca scop modernizarea 
pomiculturii. în cadrul unei vizite de 
lucru care a avut loc în 1975 in ju
dețul Argeș, cu participarea cadrelor 
de conducere și specialiștilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a analizat 
probleme de bază ale dezvoltării po
miculturii, recomandind să fie extin
se plantațiile intensive și superinten- 
sive in toate zonele pomicole ale ță
rii. să sporească desimea pomilor, iar 
?iantațiile să fie îngrijite mai bine.
ntr-un timp scurt, de numai 4—5 ani, 

s-a realizat o cotitură radicală in po
micultura României. După cum se știe, 
sistemele intensive și superintensive 
de cultură a pomilor, pe lingă faptul 
că asigură producții ridicate la uni
tatea de suprafață, prezintă avantajul 
că livezile rodesc in 2—3 ani de la 
plantare, ceea ce explică de ce avem 
acum fructe mai multe și de bună 
calitate.

Tn scopul bunei aprovizionări a 
populației, producția de fructe va tre
bui să sporească și mai mult. Astfel, 
in 1980. potrivit planului recent adop
tat. vor trebui să se obțină 2,4 mili
oane tone fructe, într-un sortiment 
diversificat, cantitate care urmează 
să ajungă la 3—3,2 milioane tone la 
sfirșitul viitorului cincinal. La reali- 
xarea acestor obiective vor contribui,

fără îndoială, sectoarele unice horti
cole din cadrul consiliilor agroindus
triale, care au rolul de a adinei pro
cesul de concentrare și specializare 
a producției. De asemenea, pe baza 
activităților de cooperare ce se or
ganizează tocmai in aceste zile, ele 
vor asigura atit aplicarea unitară a 
tehnologiilor, cit și crearea de plan
tații noi, in trupuri mari, care să

tare, Gorj — 218 hectare, Vîlcea — 
243 hectare și altele. Se remarcă și 
faptul că noile plantații, in mare, par
te de tip intensiv și superintensiv, au 
fost realizate, în principal, în cadrul 
asociațiilor pomicole, pe suprafețe 
mari. Se creează astfel condiții pen
tru a se obține partizi mari și omo
gene de fructe, din speciile și soiurile 
care să valorifice condițiile naturale

pinde, în mare măsură, de lucrările 
de iarnă în livezi : curățirea pomilor, 
stropirile împotriva dăunătorilor, fer
tilizarea terenului și altele. Trebuie 
arătat că, la piață, alături de fructele 
mari și frumoase care, provin din 
plantațiile intensive bine îngrijite, se 
găsesc și mere mici, cu pete, care 
nu au trecere la consumatori. Acestea 

.din urmă au fost culese din planta

• ,,Livezile intensive'* și abundența fructelor chiar în sezonul rece
• Calitatea fructelor este hotărîtă în mare măsură de lucrările de 
iarnă din livezi • Pentru a se ajunge la peste 3 milioane tone 
fructe este necesar să se îndeplinească în fiecare județ programul

de plantări

permită executarea mecanizată a lu
crărilor. Există, așadar, toate condi
țiile — organizatorice și tehnice — 
ca producția de fructe să crească atit 
din punct de vedere calitativ, cit și 
cantitativ. Se cere însă ca toate lu
crările de sezon din pomicultură să 
fie executate la timp și cu cea mai 
mare răspundere.

Consemnăm un fapt pozitiv : în 
această toamnă, a fost depășit planul 
de plantare a pomilor, realizindu-se 
plantații noi pe o suprafață de 6 561 
hectare, față de 4 700 hectare cit a 
fost prevăzut. Cele mai mari supra
fețe au fost realizate în județele 
Caraș-Severin — 1 170 hectare, Mara
mureș — 461 hectare, Bistrița-Năsăud 
— 584 hectare. Constanța — 313 ha, 
Mehedinți — 274 hectare, Mureș — 
340 hectare, Satu Mare — 305 hec

din zona respectivă. Cu materialul 
săditor realizat in acest an urmează 
să fie organizate noi plantații pe încă 
8 300 hectare, lucrări care vor fi exe
cutate în primăvara viitoare. Pentru 
realizarea integrală în fiecare județ 
a planului de extindere a pomicultu
rii este necesar să fie continuate, pe 
toată durata iernii, pregătirile cores
punzătoare: desfundarea și fertiliza
rea terenului, pichetarea, săparea 
gropilor astfel incit la despri- 
măvărare să poată începe plantarea 
pomilor. O deosebită atenție trebuie 
acordată acestei acțiuni in județele 
Ilfov, Teleorman, Buzău, Bihor, Ar
geș, Iași, in care nu a fost reali
zat planul la plantările de toamnă la 
pomi.

Nivelul recoltei de fructe atît sub 
raport cantitativ, cit și calitativ de

țiile neîngrijite corespunzător. Pen
tru ca la piață să fie puse in vinzare 
numai fructe de bună calitate, se cere 
ca in toate livezile lucrările de în
grijire să se execute cu cea mai ma
re răspundere. Datorită faptului că 
toamna a fost, în general, frumoasă, 
lucrările de întreținere a livezilor au 
început mai devreme și s-au executat 
in condiții bune. Astfel, au fost făcu
te arături pe 97 850 hectare, s-au fer
tilizat cu îngrășăminte organice 27 000 
hectare. De asemenea, primul stropit 
a fost executat la 33 milioane de 
pomi. Dacă la arături, săpat și fer
tilizarea solului lucrările sînt în gra
fic, stropirile au fost efectuate în 
proporție de numai 70 la sută față 
de program. Restanțe mari la exe
cutarea acestei lucrări se constată 
îndeosebi in județele Arad, Buzău,

Argeș. Prahova. Caraș-Severin. Bis
trița-Năsăud și altele. Restanțele la 
stropiri în aceste județe sînt îndeo
sebi la pomii din gospodăriile popu
lației. De aici și necesitatea ca în 
fiecare comună toți cei care cultivă 
pomi fructiferi să folosească din plin 
zilele bune de lucru din această pe
rioadă la executarea lucrărilor de în
treținere a livezilor, realizindu-se și 
în acest sector un salt calitativ.

Odată cu constituirea sectoarelor 
horticole din consiliile agroindustria
le și organizarea acțiunilor de coope
rare au fost întocmite planuri de lu
cru săptăminale și pe perioade mai 
lungi in care sint prevăzute lucrările 
ce urmează a fi executate. în scopul 
sporirii producției de fructe atit sub 
raport cantitativ, cit și calitativ se im
pune ca prevederile respective să fie 
îndeplinite punct cu punct. După 
cum se știe, iarna este un sezon de 
muncă intensă și în pomicultură.

Pentru sporirea continuă a produc
ției de fructe și buna aprovizionare 
a populației cu aceste produse va
loroase este necesar să se îndepli
nească exemplar programele de dez
voltare și modernizare a pomicultu
rii, să se execute cu cea mai mare 
răspundere lucrările de întreținere a 
livezilor. Iată de ce organele și or
ganizațiile de partid, direcțiile agri
cole, întreprinderile județene pentru 
legume-fructe, conducerile unităților 
agricole și specialiștii au datoria să 
acționeze pentru a folosi cadrul nou 
creat prin organizarea sectoarelor 
horticole în vederea extinderii și în
grijirii exemplare a livezilor. Condi
țiile favorabile de la acest inceput de 
iarnă este bine să fie folosite din 
plin pentru a se pune o temelie so
lidă viitoarei recolte de fructe.

loan HERȚEG

Nisipurile de aur nu 
sînt o metaforă, mai 
ales cind turnătoriile 
rămin fără nisip. Ne-o 
confirmă tovarășul Mi
hai Rogoz, secretarul 
comitetului de partid 
de la turnătoria în
treprinderii de auto
camioane din Brașov : 
din cauza lipsei ni
sipului de la Aghir.eș 
sau de lă Văleni, ne
cesare pentru executa
rea formelor, ore și 
schimburi întregi me
talul topit a așteptat 
liniștit în cuptoare, 
devorînd cantități im
presionante de energie, 
în vreme ce, in secțiile 
unității, piesele turna
te erau solicitate cu 
înfrigurare.

Aflăm că situația nu 
e singulară. Acum, în 
iarnă, cînd odată cu 
venirea frigului trans
portul nisipului se va 
complica, in depozitele 
întreprinderilor de 
tractoare din Brașov și 
de piese turnate din 
Cimpina, ale între
prinderii mecanice din 
Alba Iulia, ale Combi
natului de utilaj greu 
din Iași, „23 August" 
și „Semănătoarea" din 
Capitală stocurile de 
nisip sint derizorii ; 
abia ajung, în medie, 
pentru- zece zile. Pe 
ansamblul unităților 
constructoare de ma
șini care dețin turnă
torii. restantele in li

vrarea nisipului ating 
240 000 tone de la Aghi- 
reș și 40 000 tone de la 
Văleni.

Culmea este că uni
tățile furnizoare au 
stocuri impresionante 
de nisip, dar nu le pot 
livra, deoarece nu li se 
pun la dispoziție, rit
mic și integral, vagoa
nele de cale ferată ne
cesare. Noianului de 
intervenții. solicitări, 
telefoane adresate con
ducerii Ministerului 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor ii a- 
dăugăm două între
bări : Recunoașteți a- 
devărul din titlu ? A- 
tunci de ce nu acțio
nați in consecință ? 
(C. Cârlan).

Inul și cinepa se recomandă: „sintem și noi 

materiale de construcții"
Pină nu de mult, tul

pinile1 de in și cinepa, 
denumite, in general, 
puzderii, care rezultau 
din procesul de prelu
crare industrială a 
acestor plante textile 
la întreprinderea de 
in și cînepă din Cărei, 
dădeau multă bătaie 
de cap. Trebuiau e- 
vacuate și distruse. 
S-a găsit o soluție 
pentru utilizarea lor. 
Și iată cum. Puzde
riile de in și cînepă 
țin loc de material 
termoizolant (înglobat 
in acoperișuri între 
plăcile de azbociment)

în locul vatei mine
rale. încercările e- 
fectuate de specia
liști au validat viabi
litatea acestei idei și 
au dus la concluzia a- 
plicării ei, fără rezer
ve, in practică. Acțiu
nea se înscrie în pre
ocupările direcției a- 
gricole județene Satu 
Mare și oficiului de 
îmbunătățiri funciare 
și construcții în agri
cultură pentru reali
zarea lucrărilor de 
investiții la un preț 
de cost cit mai scăzut, 
inclusiv pe calea va
lorificării materialelor 
secundare existente in

județ. Prin folosirea 
puzderiilor de in și 
cînepă ca material 
termoizolant vor fi 
economisite circa 450 
tone de vată minerală. 
De menționat, totoda
tă, că în scopul evi
tării risipei și bunei 
protejări a puzderii
lor împotriva a diverși 
factori dăunători, a- 
cestea sînt ambalate 
in saci de polietilenă, 
recuperați după folo
sire și utilizați ca am
balaje pentru diverse 
substanțe chimice. Ex
periența sâtmăreană 
șe recomandă singură. 
(Octav Grumeză).
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PERSONALITATEA LECȚIEI DE ISTORIE
educare patriotică, orizont larg de cunoaștere

a dezvoltării societății

p/um-m d/m al Murii

Documentele Congresului al XII- 
lea și, îndeosebi, Raportul prezentat 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pun in 
fața educatorilor de toate gradele 
sarcina nobila de a spori valoarea 
formativă a tuturor componentelor 
prooesului de invățămint. Și cum una 
dintre acestea se identifică în dialo
gul cotidian dintre profesor și elev, 
ne apare limpede faptul că persona
litatea fiecărei lecții in parte trebuie 
substanțial sporită, ridicată la cote 
superioare, pe măsura sarcinilor ac
tuale.

Asupra rolului lecției în procesul 
■de invățămint fe-au purtat și conti
nuă să se poarte ample discuții. Fap
tul că, in trecut, s-au înregistrat une
le tendințe de diminuare a considera
ției acordate lecției s-a datorat și unor 
cerințe de modernizare a învățămintu- 
lui, întru totui legitime, ca stimula
rea muncii independente și implica
rea tot mai activă a elevului în ex
plicarea proceselor istorice prin me
toda descoperirii și prin problemati
zare. ceea ce modifică esențial ima
ginea lecției „ex catedra". Și totuși, 
și-a pierdut oare lecția rosturile ei 
ce formă organizată a procesului de 
invățămint ? Nu poate cuprinde ea 
metodele și mijloacele moderne ale 
instrucției și educației ? Analiza 
atentă a acestei probleme conduce la 
un răspuns afirmativ — cel puțin in 
ceea ce privește lecțiile de istorie — 
fie și numai pentru că aceste lecții 
permit reliefarea influenței profeso
rului asupra clasei, întărirea ,spiri
tului de muncă colectivă, creșterea 
funcției educative a studierii istoriei.

Desigur, realizarea acestor obiecti
ve implică responsabilități deosebite 
pentru profesor, care trebuie să stă- 
pînească temeinic nu numai cunoș
tințe de specialitate și metode de 
muncă modeme, ci și să însuflețească 
lecția, să dinamizeze clasa, să parti
cipe și afectiv la concluziile și învă
țămintele ce rezultă din analiza fap
telor. Sint, acestea, calități care fac 
din profesor o personalitate. Și școa
la noastră a dispus și dispune de 
un important contingent de astfel de 
personalități.

Dar dacă este unanim recunoscu
tă și apreciată personalitatea profe
sorului, este aproape ignorată o rea
litate sau o cerință nu mai puțin im
portantă : personalitatea lecției, con
cepută ca o verigă și o formă de or
ganizare superioară a procesului de 
invățămint. în ce își găsește concre
tizarea o asemenea personalitate, in 
cazul lecțiilor de istorie ? în primul 
rind. în conținutul lor, care trebuie 
să fie bogat in idei valoroase, in 
orientarea și interpretarea materia
lului — pornind de la concepția ma- 
terialist-istorică oglindită în docu
mentele Partidului Comunist Român 
•— în organizarea interioară a lec-

fiilor într-o structură logică, bine 
conturată problematic și axată în ju
rul unor idei-forță, precum și într-o 
„înzestrare" a lor cu materiale de
monstrative cit mai convingătoare.

Dar astfel de cerințe se pretind — 
și încă in primul rind — și lecțiilor 
din manual. Sub acest raport — așa 
cum a rezultat și din unele dez
bateri din cadrul consfătuirilor ju
dețene ale cadrelor didactice, des
fășurate in toamna acestui an — 
deși s-au obținut progrese vizibile, 
îndeosebi in ultimii ani, manualele 
de istorie nu au atins încă — desi
gur, în grade. diferite — nivelul re
clamat de actuala etapă de dezvol
tare a țării noastre. Nu toate lecțiile 
de istorie cuprinse in manualele 
noastre au o problematică bine con
turată, care să reliefeze concluzii 
clare in chestiuni de importanță ma
joră. și nici nu se realizează o va
lorificare suficientă în plan educativ 
a materialelor expuse. Spre exemplu, 
iată lecția din manualul de istorie 
modernă a României destinat clasei 
a IX-a — manual dispunind. dealt
fel, de reale calități științifice — 
lecție intitulată „Primii ani după re
voluția de la 1848—1849“. Cum o 
anunță și titlul, ea conține o seama 
de date și fapte privind perioada 
dintre sfîrșitul revoluției burghezo- 
democrate și Unirea Principatelor 
Române. Cantitativ, materialul' este 
suficient de bogat pentru a constitui 
obiectul unei lecții. Problematic 
însă, lecția apare lipsită de contur, 
hibridă, incluzînd disparat eveni
mente politice, procese economice și 
sociale, astfel incit greu ar putea fi 
găsit un profil distinctiv al acelei 
perioade. Prin aceasta, 
lipsită de personalitate.

