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în spiritul hotârîrilor Congresului AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU ANI Al CINCINALULUI
al XII-lea al partidului INDUSTRIA JUDEȚULUI VASLUI

CEAUSESCU
9

de Nord-Satu Mare
25 de ani de existentă

9

calde felicitări 
existentă. Tot- 
distincție acor- 
„Meritul Cul-

CONLUCRAREA STR1NSĂ
Cil MASELE

principala cale a perfecționării

Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale județului Vaslui au 
îndeplinit sarcinile de plan pe cei 
patru ani din actualul cincinal la 22 
decembrie 1979, urmind să obțină 
suplimentar, pină la sfîrșitul lunii, 
produse electrotehnice în valoare de 
94 milioane lei. 338 tone utilaje teh
nologice pentru industria chimică, 
700 tone polistiren expandat, mo