Desigur, evenimentele 
se cer a fi cunoscute de 
consider/ că ele puteau fi 
într-o altă structură, și anume : pri
ma parte a lor. care se referă la con
secințe ale revoluției din 1848—1849, 
putea fi mai bine prezentată in fina
lul capitolului privind această revo
luție prin aceasta putindu-se ur
mări mai complet urmările ei — iar 
ultima parte, care, dealtfel, este și 
intitulată „Condiții externe favora
bile pentru creșterea luptei unionis
te", ar fi putut trece la capitolul ur
mător, care tratează tocmai unirea 
Principatelor Române și in care con
dițiile externe ale luptei unioniste 
își găsesc un loc firesc. In ceea ce 
privește începuturile formării și or
ganizării clasei muncitoare — tra
tate, de asemenea, în cuprinsul lec
ției menționate, fără o marcare 
printr-un titlu de paragraf, cum ar 
fi meritat — ele ar putea trece mai 
bine la lecția intitulată ca atare : 
„începuturile mișcării muncitorești 
și socialiste" de care se leagă orga
nic, chiar dacă în prezentarea fap-

lecția este

prezentate 
elevi, dar 

cuprinse

„MINETTI"
de Thomas BERNARD

LA TEATRUL MIC
Cu Minetti, da aus

triacul Thomas Ber
nard, Teatrul Mic ne 
prilejuiește cunoștințe 
cu un autor contem
poran interesant, con
troversat, personal, dar 
mai ales posibilitatea 
de a-1 vedea pe Octa
vian Cotescu într-unul 
uintre cele mai difici
le recitaluri, cercetind, 
căutind, scormonind, 
recompunind în fața 
noastră cu patos, iro
nie, amărăciune, dis
perare destinul unui 
actor în datele lui in
dividuale completate, 
prelungite, împlinite 
insă prin sensuri ge
neral valabile, 
netti" este 
man-show", 
monolog al 
bătrîn, pe 
mai ascultă 
dar care vrea cu orice 
preț și din tot sufle
tul să-1 mai joace o 
dată in fața oamenilor 
pe Lear, jucat de mii 
de ori în singurătatea 
lui disperată la care 
s-a condamnat singur, 
izolindu-se de oamenii 
care nu i-au acceptat 
un moment de revoltă.

Piesa Iui Thomas 
Bernard are lungim-' 
și repetiții, aproape 
firești atunci tind se 
merge doar pe verti
cală, iar pe scenă nu 
avem altceva de cit aș
teptarea unui director 
de teatru la o întilnire 
pe care acesta poate 
nici n-a fixăt-O, 0 in- 
tilnire care nu există 
decit in imaginația 
halucinantă a actoru
lui care mai vrea să-și 
mai vadă o dată pu
blicul, lungimi acope
rite parțial de regi
zoare și total de in
terpret.

Anca 
șenco 
gizoral 
tării 
crescut 
ne apatice 
Iekel, o tinără adoles
centă — Ioana PaVe- 
lescu, un portar stilat 
de hotel de lux — 
Jean Lorin Florescu,

„Mi* 
un „one- 
un lung 

unui actor 
care nu-1 

nimeni,

Ovanez-Doro- 
a marcat re- 
etapele aștep- 
prin plictisul 
ai unei doam- 

Tatiana

un om de servi
ciu mucalit — Nicolae 
Iîrim, prin trecerile 
succesive și fantoma
tice ale 
grotesc 
compusă 
Checais, 
crat în linii și culori 
grele de George Do- 
roșenco și muzica Iul 
Ștefan Zorzor, dar toa
te acestea nu sint de- 
cît fundalul pe care 
Octavian Cotescu des
fășoară strins. încor
dat, într-o tensiune 
crescindă dialogul său 
cu spectatorii.

întimplările particu
lare din Viața actoru*

unții cortegiu 
cu mișcarea 

de Trixy 
decorul lu-

lui Minetti dispar, a- 
coperite de semnifica
țiile majore relevate 
de interpret în fiecare 
clipă intr-o nouă și 
surprinzătoare lumină. 
Eroul lui Octavian Co
tescu, caraghios, la
mentabil se transfor
mă rînd 
simbolul neînțelegerii, 
al imposibilității de co
municare cu ceilalți, al 
izolării, dar și al unei 
disperate nevoi de re
venire în mijlocul oa
menilor, de neconceput' 
insă într-o lume preo
cupată doar de sine, 
plictisită și goală pe 
dinăuntru, așa cum 
este aceea în care tră
iește Minetti. Ni se 
Vorbește astfel de ac
torul căruia nu 1 se 
îngăduie să fie el în
suși, obligat de fiecare 
dată să fie ceea ce Vor 
ceilalți, să existe pur- 
tînd numai măști, deși 
în fiecare seară se .sa
crifică pe sine și fie
care personaj înseam
nă parte din sufletul 
și carnea lui,, parte 
din întreaga lui ființă.

Octavian Cotescu l-a 
interpretat pe Minetti, 
dar adeseori perso-

pe rînd în

najul lui eu haine po
nosite. palton lăbărțat 
și pălărie turtită, 
iada 
masca 
pentru 
pictor, 
torul 
magician și clovn. _ 
rator, dar mai ales om 
Care s-a adresat oa
menilor cu cel mai 
cald dintre glasuri și 
cu cea mai adevărată 
apropiere. Este greu 
să găsești cuvinte 
pentru a descrie zeci
le, sutele de treceri de 
la vocea teatrală, reto
rică, la șoapta dispe
rată, de la gestul larg 
și poza spectaculoasă 
la ghemuirea jalnică, 
disperată, zadarnică, 
de la certitudine la 
cea mai tragică nesi
guranță create de “Oc
tavian Cotescu in Mi
netti. A umplut scena 
atit în momentele in 
care a străbătut-o de 
la un cap la celălalt 
cu pasul mare, dar și 
alunei cînd a stat 
nemișcat lingă lada cu 
cheia pierdută sau in 
fața noastră ca un 
prieten sincer și ade
vărat. Nu s-a temut, 
de ridicol la fel co 
Clovnii tuturor timpu
rilor. dar a avut șl 
demnitate măreață, 
fiind intr-0 desăvirși- 
tă simbioză și Lear, și 
Bufonul, și masca ve
selă, dar și fața/schi
monosită de durere. A 
tăiat aerul cu brațele 
și paltonul fluturînd, 
dar a stat și nemișcat 
ca o statuie, a fulgerat 
văzduhul cu glas tu
nător, dar a zîmbit și 
cu ochii jucăuși. Ade
sea părul i-a căzut 
jalnic pe frunte, dar a 
lăsat-o descoperită ca 
la un adevărat Hlpe- 
rion. Acesta 
netti creat 
vian Cotescu
dintre cele mai reușite 
recitaluri închinate de 
un actor actorilor din 
toate timpurile, dar 
mai ales publicului.

cu 
in care purta 
lui Lear făcută 
el de un mare 
a devenit ac- 
dintotdeauna.

o-

este Mi- 
de Octa- 
într-unui

Ileana BERLOGEA

® BACĂU. „Universul copilă
riei" — așa se intitulează albu
mul de picturi editat de Casa 
corpului didactic din Bacău — 
amplă colecție ce cuprinde cele 
mai alese lucrări realizate de 
membrii cercului de desen „Ion 
Diaconescu" de la Școala gene
rală nr. 5 din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Albumul cuprin
de, de asemenea, o listă cu dis
tincții : premii si diplome pri
mite de membrii cercului la 
concursuri internaționale din 
Franța, Olanda. Cehoslovacia, 
India și din alte țări. (Gh. Baltă),

• DOLJ. A ieșit de sub tipar

o nouă și cuprinzătoare culege
re de folclor muzical din jude
țul Dolj avînd ca generic „Cân
tec de pe plai străbun". Cartea 
înmănunchează balade, doine și 
cîntece vechi, alături de cintece- 
le de viață nouă. Apărută sub 
egida C.C.E.S. al județului Dolj, 
culegerea de folclor, cules și 
transcris de prof. Alexie A. Bu- 
zera, cuprinde alături de texte 
și partitura muzicală a unor 
cîntece populare de largă circu
lație orală. (Nicolae Băbălău).

• VRANCEA. La Focșani, 
timp de două zile, s-au desfă
șurat lucrările sesiunii anuale

telor trebuie să ne întoarcem ceva 
mai în urmă, dar la o perioadă de 
acum cunoscută.

Asemenea exemple de lecții insuf
ficient conturate problematic, fără o 
unitate organică, de natură să ușu
reze înfățișarea și însușirea logică a 
evenimentelor istorice, se găsesc și 
în alte manuale. Desigur, aici lucru
rile implică și munca de elaborare 
a programelor analitice care stau ia 
baza cărților de școală. Consider că 
grija autorilor acestora de a realiza 
o distribuire a materialului pe cit 
posibil pe ore didactice ar mai putea 
ceda în favoarea unei împărțiri pe 
capitole — corespunzătoare marilor 
probleme ale istoriei — cu acorda
rea unui număr de ore corespunză
tor. lâsind profesorului libertatea 
organizării materialului pe lecții, 
ceea ce ar permite punerea in va
loare în mai mare măsură a perso
nalității atit a educatorului, cit și a 
lecției. Dealtfel, o asemenea liber
tate de folosire a programelor ana
litice este reclamată și de îmbogă
țirea. uneori substanțială și rapidă, 
a istoriei cu date și probleme noi, 
pe care și programele *— chiar în 
sistemul revederii lor anuale — și 
cu atit mai mult manualele, nu le 
pot cuprinde. Este cazul, iată, al 
manualului de istorie- contemporană 
a României pentru clasa a X-a, care,' 
editat in 1978, nu cuprinde o serie 
de probleme importante, ivite după 
această dată, inclusiv Congresul ai 
Xll-lea al Partidului, a cărui însem
nătate face imperios necesară stu
dierea lui, pe baza expunerilor .și a 
discuțiilor pe care le vor organiza 
profesorii de istorie.

Dealtfel, o asemenea preocupare 
a educatorilor noștri — și cu precă
dere a profesorilor de istorie — tre
buie să străbată toate lecțiile lor. 
în această direcție, ne stă la inde- 
mînă un material faptic inepuizabil : 
trecutul de luptă eroică a poporului 
român pentru libertate și indepen
dență, eforturile sale de a făuri — 
în pofida vitregiilor vremii și a ne
numărate încercări prin care a tre
cut •— o civilizație și o cultură re
marcabile prin bogăția și prin nota 
de originalitate care le caracteri
zează. Sint acestea temeiurile solide 
ale patriotismului nostru, ferit de 
îngîmfări nejustificate și de dăună
tor șovinism, dar pătruns de simțul 
măsurii a ceea ce am fost, am re
prezentat și reprezentăm in mod 
real. îmbinarea acestui sentiment cu 
cel al prețuirii faptelor și realiză
rilor altor popoare, cu așa de puter
nicele tradiții internaționaliste care 
caracterizează lupta clasei muncitoa
re din țara noastră, constituie o pu
ternică notă definitorie a întregii 
noastre istorii. Este deci datoria 
sacră a tuturor celor ce au în miini 
pregătirea științifică și educarea 
tinerelor generații să facă din stu
diul istoriei un minunat prilej de a 
cultiva aceste sentimente, de a con
tribui la formarea unui larg orizont 
de înțelegere atit a vremurilor tre
cute. cit mai ales a evenimentelor 
lumii contemporane, implicîndu-se 
astfel în activitatea de formare a 
omului nou, cu o serioasă pregătire 
îmbinată cu un ridicat nivel ideolo
gic și politic.

Prof, iiniv. dr. Aron PETRIC

Sf. Gheorghe, un oraș 
care-și afirmă un public 
dornic de. ' muzică bună, 
de eoncerte-eveniment, un 
oraș nu departe de im
portante centre muzicale; 
doar la cîteva zeci de ki
lometri de locul unde 
prin secolul .XVI cînta un 
virtuoz al lăutei — Va
lentin Bakfark, unde în 
1867 se ridica „Reuniunea 
română de gimnastică și 
cintâri", iar la 1882 ope
reta „Crai nou" de Ci- 
prian Porumbescu era 
primită cu entuziasmul 

■ unei mari sărbători. Și 
tot în cetatea de scaun a 
Țării Birsei, Gh. Dima a 
compus baladele despre 
Ștefan cel Mare și haidu
cul Groza, iar în 1928 Ti
beriu Brediceanu sub 
auspiciile „Astrei" crea 
un conservator de muzi
că. Sf. Gheorghe este la 
cîteva zeci de kilometri 
de Brașov, unde strălu
cește un festival al mu
zicii de cameră, unde ac
tivează un teatru muzi
cal și mai ales Filarmo
nica „Gh. Dima" ; nu 
departe insă nici de Tg. 
Mureș, de asemenea, oraș 
cu tradiție muzicală (în 
deceniul 3 
XIX avea

al secolului 
___  _  o orchestră 
simfonică, în 1908 deschi
dea un conservator muni
cipal, azi centru in care-și 
desfășoară activitatea o 
orchestră simfonică pro
fesionistă). Pentru că și 
Brașovul (cu cele 7 sta
giuni simfonice perma
nente deschise în județul 
Covasna), și Tg. Mureș, 
și orașul Cluj-Napoca 
(trimițînd în județul Co
vasna profesori de muzi
că, instrumentiști profe
sioniști) au avut o con
siderabilă influentă la ri
dicarea nivelului vieții 
muzicale din Sf. Gheor- 
ghe. S-au format astfel 

de melomani care, 
rindul >'»- au spri-

artă,
„Ca-

jinit nucleele de 
precum : ihrtnația 
merata" diii Baraolt. co
rul de femei al sindica
telor din iisvățâmint din 
Sf. Gheorglie, corul mi
nerilor din ■Căpetii. corul 
centenar tdin Zagon, 
„Trio cameijata" din Sf. 
Gheorghe ; jji. mai ales, 
formația „Vox humana" 
~ premiul I la cele două 
ediții ale Festivalului na
țional „Cibitarea Româ
niei". iar la cel de-al

viața 
nească. Se poate 
menta prințr-o 
cronică :
zical european1 
muzică veche românească 
la melodii andaluze apar- 
ținînd Evului mediu și Re
nașterii, la madrigale eli- 
sabethane, la vechea artă 
italiană ; de la cîntecele 
lumești din sec. XVI— 
XVII, la compozițiile lui 
Francois Couperin. O 
lume fantastică, dezvălui

muzicală româ- 
argii- 

succintă 
„Tezaur mu- 

— de la

Viața muzicală și activitatea 
artiștilor amatori și profesioniști 

la Sf. Gheorghe
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19,20

se

18,W
19.00

veritabile 
cărți a 

pro-

conștiințe
conștiință a țării • Căr

Stimulați de apariția si
multană a două 
volume de 
drian 
semnul 
tare) și George Arion 
terviuri", e momentul, cre
dem. să formulăm, la în
ceput. cîteva considerații 
generale privind această 
specie de obicei destul de 
rară, incercînd mai întii 
să-i stabilim un Ioc în con
textul creației literare. (Evi
dent e vorba de convorbi
rile ce interesează litera
tura. purtate intre oameni 
„de meserie", așa cum se 
întimplă și cu volumele 
mai-nainte menționate). Nu 
înainte de a arăta că rădă
cinile genului ' se pot afla 
in dialogurile filozofice ale 
lui Platon, ale lui Lucian 
din Samosata sau Cicero, 
apoi in Colocviile lui Eras
mus, în celebrele „Dialoguri 
asupra celor două sisteme 
ale lumii" ale lui Galileo 
ori în „Convorbirile cu 
Goethe" ale lui Eckermann, 
ca să rămînem la cîteva 
exemplificări. Presupunînd 
nu numai un simplu schimb 
de opinii, ci mai ales o con
fruntare de idei și de con
vingeri, această specie, ine
vitabil dialectică prin vehi
cularea afirmației și nega
ției, s-a dovedit aptă să 
limpezească, cu mai multă 
eficiență, probleme capitale 
ale gîndirii și practicii uma
ne. decit ar fi putut-o face 
comunicările „în cens unic", 
academice sau catedractice. 
Tocmai ținind cont de a- 
ceastă finalitate a confrun
tărilor de opinii, chiar a 
simplelor confesiuni ori 
profesiuni de credință, cre
dem că locul interviului se 
cuvine stabilit _ undeva în 
teritoriul larg ăl istoriei și 
criticii literare, adică in do
meniul instrumentelor de 
lucru ale exegezei. Că este 
așa ne-o dovedesc, spre 
pildă, cărți atit de utile, de
venite referențiale, scrise 
acum cîteva decenii care ar 
fi „Mărturia unei generații" 
a lui F. Aderca, „De vorbă 
cu scriitorii" de I. Valerian 
ori „Lumea de mîine" de 
Ion Biberi, iar mai aproape

excelente 
interviuri : A- 

Păunescu : „Sub
întrebării" (reedi- 

,In-

de noi altele, deja intrate 
în bibliografia obligatorie 
cum ar fi „Colocvii" de Ște
fan Bănulescu și Ilie Pur- 
căru (care au avut marea 
șansă de a „convorbi" cu 
Arghczi. Călinescu, Ralea. 
Al. Philippide, Tudor Via- 
nu). „Biografii posibile" de 
Ileana Corbea și N. Flo
rescu. „Convorbiri cu Ma
rin Preda" (Florin Nțugur), 
remarcabilele interviuri și 
mărturisiri ale lui Vasile 
Rebreanu și Miron Scoro- 
bete. Ultimele patru cărți 
enumerate apărute în anii 
noștri, la care adăugăm pe

de comunicări Întitulate „2050 
de ani de cultură și civilizație în 
Vrancea". Au participat cadre 
de specialitate de la Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Institutul de Istorie șl arheolo
gie „A. D. Xenopol" — Iași, 
Muzeul de istorie a P.C.R., a 
mișcării revoluționare si demo
cratice din România, Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, Filiala Iași a Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. Academia de Studii Econo
mice București, cercetători și 
muzeografi din 12 instituții ju-

18-lea concurs interna
țional de la Gorizi.a-llalia 
stârnind admirația criti
cii de specialitate, a ju
riului pentru tălmficirea 
unor pagini polifonice de . 
la Luca Marenzio Ila Mo
zart, Brahms, a unor pa
gini românești semnate 
de Sabin Drăgoij, Birta- 
lan Joszef, Sigismund 
Toduță...

Un oraș fără instituții 
muzicale profesifoniste — 
orașul Sf. Ghe<Arghe — 
care astăzi însă începe 
să-și scrie o istorie a sa, 
istoria vieții muzicale ne 
aceste meleaguri. Astfel. 
Colegiul criticilor muzi
cali din cadrul A.T.M. a 
propus cic’/ul „Seri de 
muzică voctală" : trei seri, 
trei concesie cu trei săli 
arhipline. Așa cum spu
nea crfticuj muzical 
Nagyhalrnagyi Iosif, ma
nifestarea a însemnat un 
important eveniment ar
tistic ca meleagurile ju
dețului. — prin complexi
tatea 
tigiul

•programului. pres- 
participantilor.

notorietate
ar
in

tă auditorilor cu finețea 
și rafinamentul exprimă
rii de către Elena 
nescu, alături de 
Simion — flaut, 
Brezeanu — violă.
Duma — pian, de Szilagy 
Szolt, împreună cu Hor
vath Karoly — block- 
flotte și Nemes Gyiirgy 
— chitară (cîntecele lu
mești depănate în limba 
maghiară), Pompei Hărăș- 
teanu și harpista 
Pitea (excelente 
so-urile de 
Scarlatti) ;
gelescu (cu 
tecele lui 
Vladimir 
selu (in delicatele țesături 
melodice destinate 
de contratenor).

„Vîrsta de aur a 
rei". O întilnire cu 
tineri soliști vocali, 
reați ai concursurilor na
ționale și internaționale, 
soliști ai scenelor lirice 
din Brașov, Cluj-Napoca 
(Opera maghiară). Iași. 
Este vorba de sopra
na Nelly Miricioiu 
voce de mare clasă,

Simio- 
Maria 
Anca 

Gheza

Ileana 
ario- 

Caldara și 
Cornelia An- 
vervă in cîn- 
Anton Pann), 

Popescu-Deve-

mărturii ale pa- 
intervlu eu

vocil
ope- 
cinci 
lau-

un

16,00 Telex '
16,05 Invățămint — educație. Părinți, ce 

știți despre viitoarea profesiune a 
copiilor voștri ? Reporta.1-*nchetă 
Emisiune în limba germană 
Rezultatele tragerii Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto 
1001 de seri
Telejurnal • Calitatea muncii de 
fiecare zi — răspunsul nostru la 
chemările Congresului
Conferințele organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste. Deplină 
angajare la înfăptuirea programu
lui partidului

19,25 Reflector
19,45 Film artistic : „Bal în Poiana zim

brilor". Premieră pe țară. In dis
tribuție : Mircea Albulescu, Traian 
Stânescu. AlmOe lacobescu, Diana 
l.upescu, Vasile Cosma, Mlreea 
Șeptilici. Ileana Stana lonescu, 
Constantin Diplan, Nucu Păunes
cu, Viorel Iliescu, Alfred Deme- 
trlu și Emanoil Petrul. Scenariul : 
Constantin Banu. Regla : Dan 
Necșulea

21,05 Atelier de creație literar-artlstică. 
Idei mobilizatoare ale Congresului 
al Xll-lea : Creatorii 
în marea

țile noastre 
rosului revoluționar
Aurel Rău • Umanismul socialist 
— izvorul cu apă vie al artei ro
manești actuale. In atelierul pic
torului Mihai Rusu a Dramaturgia 
și vibrația actualității. Reportaj pe 
scenele teatrelor bucureștene

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

dr.re, 00 Flacăra vie a științei — prof. 
Iacob lacobovlci (1878—1959)

18,90 Anunțuri șl muzică
16,95 Viata rațională
16,55 Șlagăre dansante cu orchestra Sile 

Dinicu
17.35 Blocnotes — informații utilitare
17.45 Dicționar cinematografic — Ginger 

Rogers 
îiroi de sen
Telejurnal • Calitatea muncii de 
fiecare zi — răspunsul nostru la 
chemările Congresului
Conferințele organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste. Deplină 
angajare kt înfăptuirea programu
lui partidului >

10,25 Radar pionieresc
19.45 Viața muzicală a Capitalei. Con

certul pentru violoncel șl orches
tră de Dvorăc, solistă Anca Var- 
tolomei. Interpretează orchestra 
de studio a Radioteleviziunii. 
rljor : Carol Litvin

30,aS De pretutindeni. Danemarca 
imagini de iert și de azi

20.50 Intilniri muzioal-coregrafice
21.35 Telejurnal

Di-

turor talentelor 
își află în aceste 
ilustrare exemplară, . 
fund convingătoare. Ea ex
primă, în același timp, at
mosfera sănătoasă, de res
ponsabilitate civică, de dez
batere fertilă a problemelor 
cardinale în care se simt 
antrenați cei ce slujesc arta 
cuvintului. cei ce contribuie, 
continuind o tradiție dura
bilă, la „creșterea limbii ro
mânești și-a patriei cinsti
re", după nemuritorul testa
ment al Văcftresculul.

„Băiatul de interviuri", 
ca să folosim formula găsi-

de răspunsuri, opiniile 
ciocnesc, partenerii devin 
adversari de idei, multe în
trebări sint incomode, oa
menii n-au de gind să se 
Cruțe, căci, pe deasupra or
goliilor personale sint puse 
in discuție chestiuni gene
rale arzătoare. Cum gustu
rile și preferințele sint ine
vitabil contradictorii, tabla 
de valori propusă de unul 
poate fi contestată de celă
lalt, dezbaterea capătă, mai 
totdeauna, vibrație și culoa
re, decizie și pasiune. Ches
tiuni esențiale, cum at fi 
angajarea scriitorului, mo-

Virtuțile interviului
cele deja menționate, ale 
Iui Adrian Păunescu și 
George Arion, la care 
s-ar mai putea cita cî
teva, atestă, din cite ne pu
tem da seama, un moment 
de afirmare a genului, o 
oportună tentativă de a va
lorifica imensele sale avan
taje, achiziționarea unui 
prețios aliat in efortul ge
neral de descifrare a mesa
jului literaturii noastre ac
tuale, pîrghie importantă a 
progresului spiritual. Vom 
face, în același timp, obser
vația că publicarea unor a- 
semenea cărți, inițial foile
toane in diverse publicații 
literare ori culturale: „Lu
ceafărul", „România lite
rară", „Contemporanul", 
„Flacăra". „Tribuna" ș.a. 
n-ar fi fost posibilă în a- 
fara climatului de libertate 
a opiniilor, de degajare in
telectuală, de democratizare 
a vieții publice instaurat în 
țara noastră în ultimii cinci
sprezece ani. Diversitatea 
artistică, realitate puternică 
și consecventă a ambiantei 
literare, corespunzătoare di
versității structurilor și 
personalităților creatoare, 
Condiție indispensabilă a 
dezvoltării și afirmării tu-

Pompiliu MARCEA

tă de Adrian Păunescu, și 
care ne place prin sugestia 
de degajare, prin absența, 
oportună, a oricărui proto
col înhibant se așazâ la lu
cru cu cel ales spre a fi in
tervievat cu o nobilă și salu
tară inOredere în forța de 
atitea ori și atotbiruitoare 
a creației artistice, in desti
nul spiritualității românești, 
în capacitatea literaturii de 
a ameliora condiția umană. 
Se evită cu înverșunare 
convenționalismul și su
ficiența, monotonia și uni
formitatea despersonalizan- 
tă, concilierea iluzorie, dog
matismul steril, flatarea 
ipocrită. Un adevărat de
mon al iscodirii, intrebări 
șocante, incitante, provoca
toare, menite să desprindă, 
în imensa complexitate
lucrurilor „adevărul și nu
mai adevărul" cum s-ar fi 
exprimat Maiorescu. slăpi- 
nește mai totdeauna pe cei 
angajați in dezbatere. Cel 
întrebat pune el însuși in
trebări, iar cel „însărcinat 
cu întrebările" devine autor

a

ralitatea artei, dimensiunile 
literaturii patriotice, litera
tura politică, tradiție și 
inovație, șansele universale 
ale literaturii române, rela
ția adevăr-frumos, știință 
și literatură, filozofie și li
teratură și atitea altele, se 
constituie, treptat, într-un 
veritabil portofoliu de re
pere și orizonturi teoretice 
indispensabile specificului 
unei activități literare con
știente de menirea ei ma
joră. Evident, din dezbate
rea acestor idei nu rezultă, 
nu poate rezulta un corp de 
legi sau un cod instituit al 
profesiei, dar se desprind 
sugestii și învățăminte im
portante, cu certitudine pro
fitabile și se constituie un 
climat de temeinicie și res
ponsabilitate profesională. 
Iar atunci cînd asemenea 
probleme generale vitale nu 
exclud, ci, dimpotrivă, pre
supun, cum se întîmplă în 
special în interviurile luate 
de Adrian Păuhescu și 
George Arion, prelungirea 
sau coborirea în concret, 
prin subtile sau chiar direc
te reproșuri de ordin indi
vidual (care uneori se în
torc, ca un bumerang asu-

pra celor care le-au lansat, 
. dar riscul este suportat ca
valerește) atunci asistăm la 
o încrucișare de spade pli
nă de vivacitatea reacți
ei imprevizibile, deopo
trivă interesantă și semni
ficativă pentru particulari
tățile umane, materie fe
cundă pentru istoricii lite
rari de mîine care, desigur, 
nu Vor ignora individuali
tatea umană a contempora
nilor noștri. Dealtminteri 
e ușor de presupus că orice 
volum cu un asemenea pro
fil este o inepuizabilă mină 
de informații (mulți inter
vievați își expun momentele 
principale ale biografiei. își 
etalează preferințele, opțiu
nile etc) pentru oricine se 
interesează de literatură și 
de cei care o creează. Ce 
rezultă din parcurgerea, 
captivantă, a atitor pagini 
de interviuri, mai ales din 
cele două volume la care 
ne-am oprit cu deosebire, 
din cel al lui Adrian Pău
nescu, a cărui personalitate 
atit de vie îi obligă pe in
terlocutori la o replică pe 
măsură ? Reținem, în mod 
accentuat, atașamentul sin
cer, total al scriitorului con
temporan pentru marile Va
lori ale spiritualității ro
mânești, aspirația de a le 
îmbogăți prin opere la tnăl- 
țimea vremurilor eroice și 
glorioase pe care le par
curgem, dragostea necondi
ționată pentru patrie și po
por, adeziunea profundă la 
ideile socialismului și ale 
umanismului promovate de 
partidul comunist, respectul 
și recunoștința pentru în
crederea acordată slujitori
lor scrisului a căror operă 
are in societatea noastră o 
clară menire educativă, de 
formare a omului. Volu
mele Ia care ne-am referit 
și care ar merita, fiecare, 
un comentariu detaliat, sint 
adevărate teste despre con
diția scriitorului român 
contemporan și o demon
strare puternică a afirmă
rii libere, neîngrădite, a ta
lentelor și personalităților 
creatoare.

4

dețene de profil, alte cadre de 
specialitate din unități din țară. 
(Dan Drăgulescu).
• GORJ. La Clubul 

toresc din Motru a ar 
consfătuire pe tema : 
le de educație politică 
tate cultural-sportivă 
lor în cunoașterea și ... 
în viață de către oamenii mun
cii a Sarcinilor ce le revin din 
documentele Congresului al 
Xll-lea al partidului". Consfă-

munci- 
vut loc o 
„Consilii- 
Si activi- 
și rolul 
aplicarea

tuirea a fost precedată de Un 
schimb de experiență la mina 
Horăști, în cadrul căruia barti- 
cipanții s-au întîlnit cu delegați 
la cel de-al Xll-lea Congres al 
partidului. (Dumitru Prună).
• MUREȘ. în cadrul „Lunii 

mureșene a culturii și educației 
socialiste", în instituțiile artis
tice, de spectacole și filiale ale 
uniunilor de creație din județul 
Mureș au avut loc simpozioane, 
conferințe, dezbateri cu urmă
toarele teme : „Concepția parti
dului nostru cu privire la for-

marea conștiinței socialiste a 
maselor, la lărgirea orizontului 
lor cultural-științific și educarea 
materialist-științifică". „Tradi
țiile laice din gîndirea filozofi
că și social-politică românească 
și universală", „Fideismul și 
iraționalismul în filozofia con
temporană", „Combaterea mani
festărilor idealismului în artă si 
cultură". (Gh. Giurgiu).

• ARGEȘ. La Casa de cul
tură din Costești a avut Ioc un 
concert coral sub genericul „Te 
slăvim, republică", la care și-au

dat concursul formații fruntașe 
din județ — corurile din Topo- 
loveni, Curtea de Argeș și 
Cîmpulung. La căminul cultu
ral din Ștefan ești s-a ținut o ex
punere privind sarcinile majo
re puse în fata cooperatorilor 
de Congresul al Xll-lea al parti
dului. Formațiile locale au sus
ținut un program artistic. între
prinderea de confecții din Curtea 
de Argeș a găzduit' un simpo
zion avînd ca temă educația 
materialist-științifică a tinere
tului. (Gh. Cirstea).

temperament ardent, vi- 
brind și transmițînd vi
brațiile de la prima notă ; 
baritonul Szilagy Karoly
— o interpretare tonică, 
robustă ; Mariana Cioro- 
mila — voce de calitate, 
ușurință în cînt ; Fogel 
Laszlo — expresiv, con
vingător in aria lui Iago 
din ,.Othello" ; Ionel 
Voineag — o voce de 
tenor așa cum își doresc 
toate scenele noastre 
rice.

„Ars carpathica". 
microrecital oferit 
„Vox humana", corul 
amatori din Sf. Gheor
ghe. O demonstrație de 
severă pregătire sub în
drumarea entuziastului 
profesor Szilagy Szolt, 
care a culminat prin co
laborarea cu Filarmonica 
„Gh. Dima" din Brașov
— la pupitru Paul Po
pescu, o personalitate a 
baghetei românești — în 
realizarea Cantatei pentru 
cor de femei, 2 flaute, 
orchestră de coarde și 
instrumente de percuție 
pe versuri populare cean- 
găești de Tiberiu Olah și 
a cantatei „Stejarul ro
mânesc" de George 
Draga.

Un festival cu adinei 
semnificații pentru că pe 
aceeași scenă au urcat 
artiști amatori și profe
sioniști — români, ma
ghiari ; pentru prima oară 
pe meleagurile Covas- 
nei, artiști amatori și 
profesioniști au împlinit 
un concert de muzică ro
mânească. Semnificativ 
pentru aceste zile ei au 
tălmăcit o pagină închina
tă marelui forum al co
muniștilor — Congresul al 
Xll-lea — o cantată des
pre eroicul partid — 
„Stejarul românesc".

li-

Smaranda
OȚEANU

Promisiunile 
hidrogenului

(Urmare din pag. I)

pune dezvoltarea unei industrii ex
trem de pretențioase, cea a tempe
raturilor foarte joase, a inventa vase 
criogenicc de transport care să men
țină hidrogenul rece. în cele din 
urmă, hidrogenul trebuie transformat 
în căldură. Arde cu flacără. Dar e 
prea prețios ca să pierdem, in aceas
tă ardere, o parte însemnată de căl
dură. în Institutul de tehnologie, izoto- 
pică și moleculară din Cluj-Napoca, 
unde există o experiență de lungă 
durată în cercetarea și utilizarea hi
drogenului, unele din aceste proble
me au fost 'atacate și se întrevăd 
chiar soluții promițătoare.

Aș începe cu procesul arderii. S-au 
elaborat un fel de radiatoare, plăci 
ceramice impregnate cu un catali
zator special, prin cate se trimită 
hidrogenul. Acesta se aprinde singur 
în contact cu aerul, arde fără flacără 
și „soba" se încălzește la 400 de gra
de. Radiatoarele de hidrogen funcțio
nează foarte bine, sint sigure*în 
exploatare și se confecționează inte
gral din materiale indigene. Dar, 
deocamdată, lipsește hidrogenul.

A doua problemă a ajuns să fi 
stocarea hidrogenului în veden 
transportului. Cînd vor exista rețe 
de hidrogen, vom folosi, probabil, 
ca rezervoare, spațiile vechilor ză
căminte de gaz metan. Lucrul a fost 
încercat cu succes. Dar pe un auto
mobil, de exemplu, aceasta nu e o 
soluție ; cum nu e o soluție nici bu
telia cu hidrogen la presiuni de sute 
de atmosfere sau la temperaturi ex
trem de joase. De cîtăva vreme însă 
se folosește un fenomen ciudat, di
zolvarea hidrogenului în unele me
tale sau aliaje. S-a observat că a- 
ceste metale „înghit" hidrogen in 
cantități impresionante, de cîteva ori 
mai mult decit același volum de hi
drogen lichid, la presiuni de numai 
citeva zeci de atmosfere și la tem
peraturii obișnuită. Cercetările noas
tre au dus la elaborarea unor astfel 
de „hidruri metalice" și s-au con
struit chiar buteliile de transport. 
Sistemul funcționează sigur. Mai e 
doar un mic detaliu : aliajele meta
lice sint prea grele. Deci, mai tre
buie învinsă o dificultate. Sint însă 
rezultate preliminare care arată că 
și acest obstacol poate fi învins.

Toate bune, dar încă nu avem hi
drogen. Știm să-1 ardem, știm să-1 
transportăm, dar cum îl producem ?

în cercetările întreprinse la Cluj- 
Napoca s-a plecat de la clasica elec
troliză. Electrolizoarele, vechi de 
peste un secol, mai pot fi încă îmbu
nătățite. Am reușit aici pași impor
tanți. Dat totuși se simte nevoia unor 
soluții radical îmbunătățite. Prima 
este de a face o electroliză la tem
peraturi foarte înalte, folosind căl- 
dura-deșeu a unor centrale nucleare, 
de exemplu. Căldura înlocuiește cu
rentul electric necesar electrolizei. 
Se obține o reducere simțitoare a 
consumului de energie electrică. So
luția prezintă perspective sigure însă 
e însoțită de mari dificultăți.

O altă cale, cea mai recentă, con
stă în a chema în ajutor energia ra
zelor solare. Se cunosc celulele so
lare, folosite ca generatoare de cu
rent electric pe navele spațiale. O 
astfel do celulă, transformată în mod 
corespunzător, poate produce, pe 
lingă cufent electric, hidrogen ; sau 
numai hidrogen. Se naște o celulă 
„fotoelectrochimică". Cercetările in 
acest domeniu au început, pe plan 
mondial, de nici patru ani. Am reu
șit. deocamdată, să producem o ce
lulă de acest tip care funcționează. 
Sigur, pînă la definitivarea ei indus
trială mai e o cale lungă. Soluția e 
însă deosebit de atrăgătoare pentru 
că sistemul „stochează", asemenea 
unei plante, energia solară, Doar for
ma diferă ; aici materia obținută e 
hidrogenul.

Evident, acestea cînt deocamdată 
încercări de laborator, cu caracter 
fundamental, aplicativ, sau chiar de 
dezvoltare industrială. Dar orice co
pac mare a fost, la Început, o plan
tă mică și firavă. Cu hidrogenul se 
mal ocupă, urmînd căi diferite, și 
alte grupuri de cercetare din țara 
noastră. Vor mai fi necesare eforturi 
mari în această direcție. Dar e in
contestabil o soluție energetică a vi
itorului.

în fond, rolul cel mai important al 
cercetării științifice și tehnice este 
să pregătească viitorul. Acesta este 
și sensul major propus de Progra- 
mul-directivă al cercetării și dezvol
tării în domeniul energiei pe care 
Congresul al Xll-lea al partidului 
l-a aprobat și pe care specialiștii, 
cercetătorii au datoria de a-1 tra
duce în viață.

1
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Partidului FRELIMO, al poporului. Guvernului Republicii 
Populare Mozambic și al meu personal, transmit călduroase felicitări Exce
lentei Voastre, Partidului Comunist Român, poporului și guvernului român, 
cu ocazia realegerii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Sint încredințat că solidaritatea militantă între partidele și popoarele 
noastre, făurită în anii grei ai luptei armate de eliberare națională în Mo
zambic, se va consolida în continuare, contribuind la victorii și mai mari pe 
frontul antiimperialist, în sprijinul popoarelor oprimate în lupta împotriva 
colonialismului, pentru independență politică și economică și întărirea 
păcii în lume.

Cu Înaltă considerație,
SAMORA MOISES MACHEL

Președintele Partidului FRELIMO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia vă 
trimitem felicitările noastre eu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar 
general la al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Vă dorim un fericit an 1980, obținerea de noi succese în construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și în lupta pentru apărarea păcii 
mondiale a torțelor imperialiste.

Cu salutări frățești,
GILBERTO VIEIRA

Secretar general
al C.C. al Partidului Comunist din Columbia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cunoscînd succesul cu care s-au desfășurat lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și fericita hotărire privind realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, expresie 
unanimă a încrederii partidului și poporului român in orientările juste pe cara 
ați știut să le dați operei de construire a societății socialiste multilateral dez
voltate și rolului semnificativ al României socialiste in lupta antiimperialistă 

i de solidaritate internaționalistă, îmi este plăcut, tovarășe secretar general, 
' â vă felicit pentru această realegere și, totodată, să vă urez deplin succes 

U / în înaltele responsabilități care vă revin în fruntea partidului și statului 
român.

Forțele democratice și revoluționare din întreaga lume, detașamentele 
antiimperialiste și cele care luptă pentru socialism pe toate continentele 
acordă o deosebită importanță recentului Congres, fapt concretizat în parti
ciparea politică deosebit de amplă la acest eveniment, care a constituit o 
manifestare fermă și încurajatoare pentru dezvoltarea pe toate continentele 
a forțelor iubitoare de pace, ale socialismului, democrației și progresului 
social, adică a acelor forțe angajate in promovarea și făurirea singurei alter
native valabile in fața asupririi capitalismului și agresiunilor imperialiste.

Pentru toate aceste rațiuni, tovarășe secretar general, și exprimind recu
noștința partidului nostru pentru invitația ce ne-a fost adresată de a participa 
la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., vă adresez dumneavoastră și mem
brilor Comitetului Central recent aleși urări de fericire personală și de nof 
succese în construirea socialismului in România.

Cu salutări frățești,
TELMO HIDALGO

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Revoluționar din Ecuador

Stațiunile montane in așteptarea 
a 600000 de oaspeți

(Urmare din pag. I)
locurile de cazare ale ministerului 
nostru își vor petrece vacanța în ta
bere speciale și vor lua parte la 
excursii peste 50 000 elevi și stu- 
denți. De asemenea, în unitățile 
noastre din întreaga țară vor petrece 
un sejur de patru și chiar mai multe 
zile, în care se include și tradiționa
lul revelion, peste 160 000 de oameni 
ai muncii. Pe întreaga perioadă de 

.. . iarnă — care coincide cu trimestrul I 
al anului 1980 — sintem pregătiți să 
primim în stațiunile montane de 
odihnă și practicare a sporturilor, 
precum și în stațiunile de cură bal
neară peste 600 000 de oameni ai 
muncii. Așa se prezintă situația pe 
ansamblu. Dar „criza“ de locuri exis
tă și va continua să existe atîta vre
me cit cererile se vor Îndrepta mereu 
spre unele și aceleași stațiuni.

— Vreți să fiți mai explicit ?
— Da. în timp ce stațiuni ca Si

naia, Poiana Brașov. Herculane, Fe
lix, Vatra Dornei sau cele de pe Va
lea Oltului sint permanent solicita
te și, în mod obiectiv, nu pot face 
față întotdeauna cererilor, altele — 
cu condiții și posibilități egale de 

F practicare a sporturilor sau de cură 
1 balneară — se află o bună parte din 

sezon în așteptarea oaspeților. Sta
țiuni ca Semenic și Crivaia din Ca- 
raș-Severin. Izvoarele-Maramureș, 

'■ Bușteni-Prahova, Durău-Neamț, Pre
deal-Brașov, Stîna de Vale-Bihor. 
Borsec și Lacu Roșu-Harghita, deși 
oferă condiții bune atit pentru prac
ticarea sporturilor de iarnă, cit și 

t pentru cură balneară, au pe 
ansamblul sezonului alb un grad de 
ocupare foarte scăzut. Faptul este de 
neînțeles în cazul unor renumite sta
țiuni de cură balneară care vara nu 
pot face față cerințelor, iar acum 
sint în așteptarea oaspeților. Cazuri 
concrete — Complexele sanatoriale 
din Eforie-Nord, Mangalia. Singeorz 
ș.a. Or. ..uzinele sănătății" lucrează 
eu aceeași eficientă terapeutică și pe 
timpul iernii. Cauzele acestei situa
ții sint multiple. Ele se datoresc. pe 
de o parte, insuficientei propagan
de pe care o facem acestor stațiuni, 
necunoașterii lor corespunzătoare, 
chiar și de către agenții-vînzători de 
bilete, iar pe de altă parte, obișnuin
ței pe care și-au format-o multi ce
tățeni de a merge In vacanță nu
mai în locurile cunoscute. Evident, 
noi, ca organizatori de vacanțe, ținem 
și trebuie să ținem seama de dorin
ța solicitanților. Atîta vreme însă cit 
țara noastră dispune de mari fru
museți în toate zonele, este de da
toria noastră să le valorificăm pe 
toate în mod echitabil, avem da
toria să orientăm solîcitanții spre 
cunoașterea tuturor meleagurilor spre 
folosirea cit mai completă a bazei 
materiale create în acest scop.

— Ce pregătiri s-au făcut in sta
țiuni — și in cele foarte solicitate, 
și in cele mai puțin solicitate — pen
tru a fi create cele mai bune con
diții de vacanță oaspeților ?

— în majoritatea stațiunilor au 
fost efectuate lucrări de moderniza
re, de dotare cu mobilier nou, de 
verificare a instalațiilor de tot fe
lul, de igienizare a unităților de a- 
limentație publică. De asemenea, s-a 
acordat o atenție mai mare ca în 
alți ani pregătirii cadrelor în ve
derea asigurării unor servicii de ca
litate. Eforturile făcute în această 
direcție — circa 400 de lucrători au 
participat la cursurile de calificare, 
21 000 și-au perfecționat cunoștințe
le profesionale, 600 de bucătari și 
ospătari au urmat cursuri de spe
cializare în străinătate — ne îndrep
tățesc să așteptăm îmbunătățirea ca
lității serviciilor pe măsura exigen
țelor turiștilor. Dealtfel, pentru pre
gătirea in bune condiții a sezonului 
de iarnă, conducerea ministerului, 
împreună cu oficiile județene de tu
rism, a luat și alte măsuri. De pil
dă, circa 75 la sută din numărul de 
locuri pe anul 1980 au fost contrac
tate nominalizat, astfel ca turistul 
să știe încă din momentul cumpă
rării biletului hotelul sau vila în care 
va fi cazat. Este o măsură care, pe 
lingă siguranța pe care i-o pferă po
sesorului de bilet, conduce la eli
minarea obișnuitelor aglomerații și 
la pierderea timpului la birourile de 
repartizare și la operațiile de caza
re. în stațiunile montahe mult soli
citate s-a stabilit, ele asemenea, ca 
încă din gări turiștii să fie preluați 
de ghizi, conduși pînă la hoteluri, 
precum și pe munte, în cazul in 
care-și propun parcurgerea unor tra
see mai dificile. în același timp, s-au 
revizuit toate instalațiile pe cablu, 
pentru a asigura mai repede -urcu
șul la pirtiile de schi sau, pur și 
simplu, pentru a face mai plăcută 
escaladarea anumitor porțiuni ale 
muntelui. Și trebuie să spunem că, 
datorită investițiilor alocate, astăzi 
dispunem de instalații pe cablu în- 
tr-o bună parte din unitățile noas
tre — Sinaia. Bușteni, Ptedeal, Po
iana Brașov, Izvoarele, Semenic, Păl
tiniș. Vatra Dornei ș.a. în toate sta
țiunile mai importante sint centre de 
închiriat materiale Sportive, școli 
pentru inițierea în practicarea schiu
lui, trasee de plimbat cu săniuțe-schi 
și sănii obișnuite, patinoare natura
le. De asemenea, se vor organiza, in 
majoritatea stațiunilor, premiere ci
nematografice, teatrale și muzicale.

Rămîne ca impresiile „caravane
lor" de turiști să ateste dacă orga
nizatorii vacantelor și drumețiilor 
montane vor fi la... Înălțimea misiu
nii pe care o au.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, joi după- 
amiază, pe tovarășul Lenard Pal, pre
ședintele Comitetului Național pen
tru Dezvoltare Tehnică din Republi
ca Populară Ungară.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția fructuoasă a rela
țiilor de prietenie, de colaborare mul
tilaterală dintre România și Ungaria, 
în spiritul înțelegerilor stabilite cu 
prilejul dialogului româno-ungar Ia 
nivel înalt. în acest context, au fost 
relevate direcțiile și obiectivele prin
cipale ale colaborării dintre România 
și Ungaria, in cercetarea științifică si

IERI S-A ÎNCHEIAT CONSTRUCȚIA UNUI TUNEL

DE 10 KM PE RÎUL BICAZ

Hidrocentralele Bistriței «
Construirea hidrocentralei de ia 

Bicaz rămine o operă de pionierat 
in hidrotehnica românească. Primii 
210 000 de kilowați din apele Bistriței 
au început atunci să fie puse în sluj
ba energeticii. Și incă o dată pe ati- 
ția kilowați au fost smulși apelor 
sale prin construirea a incă 12 hidro
centrale în aval de cea de la Bicaz, 
socotindu-se că astfel s-a valorificat 
integral potențialul riului, începmd 
de la Poiana Teiului și pină ia văr
sarea sa în Șiret.

Scăpase însă din vînătoarea de cai 
putere ai apelor Bicazui, un afluent 
de seamă al Bistriței. Calculele ară
tau că prin captarea acestuia forța 
productivă a sistemului hidroenerge
tic al Bistriței ar crește cu peste 42 
de milioane de kilowați-ore.

Odată, gînditâ, fapta a și început să 
se contureze. A început săparea unui 
tunel care să aducă apele Bicazului 
in marele lac de acumulare. Un tu
nel lung de 9 842 de metri, cu diame
trul de 3 metri, străbătind munții in 
linie dreaptă, de la Tașca și oină in 
coasta lacului de acumulare. Cel mai 
lung de acest fel din țară, necesitind
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Cei mai buni sportivi români 
ai anului 1979

CLASAMENTUL ASOCIAȚIEI PRESEI SPORTIVE
• Pe echipe : 1. Formația femininâ de gimnastică a României 
® Feminin : 1. Nadia Comâneci • Masculin : 1. Constantin

Alexandru
La tradiționala anchetă pentru 

desemnarea celor mai buni sportivi 
români ai anului 1979, organizată de 
Asociația presei sportive, au partici
pat 61 de comentatori sportivi de 
la ziare și reviste, de Ia „Agerpres", 
radio și televiziune. Iată rezultatele 
acestei anchete :

FEMININ : 1. Nadia Comăneci
(Cetatea Deva) — gimnastică, 537 
puncte ; 2. Emilia Eberle (C. S.
Arad) — gimnastică, 470 puncte ; 3. 
Sanda Toma (Viitorul București) — 
canotaj, 447 puncte ; 4. Dumitrița
Turner (Clubul sportiv al Liceului 
de istorie și filologie din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej) — gimnas
tică, 406 puncte ; 5. Melita Riihn 
(Clubul sportiv școlar Sibiu) — 
gimnastică, 351 puncte ; 6. Carmen 
Bunaciu (Dinamo București) — înot, 
278 puncte ; 7. Eva Zdrgo-Raduly
(C.A.S.U. Cluj-Napoca) — atletism, 
230 puncte ; 8. Virginia Ruzici (Di
namo București) — tenis, 154 puncte;
9. Teodora Ungureanu (Dinamo 
București). — gimnastică, 93 puncte ;
10. El. Oprea—Fl. Dospinescu (Di
namo București) — canotaj, 54,5 
puncte.

MASCULIN : 1. Constantin Ale
xandru (Steaua) — lupte greco-ro- 
mane, 545 puncte ; 2. Ivan Patzai- 
chin (Dinamo București) — caiac-

Wushu — un tradițional 
și popular sport chinez — 
în fața publicului român
După evoluții pline de succes in 

alte orașe ale țării, iată că ansamblul 
Wushu a cules aplauze și cele mai 
bune aprecieri din partea miilor de 
bucureșteni prezenți in sala Flo- 
reasca la spectacolul demonstrativ al 
acestui tradițional și deosebit de 
popular sport chinez.

In traducere. Wushu înseamnă „artă 
marțială" și este un sport national 
chinez, cu origini străvechi. în prac
tica vinătorii sau a necesităților de 
apărare și de luptă. Astăzi, după un 
drum de milenii. Wushu s-a transfor
mat intr-o ramură sportivă care 
servește scopurilor întăririi sănătății 
oamenilor muncii, fiind practicat de 
copii, tineri și virstnici, pornind de 
la mișcări de bază, defensive sau o- 
fensive, executate cu sau fără arme, 
in conformitate cu reguli stricte.

Miilor de spectatori din sala Flo- 
reasca li s-au dezvăluit stiluri, teh
nici și mijloace specifice exercițiilor 
fără arme, cu arme lungi, scurte sau 
flexibile, exerciții cu parteneri sau 
in grupuri. In aplauze continue, timp 
de o oră și jumătate. ansamblul 
Wushu s-a desfășurat sub semnul în- 
demînării și al acrobației uluitoare, 
al mișcării pline de suplețe ,și grație, 
adevărată demonstrație a calităților 
i nalte pe care acest sport le conferă 
practicanțiloT.

La încheierea spectacolului, mem
brilor ansamblului — dintre care 
mulți sint campioni Wushu pe anul 
1979 — li s-au oferit flori de către 
un grup de pionieri, bucureșteni. La 
revedere — Wushu ! (V. Mironescu). 

dezvoltarea tehnologică, pe perioada 
următorilor cinci ani, in diverse 
sectoare de activitate economică. S-au 
evidențiat domeniile de interes pen
tru colaborarea tehnico-științifică, 
printre care construcțiile de mașini, 
metalurgia, energetica, chimia, fizica, 
construcțiile industriale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă tovărășească, a 
participat tovarășul Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

A luat parte Săndor Rajnai, amba
sadorul Republicii Populare Ungare 
la București.

au devenit mai puternice
săparea și scoaterea din inima mun
ților a peste' 100 000 de metri cubi 
de rocă. Săparea tunelului a început 
concomitent de la ambele capete. 

Asistam, ieri, la perforarea perete
lui de stincă din ce in ce mai subțire 
care mai despărțea cele două fron
turi de lucru. Ultimele eforturi și... 
peste citeva clipe membrii brigăzilor 
de mineri conduse de Constantin 
Drăgușanu și Gheorghe Mîndrilă 
și-au strinș mîinile. Victoria a fost 
deplină. Măsurătorile făcute de to
pometri arată că axele tunelurilor 
s-au întilnit exact, fără nici un cen
timetru de deviere.

Constructorii grupului de șantiere 
„Moldova" al Trustului de construcții 
hidrotehnice București, care cu ani In 
urmă au realizat întregul sistem hi
droenergetic al Bistriței, iar acum 
lucrează la amenajarea hidroenerge
tică a Șiretului, și-au înscris, odată 
cu străpungerea noului tunel, incă 
un succes de prestigiu in palmaresul 
muncii lor eroice.

Constantin BLAGOVICI 
corespondentul „Scinteii”

canoe, 440 puncte ; 3. Dan Grecu 
(Dinamo București) — gimnastică, 
414 puncte ; 4. Ion Draica (Farul
Constanța) — lupte greco-romane, 
243 puncte ; 5. Ilie Floroiu (Farul
Constanța) — atletism, 229 puncte ; 
6. Ion Birlădeanu (Steaua) — caiac- 
canoe, 207 puncte ; 7. Ștefan Rusu 
(Mobila Rădăuți) — lupte greco- 
romane, 151 puncte • 8.. Daniel Radu 
(Steaua) — box,'”109 puncte ; 9. Flo
rin Gheorghiu (I.T.B.) — șah, 102 
puncte ; 10 Marin Stan (Steaua) — 
tir, 97 puncte.

ECHIPE : 1. Echipa feminină de 
gimnastică a României — 290
puncte ; 2. Echipa de lupte greco- 
romane a României — 140 puncte ; 
3. Echipa masculină de handbal a 
României — 93 puncte ; 4. Echipa 
de fotbal Universitatea Craiova — 
91 puncte ; 5. Echipa de rugby a 
României — 87 puncte ; 6. Echipa 
masculină de volei Dinamo Bucu
rești — 83 puncte.

(Agerpres)

I ■ H a ■ a n H ■ Bl
PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DISCIPLINEI RUTIERE

Ieri a avut loc la Inspectoratul Ge
neral al Miliției o consfătuire 
pe teme de circulație rutieră, la care 
au participat factorii de răspundere 
din ministerele și organele centrale 
deținătoare de parc auto, reprezen
tanți ai Ministerului Educației și în- 
vățămmtului. Ministerului Sănătății, 
Inspecției de Stat pentru Protecția 
Muncii, Automobil Clubului Ro
mân, conducători de întreprinderi 
de transport, șefi de autobaze și alte 
cadre învestite cu importante atribu
ții in acest domeniu. Participanții au 
analizat dinamica și cauzele acciden
telor rutiere produse în 1979 și au 
stabilit măsuri de natură să ducă la 
întărirea siguranței circulației pe 
drumurile publice.

Din dezbaterile consfătuirii și din 
statisticile întocmite „la zi“ rezultă 
că in 1979, datorită aplicării cu mai 
multă fermitate a măsurilor judicioa
se adoptate la consfătuirea similară 
din anul trecut, intensificării de că
tre organele de miliție a activității 
de prevenire, supraveghere și con
trol, ca și acțiunilor întreprinse in 
comun cu alte ministere și instituții 
centrale, se conștată — fapt îmbucu
rător ! — o reducere a numărului și 
consecințelor „evenimentelor" rutiere. 
Astfel, față de anul trecut, în 1979 se 
înregistrează o reducere cu 10,8 la 
sută a numărului de accidente de cir
culație, cu circa 12 la sută a numă
rului de p,ersoane care și-au pierdut 
viața și cu 9 la sută a celor rănite. 
Este de semnalat faptul că a sporit 
la 28 numărul județelor in care 'curba 
accidentelor a cunoscut o linie des
cendentă. cărora li se adaugă — și nu 
în ultimul rînd — municipiul Bucu
rești.

Relevind, aici, această situație „pe 
‘ansamblu", nu se poate trece cu ve
derea faptul că reducerea numărului 
de accidente nu s-a realizat unitar de

Cronica zilei
Joi s-au încheiat la București con

vorbirile dintre Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie din Re
publica Socialistă România, și Lenard 
Pal, președintele Comitetului Națio
nal pentru Dezvoltare Tehnică din 
R.P. Ungară, cu privire la dezvol
tarea în continuare a colaborării în 
domeniul științei și tehnologiei din
tre cele două țări.

Reprezentanții organelor centrale 
pentru știință și tehnologie din 
România și Ungaria au semnat un 
Protocol prin care, corespunzător 
sarcinilor rezultate din intilnlrile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Janos Kădăr, 
au fost stabilite măsuri pentru acce
lerarea realizării programelor de 
cooperare în cercetarea științifică, și 
dezvoltarea tehnologică aflate în curs 
de desfășurare pe perioada 1979—1980, 
precum și pentru creșterea eficiente' 
cooperării.

De asemenea, au fost convenite di
recțiile și obiectivele principale ale 
cooperării româno-ungare in dome
niul științei și tehnologiei pe peri
oada 1981—1985 în cele mai impor
tante ramuri ale economiilor națio
nale ale celor două țări.

(Agerpres)

Industria județului Olt 
a îndeplinit planul pe 4 ani

Desfășurînd o susținută activitate 
pentru realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate 
în intrecerea socialistă, oamenii mun
cii din unitățile industriale ale jude
țului Olt au îndeplinit, la 20 decem
brie, planul pe patru ani din cincinal, 
la producția globală.

Eforturile întreprinse de-a lungul 
acestei perioade, pentru mai buna 
organizare a producției și a muncii, 
folosirea judicioasă a capacităților de 
producție și a forței de muncă și îm
bunătățirea tehnologiilor de fabrica
ție se vor materializa la sfîrșitul a- 
cestui an într-o producție industria
lă suplimentară de 1,1 miliarde lei.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean de 
partid, se spune :

însuflețiți permanent de îndrumă
rile și exemplul dumneavoastră, de 
cutezanță și dăruire revoluționară, de 
sarcinile trasate în magistralul raport 
și în cuvîntarea rostită la încheierea 
lucrărilor istoricului Congres al par
tidului. sintem deciși să facem tot 
ceea ce deoinde de noi pentru a crea 
baze trainice înfăptuirii mobilizatoa
relor prevederi din cincinalul viitor, 
prin pregătirea optimă și la un nivel 
calitativ superior a producției anului 
1980. parte integrantă a programului 
de făurire a societății socialistă mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Cu 40 de zile 
mai devreme

La întregrinderea „Napochim" din 
Cluj-Napoca a început să producă, 
cu 40 de zile mai devreme, noua 
secție de mase plastice care ridică 
cu 50 la sută potențialul de pro
ducție al unității. Aici se realizează 
articole de uz industrial și bunuri 
de larg consum. Noua capacitate, 
dotată cu utilaje moderne realizate 
în cea mai mare parte de industria 
românească, este rodul eforturilor 
depuse de constructorii Trustului 
de construcții industriale chimice — 
Cluj și Trustului de instalații și mon
taje — Brașov, a conlucrării fruc
tuoase a acestora cu beneficiarul. 
(Alexandru Mureșan).

toate marile unități deținătoare de 
parc auto. Ba, mai mult : în unele 
unități aparținînd de ministere și 
instituții centrale a avut loc, față 
de anul trecut, o creștere a nu
mărului de evenimente rutiere ne
dorite. Totodată, trebuie arătat că 
și în acest an au continuat să 
aibă Ioc o serie de accidente deo
sebit de grave, ca urmare a indisci
plinei unor conducători auto, a ne- 
executării îndatoririlor de serviciu 
de către personalul tehnic și de deci

PE MARGINEA CONSFĂTUIRII DE LA 
INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

zie, lipsei de control din partea unor 
șefi de unități. în egală măsură, 
aceste cauze au favorizat și alte aba
teri, între care încălcarea legalității 
privind efectuarea unor transporturi, 
multe din mașinile statului fiind folo
site in alte interese, de natură parti
culară. Din cuvintul participanților Ia 
dezbateri am reținuț și faptul că nu
mărul accidentelor de circulație ar fi 
putut să fie mai redus dacă toate 
autovehiculele ar fi plecat in cursă 
în perfectă stare de funcționare. Din 
păcate, lipsa de control și intervenție 
la ieșirea sau intrarea în garaje a 
făcut ca starea tehnică a multora 
dintre ele să fie necorespunzătoare, 
tocmai la sistemele „vitale" — de frî- 
nare, de rulare, direcție și semnaliza
re — care au constituit tot atitea 
cauze ale producerii unui număr 
însemnat de accidente. De mul
te ori — mai ales în unitățile disper
sate — înainte de a pleca la drum, 
șoferii nici nu sint măcar preveniți 
asupra particularității traseelor sau a 
mărfurilor transportate. Ca să nu mai

R. P. BULGARIA

Supertransportorul cuprifer
în țara vecină ur

mează să intre în ex
ploatare, pînă la fi
nele anului, unul din 
cele mai lungi trans
portoare pe bandă ru
lantă din Europa. A- 
menajat intr-un tunel 
care face legătura în
tre exploatarea cupri
feră și combinatul de 
îmbogățire a minereu
lui de cupru Elațit — 
obiective situate la o 
depărtare de circa 
șapte kilometri unul 
de altul — transpor
torul va avea o lun
gime de 6 676 metri. 
El va furniza fabricii

de flotare peste 2 000 
de tone de minereu 
de cupru pe oră.

Potrivit calculelor 
preliminare, această 
bandă, cu lățimea de 
1,2 metri, care va rula 
cu o viteză de 3.15 
metri pe secundă, va 
fi mai economicoasă 
decît transportul ru
tier, feroviar sau pe 
apă. De asemenea, ea 
va fi mai eficientă 
decît varianta tradi
țională, care, pentru o 
distanță similară, ar 
necesita un sistem 
mai complicat, consti

R. P. D. COREEANĂ

Școlile... plutitoare
Cine vizitează „Bong- 

hua-san“, vas aparți- 
nînd întreprinderii pis
cicole „Kim Ceak“, ră
mîne surprins aflînd că 
la bordul său funcțio
nează ana din cele mai 
obișnuite școli medii. 
Școala este încadrată 
cu personal didactic de 
specialitate și înzes
trată cu laboratoare, 
bibliotecă etc. Sur
prinderea vizitatorului 
este și mai mare a- 
flînd că școala este 
pusă la dispoziția... a 
12 elevi.

„Nici un efort nu 
este prea mare pentru 
a face din fiecare ma
rinar un absolvent de

școală medie — spune 
inginerul Heu Sung 
Huan, directorul șco
lii. Dealtfel, in țara 
noastră, aceasta con
stituie o sarcină că
reia statul îi acordă 
toată atenția și spri
jinul". Cei 12 elevi 
sint ultimii care ur
mează școala medie. 
Restul personalului de 
pe vas este format din 
ingineri, subingineri și 
absolvenți de școală 
medie, dintre care 
mulți urmează, prin 
corespondență, cursu
rile unor școli tehnice 
superioare.

Printre elevii școlii 
plutitoare de pe „Bong-

R. S. CEHOSLOVACĂ

Recordurile de viteză
ale locomotivei „Skoda"

Producția de loco
motive electrice a uzi
nelor „Skoda" din 
Plzen are o tradiție de 
50 de ani. Imaginea de

sus prezintă noul tip 
de'locomotivă electri
că 60-E, care se nu
mără printre cele mai

puternice locomotive 
din lume, putînd atin
ge o viteză de 200 ki
lometri pe oră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2Z, 

23 șl 24 decembrie. In țară ; Vreme in 
general umedă șl caldă, mal ales la 
Începutul intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale mal ales sub formă de ploaie in 
regiunile din sud-estul țării șl sub for-

vorbim de faptul că nu peste tot 
există preocupare pentru creșterea 
calificării profesionale a conducători
lor auto, pentru însușirea și aplicarea 
de către aceștia a normelor de con
duită preventivă, pentru educația 
lor civică.

în spiritul cerințelor generale de 
întărire a ordinii și disciplinei — 
care se află și in fața armatei 
mereu mai numeroase a condu
cătorilor auto, pe măsura sporirii ne
încetate a numărului de autovehicu

le — participanții la consfătuire au 
insistat asupra necesității de a se sta
bili măsuri concrete pentru întărirea 
siguranței circulației, pentru redu
cerea numărului de accidente. între 
altele, s-a subliniat ca in planul de 
măsuri să se prevadă continuarea și 
amplificarea acțiunilor comune între
prinse de organele de miliție cu com
partimentele de transporturi și echi
pajele de control intern ale ministe
relor și instituțiilor centrale, pentru 
supravegherea traficului, prevenirea 
transporturilor ilegale, respectarea 
întocmai a regulilor de circulație. 
Alte măsuri concretizează acțiuni 
permanente, sistematice în localități 
și în afara acestora pentru comba
terea risipei de carburanți. îndeosebi 
prin eliminarea defecțiunilor tehnice 
și a vitezelor excesive, neeconomice. 
S-a subliniat rolul educativ al discu
tării în colectivele lor de muncă nu 
numai a șoferilor care au comis aba
teri, ci și a factorilor de răspundere 
din unitățile respective care nu se 
preocupă de instruirea și controlul 

tuit din cinci benzi 
rulante.

Supertransportorul, 
cum l-au denumit au
torii săi, specialiști al 
societății bulgaro-un- 
gare „Intransmas", es
te dotat cu șapte dis
pozitive de încărcare, 
din care patru sint de 
rezervă. Descărcarea 
se va efectua intr-un 
tambur, așezat în fața 
benzii rulante. Insta
lația este dotată cu un 
dispozitiv de siguran
ță telecomandat și va 
fi deservită de doi 
tehnicieni.

hua-san" este și bă- 
trînul mecanic Ri Giu 
Hiun. înainte de eli
berare, Ri Giu Hiun a 
fost servitor la un mo
șier, apoi a ajuns ma
rinar și mecanic în 
flota R.P.D. Coreene, 
Astăzi, bătrînul Ri în
vață cu sirguință al
gebră și trigonometrie, 
fizică, chimie și alte 
obiecte la care a ob
ținut numai mențiunea 
„foarte bine".

După modelul școlii 
de pe „Bonghua-san" 
s-au înființat alte școli 
medii pe vasele „Kîm- 
gan-san“, „Chilbo-san" 
și „Daisung-san".

mă de ploaie, lapovlță și ninsoare tn 
celelalte regiuni. Vînt moderat, cu in
tensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 și plus 4 gra
de, Izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar valorile maxime vor oscila între 
minus 1 și 8 grade. Ceață, dimineața 
și seara. La munte va ninge, iar pe 
alocuri va viscoli. In București : Vre
me în general umedă, caldă, cu cerul 
mal mult acoperit, favorabil precipi
tațiilor slabe. Vînt moderat.

activității acestora. La rîndul lor, 
organele de administrare a dru
murilor sint datoare să intervină cu 
mai multă operativitate pentru înlă
turarea defecțiunilor ce apar în re
țeaua rutieră — denivelări, gropi, 
indicatoare deteriorate — ca și pen
tru combaterea înzăpezirilor și po
leiului pe timp de iarnă. în acest 
scop, întrucît sarea aduce prejudicii 
atit drumurilor, cit și mașinilor, se 
vor folosi cantități mai mari de nisip 
antiderapant, iar în viitor și a unei 
soluții de clorură de calciu. De ase
menea, se preconizează o îmbunătă
țire a metodelor de instruire in 
școlile de șoferi și reducerea duratei 
cursurilor acestora, in favoarea unei 
pregătiri mai intensive, în concor
danță cu cerințele și exigențele cir
culației actuale și în perspectivă.

Potrivit planului de măsuri, în 1980 
operațiunile de verificare tehnică 
anuală a autovehiculelor se vor faco 
la un nivel calitativ superior. Uni
tățile care vor fi autorizate să efec
tueze verificarea tehnică vor fi dotate 
cu întreaga aparatură necesară, iar 
personalul desemnat in acest scop va 
fi instruit din timp. Informăm și pe 
această cale pe cei interesați că ecu
soanele de verificare tehnică anuală 
pe 1980 vor avea culoarea verde șl 
sint confecționate numai de coopera
tiva „Arta aplicată" din București, 
strada Galați, nr. 38, sectorul 2, coo
perativă care așteaptă comenzi ferme.

Este de dorit ca măsurile care s-au 
stabilit, ca și propunerile și sugestiile 
formulate în cadrul consfătuirii să se 

• regăsească materializate în anul vii
tor într-un plus de siguranță a de
plasărilor pietonilor și autovehicule
lor pe drumurile publice, în întărirea 
ordinii și disciplinei, a eticii și civili
zației rutiere.

Petre POPA

I

• ANTRICOTUL DE 
VIȚEL... DIN PEȘTE. Gos’ 
podinele nipone au de cîtva 
timp la dispoziție un prepa
rat pe bază de pește al 
cărui gust se aseamănă foarte 
mult — la alegere — cu gustul 
cărnii de porc sau al celei de 
vacă. „Materia primă" o consti
tuie fie mreana (pentru cine 
preferă carnea de vită), fie ma
crourile (pentru cine preferă 
carnea de porc). Peștele este 
supus unui tratament special : 
mai intii. după scoaterea oase
lor, este trecut printr-o baie de 
sare și apoi printr-o baie de 
alcool, pentru inlăturarea apei 
și a grăsimii, .precum și a miro
sului specific. Apoi, fibrele de 
carne sint prelucrate într-o in
stalație specială pentru a le 
schimba „textura" ; produsul ob

ținut este trecut printr-o instala
ție de uscare și. în fine, amba
lat. Pe lingă prețul, evident, mal 
ieftin — materia primă se gă
sește din belșug — noul tip de 
„carne" prezintă avantajul că își 
păstrează prospețimea pentru 
perioade mult mai îndelungate 
în comparație cu carnea de 
porc sau cea de vacă.

• POPULAȚIA GLO
BULUI IN ANUL 2000. 
Biroul american pentru studiul 
populației mondiale apreciază că 
in anul 2000 populația Terrei va 
fi de 6 miliarde de oameni, față 
de 4 miliarde, cit este în prezent. 
Această cifră va fi atinsă în 
ciuda faptului că rata natalității 
pe glob a scăzut de la 2 la sută 
în anii 1960, la 1,7 la sută in 
prezent.

• DISCUL CALCULA
TOR. O firmă franceză a pui 
la punct un original calculator 
de buzunar care seamana per fect cu un disc de telefon. Pen

tru construirea sa a fost nevoie 
de o tehnologie specială, întru- 
cit. de regulă, nu există circuite 
integrate de formă rotundă. 
Manipularea noului calculator 
este mult mai ușoară decît în 
cazul calculatoarelor de formă 
dreptunghiulară, întrucît pot fi 
folosite simultan cele două de
gete mari.

• OPERAȚIA „SAL
VAREA STEJARULUI". 
Pentru salvarea unuia din cel 
mai bătrini stejari din Europa 
(vîrsta : aproximativ 2 000 de

ani), aflat în R.S.S. Lituaniană, 
a fost elaborată o tehnică spe
cială. Cu timpul, în interiorul 
stejarului — care are înălțimea 
de 20 de metri, diametrul fiind 
de peste 8,5 metri — se formase 
o scorbură uriașă, în care puteau 
Încăpea citeva persoane, ceea ce 
a creat pericolul iminent al ru
perii copacului. Pe baza unui 
proiect al Institutului lituanian 
pentru conservarea monumente
lor naturii, scorbura a fost bine 
curățată, iar apoi interiorul său 
acoperit cu substanțe chimice 
speciale ; totodată, gura scorbu
rii a fost astupată, fiind lăsată 
doar o „ușiță" prin care specia

liștii vor putea cobori la nevoie, 
în urma acestei operații, sa 
scontează că arborele va mai pu
tea trăi citeva sute de ani.

• RADAR ANTIDERA
PANT. Cercetătorii britanici 
sint pe punctul de a finaliza un 
sistem de frinare combinat cu o 
instalație radar pentru a se 
evita deraparea autovehiculelor 
pe șosele umede sau cu mîzgă. 
Dispozitivul radar, instalat sub 
sașiu, măsoară cu cea mai mare 
precizie viteza autovehiculelor, 
transmițînd observațiile obținute 
unui sistem de control, care, la 
rîndul lui, le compară cu alte in
formații și decide cînd se con
turează pericolul derapării. în 
acest caz intervine sistemul de

frinare, redresarea autovehiculu
lui realizindu-se automat.

• ÎMPOTRIVA ABU
ZULUI DE TRANCHILI
ZANTE, Autoritățile america
ne au început să fie tot mai alar
mate de 'proporțiile consumului 
de valium, tranchilizant folosit 
cu regularitate de către aproape 
15 la sută din populația adultă 
din S.U.A. (aspect despre care 
s-a mai relatat la această ru
brică). Numai în 1978, medicii 
americani au emis 68 milioane 
de rețete de valium și librium. 
Ca urmare, ministerul american 
al sănătății a lansat o vastă 
campanie de informare a cetă
țenilor asupra pericolelor consu

mului exagerat de tranchilizan
te. E posibilă chiar adoptarea în 
curînd a unei legi care va regle
menta desfacerea acestor nrodu- 
se farmaceutice. Cercetări re
cente efectuate de medici ame
ricani asupra șoarecilor au con
firmat teoria potrivit căreia a- 
cestea provoacă deformări gra
ve ale comportamentului.

• CU TELEFERICUL 
LA 4 000 DE METRI. Zile' 
le acestea, în Elveția a luat 
sfirșit construcția celui mai înalt 
teleferic din Europa, care trans
portă schiori și turiști la o alti
tudine de aproape 4 000 de me
tri. El dispune de două cabine, 
avind fiecare o capacitate de 100 
de pasageri.



NAȚIUNILE UNITE

Sesiunea specială consacrată noii ordini 
economice internaționale se va desfășura 
intre 25 august - 5 septembrie 1980

Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). - Potrivit unei rezoluții a Adunării 

Generale a O.N.U., sesiunea specială a Adunării Generale consacrată noii 
ordini economice internaționale se va desfășura la sediul din New York 
al Națiunilor Unite, în perioada 25 august-5 septembrie 1980. După cum 
precizează rezoluția, sesiunea urmează să se desfășoare „la un nivel politic 
ridicat".

Adunarea Generală a O.N.U. a 
mai adoptat, de asemenea, o serie de 
alte rezoluții.

După cum s-a anunțat, în încheie
rea dezbaterilor asupra punctului pri
vind „Problema Rhodesiei de sud 
(Zimbabwe)", Adunarea Generală a 
auoptat, cu o mare majoritate de vo
turi, un proiect de rezoluție elaborat 
și prezentat de țările africane, prin 
care se ia notă de acordurile înche
iate la Londra privind acordarea in
dependenței Zimbabwe pe bază de 
alegeri libere și corecte. Adunarea 
Generală declară solemn că o regle
mentare justă și durabilă în Zim
babwe este posibilă numai cu partici
parea deplină a Frontului Patriotic, 
ca renrezentant unic și legitim al po
porului Zimbabwe, în toate fazele de 
punere in aplicare a acordurilor în
cheiate la Londra.

Plenara Adunării Generale a adop
tat. cu o largă majoritate de voturi, 
convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de fe
mei. Documentul, care încorporează 
o serie de propuneri românești, dă 
expresie juridică eforturilor depuse 
de statele membre în ultimii cinci ani 
pentru adoptarea unei game largi de 
măsuri care să contribuie la elimina
rea discriminărilor existente față de

Sprijin inițiativelor îndreptate spre întărirea 
încrederii internaționale și începerea dezarmării

Ședința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 20 (Agerpres). — Iugo

slavia sprijină orice inițiativă sau 
măsură concretă care poate să con
tribuie la întărirea încrederii inter
naționale, la oprirea cursei înarmări
lor și la începerea procesului de 
dezarmare — s-a subliniat în cadrul 
unei ședințe a Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. Dezbătînd problema secu
rității europene și a dezarmării. Pre
zidiul a constatat că actuala cursă a 
înarmărilor amenință nu numai a- 
ceastă regiune, ci pune în pericol 
securitatea internațională în general. 
Cursa înarmărilor are un efect nega

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 20 (Agerpres). — Sesiunea 

Adunării Populare a R. P. Bulgaria 
a aprobat planul de dezvoltare a țării 
pe următorii doi ani și bugetul de 
stat al R. P. Bulgaria pe anul 1980.

Venitul național va crește în Bul
garia cu 5.7 la sută in anul 1980 și cu 
5,5 la sută în anul 1981. față de nive
lul anului precedent. Producția in
dustrială va crește cu 6,3 la sută și 
respectiv cu 6,1 la sută. în anul 1980 

femei în domeniile politic și econo
mic, cit și ale educației, sănătății și 
familiei. Adunarea Generală a ho- 
tărît ca, odată cu adoptarea ei, con
venția să fie deschisă spre semnare 
și ratificare statelor membre ale 
O.N.U.

Plenara Adunării Generale a adop
tat, prin consens, o rezoluție inițiată 
de statele membre ale „Grupului ce
lor 77“ — din care face parte și țara 
noastră — privind noua ordine mon
dială în domeniul informațiilor.. Adu
narea Generală a hotărit transforma
rea comitetului actual pentru exa
minarea activităților și programelor 
Națiunilor Unite în domeniul infor
mației intr-un nou organism, cu atri
buții și componență lărgite. Țara 
noastră, care a făcut parte din ve
chiul comitet, va continua să-și des
fășoare activitatea alături de cele
lalte 65 de state membre ale noului 
organism. Rezoluția cere noului co
mitet să examineze activitatea O.N.U. 
in domeniul informațiilor în lumina 
evoluției relațiilor internaționale in 
ultimele două decenii și a imperati
velor edificării noii ordini mondiale 
în domeniul informațiilor și comuni
cațiilor de masă și să prezinte reco
mandări în acest sens.

tiv asupra relațiilor internaționale în 
ansamblu — se arată în concluziile 
ședinței.

Abordînd o serie de aspecte ale po
liticii interne, Prezidiul a relevat că 
întărirea poziției economiei iugo
slave în comerțul internațional con
stituie o direcție de bază a politicii 
economice în 1980. De asemenea, s-a 
subliniat că relația dintre importuri 
și exporturi trebuie planificată în- 
tr-un asemenea mod incît să se asi
gure o descreștere semnificativă a 
deficitului balanței de plăți, precum 
și o creștere a fondului valutar.

investițiile capitale vor fi de 7 000 
milioane leva, iar în anul 1981 — de 
7 480 milioane leva Bugetul de stat 
al R. P. Bulgaria pe anul 1980 pre
vede Ia capitolul venituri suma de 
13187 milioane leva, iar la capitolul 
cheltuieli 13167 milioane leva. Pen
tru finanțarea economiei naționale se 
alocă stima de 5 777 milioane leva, iar 
pentru acțiuni social-culturale suma 
de 5 265 milioane leva.

România în lume
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Vizita in Maroc a ministrului afacerilor externe al României
RABAT 20 (Agerpres). — Joi a 

sosit la Rabat tovarășul Stefan An
drei. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, care, 
la invitația ministrului marocan al 
afacerilor externe și cooperării, 
M’Hamed Boucetta, efectuează o vi

PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII”
Articole consacrate țării

DELIII 20 (Agerpres). — Organul 
central al Partidului Comunist din 
India (marxist), ziarul „People's 
Democracy", publică, în continuarea 
seriei de articole dedicate tării 
noastre, un amplu articol semnat de 
E. M. S. Namboodiripad, secretarul 
general al P.C.I. (marxist), intitulat 
„PERSPECTIVELE DEZVOLTĂ
RII". Reliefind importanta isto
rică a celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, zia
rul subliniază că documentele a- 
doptate cu acest prilej „nu numai 
că oferă o imagine clară a dezvol
tării economice ă tării in perioada 
cincinalului viitor dar prefigurează 
și progresul in perspectivă al Româ
niei".

Prezentînd principalele aspecte 
ale documentelor Congresului, zia
rul pune accentul pe rolul major 
acordat științei in progresul multi
lateral și dinamic al tării.

Ca un element deosebit este sub
liniată, totodată, solutionarea pro
blemei naționale in România, men- 
ționindu-se că „P.C.R. a rezolvat in 
mod creator aspectele legate de

Expoziție culturală la Khartum

KHARTUM 20 (Agerpres). — La 
sediul Institutului de muzică și 
dramă din Khartum a fost organi
zată o expoziție de fotografii, 
discuri și cărți românești. La loc de 
frunte se află operele secretarului 
general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „România pe drumul 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", documentele, 
celui de-al XII-lea Congres al

HAVANA
Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“ 

in vederea pregătirii Conferinței generale 
a O.N.U.D.I.

Reprezentantului României i s-a încredințat funcția de raportor
al comitetului plenar de lucru

HAVANA 20 (Agerpres). — In ca
pitala Cubei continuă lucrările con
ferinței ministeriale a „Grupului 
celor 77“ în vederea pregătirii 
celei de-a treia Conferințe ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
— O.N.U.D.I. III.

înscriindu-se in cadrul acțiunilor 
menite 'să întărească solidaritatea și 
unitatea țărilor in curs de dezvol
tare în eforturile pentru soluționarea 
marilor probleme ale omenirii, pen
tru instaurarea noii ordini economi- 

zită oficială in Maroc. Cu prilejul 
vizitei vor avea loc la Rabat și lu
crările celei de-a Il-a sesiuni a Co
misiei interguvernamentale de 
cooperare economică și tehnică ro- 
mâno-marocană, coprezidată de mi
niștrii de externe ai celor două țări.

noastre în presa indiană
existenta naționalităților conlocui
toare, prin asigurarea deplinei lor 
egalități cu cetățenii de origine 
română".

★

Sub titlul „MARILE IDEI CARE 
SÎNT VERIFICATE DE VIAȚĂ", 
revista indiană de politică externă 
„International Reporter" consacră 
un amplu articol eforturilor po
porului român pentru progres și 
dezvoltare independentă, puntnd ac
centul pe contribuția esențială a to
varășului Nicolae Ceauș eseu la ela
borarea liniilor fundamentale ale 
politicii interne și externe româ
nești. „Gindirea și activitatea pre
ședintelui Ceaușescu — se mențio
nează in articol — reflectă cele mai 
nobile aspirații ale poporului său". 
Este subliniat, în context, aportul 
șefului statului român la îmbogă
țirea conținutului noțiunii de inde
pendență in contextul vieții inter
naționale contemporane, mențio- 
nindu-se că „independenta este 
cheia de boltă a filozofiei președin
telui Ceaușescu".

Partidului Comunist Român. Prin
tre exponate figurează, de aseme
nea, lucrări, albume, reviste și fo
tografii privind activitatea pre
ședintelui României socialiste și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. aspecte 
din munca și viața poporului 
român.

Cu același prilej, a fost organiza
tă o audiție de muzică populară 
românească.

și al grupului său de redactare 
ce internaționale, reuniunea este 
chemată să elaboreze și să adopte 
platforma politică de negociere a 
„Grupului celor 77“ care să permită 
abordarea de către O.N.U.D.I. III â 
problemelor industrializării și adop
tarea unor măsuri și acțiuni practice, 

în cadrul lucrărilor, reprezentan
tului României i s-a încredințat 
funcția de raportor al comitetului 
plenar de lucru și al grupului său de 
redactare, care urmează să elaboreze 
declarația finală a reuniunii.

Pentru lichidarea 
decalajelor economice 

Se preconizează o reuniune 
internațională la nivel înalt 

în problemele ajutorului 
pentru dezvoltare

BONN. — Fostul cancelar vest- 
german Willy Brandt a declarat că 
Bruno Kreisky, cancelarul austriac, 
a fost solicitat de „Comisia Nord- 
Sud" să studieze posibilitatea orga
nizării unei întilniri. internaționale 
la nivel înalt în problemele legate 
de cooperarea dintre țările dezvol
tate și cele în curs de , dezvoltare. 
El a subliniat că întîlnireă respec
tivă ar urma să fie limitată la 25 de 
șefi de guvern reprezentind fiecare 
zonă importantă a lumii. „Comisia 
Nord-Sud“, prezidată de Willy 
Brandt, și-a propus identificarea 
unor modalități de reducere a deca
lajului dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, dorește 
ca întîlnireă la nivel înalt. să discute 
un program de ajutor de urgență 
pentru dezvoltare.

PROTOCOL TURISTIC ROMĂNO-SOVIETIC. Protocolul privind 
schimburile turistice pe anul 1980, intre organizațiile de turism din țara 
noastră — O.N.T. „Carpați" și O.N.T. „Litoral", și organizația sovietică 
„Futurist" a fost semnat la Moscova. Documentul prevede schimburi spo
rite de turiști, îmbogățirea structurii acestor schimburi și lărgirea ariei 
geografice a. excursiilor turiștilor români in U.R.S.S. și a turiștilor sovietici 
in România.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

CONVORBIRI SOVIETO-ANGO- 
LEZE. La Moscova au început con
vorbiri sovieto-angoleze, la care 
participă Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. - 
Partidul Muncii, președintele R. P. 
Angola, precum și alte persoane 
oficiale sovietice și angoleze. A avut 
loc un schimb de opinii in proble
me ale relațiilor sovieto-angoleze, 
ale situației pe continentul african, 
in special în sudul Africii, și în alte 
probleme internaționale.

ÎNTREVEDERI POLONO—VEST- 
GERMANE. Președintele R.F. Ger
mania, Kafl Carstens, l-a primit, 
joi, la Bonn, pe Emil Wojtaszek, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, care se află într-o 
vizită oficială în R.F.G. In aceeași 
zi, ministrul de externe polo
nez a avut convorbiri cu ministrul 
de externe al R.F.G., Hans-Dietrich 
Genscher.

CONSILIUL DE SECURITATE a 
J hotărit prelungirea cu șase luni, 

respectiv pină la 19 iunie 1980, a 
I mandatului Forței interimare a Na

țiunilor Unite din Liban (UNIFIL). 
Rezoluția este însoțită de o cerere 

I către toate părțile interesate de a 
asigura forței O.N.U. in Liban în
treaga libertate de mișcare Și în 
domeniul comunicațiilor.

PROTESTE IN OLANDA ÎMPOTRIVA PLANURILOR N.A.T.O. 
de amplasare a noi rachete nucleare in Europa occidentală

HAGA. — Bram Stemerdink, pur
tător de cuvint în probleme de apă
rare al Partidului Muncii din Olanda 
(partid din opoziție), a prezentat 
în parlament o rezoluție în care acuză 
guvernul că nu a ținut seama de ho- 
tărîrea parlamentului, care îi reco
manda să respingă planul N.A.T.O. 
privind amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa occidentală.

Surse politice de la Haga au apre
ciat că rezoluția respectivă este echi
valentă cu o moțiune de neîncredere 
în actualul guvern și că, dacă va fi 
adoptată, acesta vă fi aproape sigur 
nevoit să demisioneze. După cum 
s-a anunțat, la reuniunea N.A.T.O. 
de la Bruxelles Olanda a declarat 
că va decide în decurs de doi ani 
dacă să accepte sau nu amplasarea 
pe teritoriul ei a 48 rachete așa-nu- 
mite de „croazieră".

HAGA 20 (Agprpres). — în parla
mentul olandez au avut loc dezba

SPRE O REVENIRE LA GU
VERNARE CIVILA IN ARGEN
TINA. Intr-o declarație cu privire 
la proiectele de revenire a Argen
tinei la o guvernare civilă, pre
ședintele Jorge Videla a afirmat că 
anul viitor partidele politice vor 
putea activa din nou. Precizind că 
Argentina va avea un parlament 
bicameral, el a arătat, totodată, că 
militarii vor continua să aibă un 
cuvint de spus în problemele gu
vernamentale.

UN MORATORIU de doi ani pen
tru plata unei părți a datoriei sale 
externe către băncile particulare 
străine a fost obținut de către Nica
ragua, după încheierea negocierilor 
purtate cu reprezentanții a 72 de 

. bănci particulare americane și vest- 
europene.

NUMIRI. Președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, l-a numit pe Ralph 
Earle în funcția de director al A- 
genției Americane pentru Dezarma
re și Controlul Armamentelor 
(A.C.D.A.). De asemenea. Matthew 
Nimetz, consilier la Departamentul 
de Stat, a fost numit in funcția de 
subsecretar de stat însărcinat ctî 
problemele de asistență pentru 
securitate, știință și tehnologie. 

CONDAMNAREA ASASINULUI
REEAN. Un tribunal militar sud-coreean i-a condamnat Ia moarte pe Kim 
Jae Kyu, fost șef al Agenției Centrale de Investigații din Coreea de Sud 
(K.C.I.A.) și pe alți șase complici de-ai lui sub acuzația că I-au asasinat pe 
dictatorul Pak Cijan Hi, informează agențiile internaționale de presă.

teri cu privire la decizia recentă a 
N.A.T.O. de amplasare pe teritoriile 
unor țări vest-europene a noi tipuri 
de rachete nucleare. Dezbaterile — 
care au durat peste 16 ore — s-au 
desfășurat pe marginea a peste 100 
de interpelări scrise, adresate guver
nului în legătură cu poziția acestuia 
fată de hotărîrea N.A.T.O.

Spre a putea evita un vot de cen
zură, primul ministru, Andreas van 
Agt, a afirmat că „Olanda nu a luat 
parte la hotărîrea de a dota anumite 
țări vest-europene cu rachete tactice 
nucleare americane, dar nici nu s-a 
opus". El a reamintit că Olanda nu 
va adopta decît în 1981 o hotărîre cu 
privire Ia amplasarea eventuală a a- 
cestor rachete pe teritoriul său.

Moțiunea depusă de opoziția de 
stingă, care cere guvernului să-și a- 
sume responsabilitatea cu privire la 
hotărîrile N.A.T.O., a fost respinsă.

LA VIENA a luat sfirșit 
de-a 19-a rundă a convorbirilor pri
vind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente in 
Europa centrală. Convorbirile vor 
fi întrerupte pină la sfirșitul lunii 
ianuarie 1980.

REZOLUȚIE. Comitetul Executiv 
Național ol Partidului Laburist din 
Marea Britanie a adoptat o rezolu
ție în care se afirmă că, pentru mo
ment, Marea Britanie va trebui să 
procedeze la „sistarea plăților ori
căror taxe comunitare, hotărînd ca 
miniștrii britanici să nu mai asiste 
la reuniunile C.E.E., să treacă la 
analiza opțiunilor ce mai rămîn, 
inclusiv retragerea din Piața comu
nă, și să elaboreze alternative".

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
PIEȚEI COMUNE CU ȚĂRILE 
ASEAN. Piața comună a aprobat un 
acord pe termen de cinci ani cu 
Asociația statelor din Asia de sud- 
est (ASEAN), menit să promoveze 
relații economice și comerciale mai 
strînse. Semnarea acordului va 
avea loc la Începutul anului viitor.

GUVERNUL INDONEZIAN a 
pus în libertate 105 deținuți politici 
din categoria acelora care nu ur
mează să compară în fața tribuna
lelor — potrivit unui anunț oficial 
la Jakarta. Numărul total al deți- 
nuților politici din această catego
rie care au fost eliberați în cursul 
acestui an se ridică la 9 285.
FOSTULUI DICTATOR SUD-CO-

(din actualitatea politică) încheierea reuniunii O.P.E.C.
de la Caracas

Un important pas pe calea 
afirmării de sine stătătoare

a poporului Zimbabwe
După intense negocieri, care au du

rat mai bine de trei luni, Conferin
ța de la Londra în problema rhode- 
siană și-a incheiat cu succes lucră
rile. Ca încununare a acestor trata
tive, astăzi, la palatul Lancaster 
House din capitala britanică, urmează 
a avea loc ceremonia semnării docu
mentelor finale care pun capăt unui 
lung și sîngeros război, soldat cu 
peste 20 000 de victime omenești și 
apreciabile pagube materiale.

Semnarea acordului de pace se în
scrie ca un eveniment de o deosebită 
însemnătate politică, salutat cu vie 
satisfacție de poporul român, care 
și-a manifestat in permanență soli
daritatea militantă cu poporul Zim
babwe, cu lupta sa eroică pentru li
bertate și neatirnare. Așa cum se știe, 
România socialistă a acordat de la 
început un sprijin larg mișcării de 
eliberare din Zimbabwe, susținînd 
sub cele mai diverse forme — mate
rial, moral și diplomatic — lupta sa 
în vederea lichidării dominației ra
siste și a dobindirii independenței.

Documentele ce vor fi semnate as
tăzi constituie o primă concretizare a 
acordului privind soluționarea pro
blemei rhodesiene realizat la 5 de
cembrie. Acesta anulează definitiv 
așa-zisa „independență" a Rhodesiei 
proclamată arbitrar in 1965 de regimul 
minoritar de la Salisbury, creind in 
același timp condițiile pentru ca po
porul acestei țări să-și poată exprima 
în mod liber propria voință. În decurs 
de șapte zile de la încheierea Confe
rinței de la Londra. în Rhodesia ur
mează să fie instaurată încetarea 
focului, a cărei respectare va fi asi
gurată de o forță alcătuită din unități 
militare ale statelor Commonweal- 
thului, subordonate unui guvernator 
britanic. Acestuia, respectiv lordul 
Soames, i s-au încredințat depli
ne puteri legislative și executi
ve pentru o perioadă de tranziție de 
două luni, în cursul căreia vor fi 
pregătite alegerile generale din fe
bruarie 1980 și va fi promulgată o 
nouă constituție, menită să asigure 
accesul la conducere al populației 
africane majoritare. Reprezentantul 
britanic va lua. de asemenea, măsuri 
pentru legalizarea celor două orga
nizații care alcătuiesc Frontul Patrio
tic Zimbabwe (Z.A.P.U. și Z.A.N.U.), 
eliberarea progresivă a celor 15 000 
de deținuți politici și ridicarea cen
zurii. în ce privește problemele le
gate de desfășurarea teritorială a 
forțelor militare ale regimului de Ia

Salisbury și ale Frontului Patriotic 
Zimbabwe — ultimul obstacol in ca
lea semnării acordului final — aces
tea și-au găsit o soluționare în cursul 
zilei de marți, cind guvernul britanic, 
luind in considerare revendicările 
Frontului, a satisfăcut unele dintre 
cererile sale referitoare la sporirea 
numărului de puncte de regrupare 
pentru trupele forțelor populare de 
eliberare și amplasarea unei părți a 
lor in zone de importanță strategică 
și politică a Zimbabwe.

Desigur, acordul de la Londra, pri
mit cu satisfacție de poporul Zim
babwe, care vede pehtru prima dată 
deschizîndu-se in fața sa perspectiva 
unei existențe cu adevărat libere și 
independente, nu înseamnă implicit 
realizarea acestui deziderat. Practica 
vieții internaționale a arătat de
seori că drumul de la semnarea unui 
asemenea acord și pină la traducerea 
lui în viață este presărat adeseori cu 
obstacole, că forțe ostile libertății și 
independenței popoarelor au căutat 
nu o dată să eludeze sau să submi
neze prevederi esențiale ale acordu
rilor încheiate. Acest fapt este cu 
atît mai valabil pentru Rhodesia, 
unde cercurile rasiste, reacționare au 
încercat in repetate rinduri să submi
neze lucrările Conferinței de la Lon
dra și să împiedice realizarea dreptu
rilor imprescriptibile ale poporului 

Zimbabwe. Manevrele lor primej
dioase, condamnate de opinia publi
că internațională, au continuat, de
altfel, pină in faza finală a reuniunii. 
Astfel, semnarea acordului, preconi
zată pentru 19 decembrie, a fost amî- 
nată în ultimul moment din. cauza 
demersului fostului guvern de. la Sa
lisbury. care a solicitat „clarificări" 
cu privire la concesiile făcute Fron
tului Patriotic Zimbabwe de către 
Marea Britanie în problema zonelor 
de adunare a forțelor patriotice. 
Acest fapt, ca și întregul șir de ma
nevre ale rasiștilor rhodesieni au de
terminat o serie de state africane, 
precum și personalități politice pro
gresiste, democratice, organizații in
ternaționale să dezaprobe graba 
cu care Marea Britanie și alte 
țări au ridicat sancțiunile econo
mice împotriva Rhodesiei. în re
zoluția adoptată marți de Adu
narea Generală a O.N.U. se arată că 
aceste sancțiuni au fost impuse prin-

PORTUGALIA
Pe marginea recentelor 

confruntări electorale
După cum este cunoscut. în Portu

galia s-au desfășurat două scrutine 
succesive, la un scurt interval de 
timp : alegerile parlamentare de la 
începutul lunii și cele municipale de 
duminica trecută. Rezultatele publi
cate arată că, la alegerile parlamen
tare, „Alianța Democratică", coaliție 
alcătuită din partidele Social-Demo
crat, Centrul Democratic-Social, 
Popular Monarhist și Mișcarea Re
formiștilor, a ciștigat 128 din totalul 
de 250 de mandate, față de 122, cît 
au întrunit partidele de stînga în an
samblul lor.

în linii mari, tendințele manifesta
te la alegerile parlamentare s-au 
reconfirmat prin cele locale, cînd 
partidele din coaliția „Alianța Demo
cratică" au obținut 105 din cele 305 
primării din țară, ceea ce reprezintă 
un plus de 43 față de alegerile pre
cedente.

în același timp, se remarcă faptul 
că coaliția „Poporul Unit", formată 
din Partidul Comunist și Mișcarea 
Democratică Portugheză, a înregis
trat un avans clar, obținind 47 de 
mandate parlamentare, cu 7 mai mul
te decit la alegerile anterioare, cind 
reprezentanții Partidului comunist au 
candidat pe liste separate. La 
alegerile municipale, coaliția „Po
porul Unit" a ciștigat 50 de pri
mării, cu 13 mai multe decit avea 
pină acum, în ce privește Partidul 
socialist, acesta a cunoscut un. sen
sibil recul la ambele scrutine, obți- 
nînd 74 de mandate parlamentare, cu 

tr-o rezoluție a Consiliului de Secu
ritate și nu pot fi revocate decit prin- 
tr-o hotărîre a aceluiași for. Rezolu
ția condamnă, de asemenea. R.S.A. 
pentru amestecul în treburile interne 
ale Rhodesiei, ca și „prezenta in te
ritoriul vecin a forțelor militare și de 
securitate sud-africane".

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de poporul 
Zimbabwe, poporul român se bucură 
din toată inima pentru succesul înre
gistrat de Frontul Patriotic Zimbab
we în lupta sa eroică, plină de jertfe 
și sacrificii. Exemplul Zimbabwe 
confirmă încă o dată caracterul in
vincibil al mișcărilor de eliberare, 
faptul că nimeni și nimic nu pot îm
piedica accesul la o viață liberă și 
independentă a unui popor hotărit să 
nu dea înapoi de. la nici un sacrificiu 
pentru înfăptuirea acestei aspirații 
vitale,

Nicolae N. LUPU

33 mai puține decît avea în fosta 
Adunare a Republicii, și 59 de primă
rii, ceea ce înseamnă o pierdere de 
aproape jumătate.

Rezultatele electorale au generat 
numeroase și ample comentarii in 
Portugalia și dincolo de hotarele ei. 
Deși diferite ca sursă, aprecierile 
coinehtatorilor converg în ce privește 
concluziile. „O alunecare spre dreap
ta cu implicații evidente pentru 
viitorul politic al, țării" — scria coti
dianul portughez „DIARIO POPU
LAR"; ziarul francez „LE MONDE" 
aprecia că „pentru prima oară 
după «revoluția garoafelor roșii» 
(momentul răsturnării vechiului re
gim dictatorial — n.r.). dreapta revi
ne în prim plan". La rîndul său, 
ziarul „A TARDE" din Lisabona, co- 
mentind aceste dislocări, scrie că 
„deplasarea de greutate a intervenit, 
de fapt, pe seama atragerii fostelor 
voturi socialiste — în primul rind 
de către «Alianța Democratică» și, 
intr-o măsură mal mică, de către 
comuniști".

Comentariile analiștilor politici 
subliniază că deplasarea interve
nită în opțiunile electoratului iși 
are originea intr-un complex de 
factori care au dominat evoluția 
vieții politico-sociale a Portugaliei 
după răsturnarea regimului salazarist. 
Este știut că acțiunea victorioasă de 
Ia 25 aprilie 1974 a militarilor patrioți, 
sprijiniți de masele populare, a fost 
urmată de o perioadă de avint revo
luționar. în cursul căreia au fost ob

ținute un șir de importante cuceriri 
democratice : legalizarea partidelor 
politice, restabilirea libertăților cetă
țenești și sindicale, naționalizarea 
băncilor și a principalelor firme in
dustriale, reforma agrară, controlul 
muncitoresc în întreprinderi etc. — 
paralel cu lichidarea imperiului colo
nial portughez prin recunoașterea, 
dreptului. la independentă al fostelor 
posesiuni din Africa.

Firește că o dezvoltare neîntreruptă 
în același sens ar fi oferit posibilități 
tot mai mari de lărgire și consolidare 
a cuceririlor revoluționare. Din păca
te, evoluțiile consecutive nu au înre
gistrat un asemenea curs, perioadei 
de avint revoluționar urmindu-i ma
nifestări de stagnare și chiar unele 
tendințe de reflux. La o asemenea 
evoluție au contribuit un șir de, pie
dici și obstacole cu care s-a confrun
tat mișcarea populară — în primul 
rind rezistența îndîrjită a forțelor 
reacționare, conservatoare. legate 
strîns de vechiul regim. Pe plan eco
nomic s-au făcut din ce în ce mai 
resimțite anumite dificultăți legate 
strîns de sabotajul pe scară largă al 
forțelor reacționare, ca și de alte fe
nomene, ducind la creșterea șomaju
lui și a inflației, la scăderea salarii
lor reale. Totodată, nu se pot omite 
anumite acțiuni cu caracter sectar 
sau aflate in neconcordantă cu sta
diul procesului revoluționar, lipsite 
de baza de masă necesară, neidenti- 
ficarea unei căi rodnice de conlucra
re între forțele stîngii. persjstenta 
unor prejudecăți anticomuniste — 
toate generind elemente de tensiune 
și suspiciuni, afectînd unitatea. Tu
turor acestora li s-au adăugat nu 
puține presiuni ale unor cercuri con
ducătoare ale N.A.T.O.. precum și ale 
unor lideri ai social-democratiei in
ternaționale cunoscuți prin pozițiile 
lor de dreapta.

Toate acestea au creat obstacole 
în calea procesului revoluționar, au 
condus la fenomene de instabilitate 
politică, reflectate și în frecvența 
schimbărilor de guverne (11 cabinete 
în cinci ani și jumătate, inclusiv cele 
de tranziție), la dispersarea forțelor 
stîngii. Se poate aprecia că îndeosebi 
în această situație trebuie căutată 
cheia actualelor evoluții politice din 
Portugalia. însăși experiența vieții 
politice portugheze a arătat, dealtfel, 
că ori de cîte ori s-a manifestat, fie 
pe plan național, fie pe scară locală, 
unitatea de acțiune, dintre forțele 
progresiste. în primul rind dintre co
muniști și socialiști, procesul revolu
ționar a cunoscut faze ascendente; și. 
invers, că lipsa acestei unităti a adus 
prejudicii procesului revoluționar. 
Tocmai de aceea, unii observatori de 
Ia Lisabona socotesc că modificarea 
de substanță intervenită în configu
rația parlamentară, ca și în cea a 
multor consilii municipale, reprezintă 
„veritabile avertismente" pentru 
toate forțele stîngii. Astfel, coti
dianul „O DIARIO" arăta că „ulti
mele evoluții pun cu putere In evi

dență imperativul unei politici de 
largă colaborare a forțelor de stingă, 
democratice și progresiste", și că 
„numai o asemenea colaborare este 
in stare să asigure depășirea crizei 
economice și o dezvoltare corespun
zătoare intereselor poporului por
tughez".

Așadar, împrejurările amintite mai 
sus au dus la situația în care forțele 
politice apreciate ca de centru-dreap- 
ta au obținut, pentru prima oară 
după revoluție, majoritatea absolută 
în parlament și o largă reprezentare 
în consiliile municipale. Se creează 
astfel o situație politică și îndeosebi 
perspective ce s-ar putea deosebi 
substanțial de evoluția anterioară, 
însăși „Alianța Democratică", aflată 
pe cale de a forma noul guvern, a 
afirmat într-o declarație că „oferă 
portughezilor o alternativă diferită" 
față' de guvernele din ultimii cinci 
ani și jumătate. Diferite luări de po
ziție au precizat că prin această alter
nativă deosebită se au în vedere revi
zuiri aduse Constituției, cu deosebire 
în ce privește asemenea prevederi ca 
naționalizările, reforma agrară și con
trolul muncitoresc în întreprinderi.

Deși revizuirea Constituției de că
tre actualul parlament nu va fi po
sibilă (prerogative constituante va 
avea doar Adunarea Republicii alea
să in octombrie anul viitor), in 
rîndurile stîngii se exprimă anu
mite preocupări si temeri. Secreta
rul general al Partidului comunist, 
Alvaro Cunhal, a declarat că P.C.P. 
„va combate prin toate mijloacele 
constituționale tendințele de dreap
ta". Asupra „pericolului unei evolu
ții spre dreapta" in țară a avertizat, 
de pildă, secretarul general al Parti
dului socialist, Mario Soares, care, 
între altele, spunea că. in noul par
lament, partidul său „va apăra ma
rile cuceriri ale revoluției din aprilie 
1974".

Mulți comentatori consideră că 
viitorul guvern, pe lingă că dispune 
de . o majoritate redusă in parlament, 
va fi confruntat cu serioase proble
me economico-sociale. „Viitorul gu
vern, scrie agenția France Presse, na 
avea de făcut față unei opoziții întă
rite prin ciștigUrile comuniștilor, iar 
pe plan social puternica Inter sindicala 
(Confederația Generală a Muncitori
lor Portughezi), cea mai mare centra
lă sindicală din țară, apropiată de co
muniști. nu va avea aceeași atitudine 
favorabilă pe care a manifestat-o 
față de guvernul Măriei de Lurdes 
Pintasilgo".

Prin recentele rezultate electorale, 
eșichierul politic portughez a căpătat 
o configurație nouă. Caracterul aces
teia, ca și perspectivele pe care le 
degajă pun cu. atit mai mult în evi
dență necesitatea conlucrării tuturor 
forțelor interesate in consolidarea și 
dezvoltarea transformărilor democra
tice, pe calea independentei și pro
gresului econdmico-social.

Vaslle OROS

Nu s-a a|uns la un acord 
asupra unui nou sistem 

de prețuri la petrolul exportat 
de țările membre

CARACAS 20 (Agerpres). — La 
Caracas au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 55-a Conferințe ministeriale a 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol, Ia care au luat parte miniștrii 
de resort din cele 13 state membre 
ale O.P.E.C. După patru zile de 
dezbateri, participanta nu au ajuns 
la un acord asupra unui nou sistem 
de prețuri la petrolul exportat de 
țările membre ale O.P.E.C. — a făcut 
cunoscut Humberto Calderon Berti, 
președintele în exercițiu al organiza
ției, ministrul venezuelean al ener- - 
giei și minelor.

Noutăți tehnice 
la bordul 

navei cosmice 
automate 
„Soiuz T“

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Comentind zborul de 26 de luni 
in spațiu al laboratorului orbital 
,,Saliut-6“ și lansarea navei cos
mice automate „Soiuz T“, care 
s-a cuplat pe orbită cu „Saltul", 
Konstantin Feoktistov, doctor in 
științe tehnice, relevă că in pe
rioada respectivă cu „Saliut-6" 
s-au cuplat 16 nave cosmice. 
Referindu-se la noul experi
ment, Feoktistov a menționat că 
la bordul lui „Soiuz T“ se află 
un ordinator cifric care reali
zează manevrele navei, contro
lează buna funcționare a siste
melor de bord, transmite infor
mațiile operative spre Păm.înt.

In cadrul actualului zbor, a 
menționat cercetătorul sovietic, 
se experimentează o nouă insta
lație propulsoare. Dacă in trecut 
diferitele motoare (de corecție 
a orbitei, de apropiere, acostare 
și orientare) aveau sisteme pro
prii de alimentare și combusti
bili diferiți, in prezent aceste 
motoare funcționează intr-un 
sistem unitar, asemănător cu cel 
de pe „Saliut-6". In cadrul navei 
„Soiuz T“ au fost folosite si alte 
noutăți tehnice, inclusiv cele le
gate de asigurarea unui sistem 
ecologic mai adecvat la bord, de 
dirijare a zborului și de reve
nire pe Pământ.
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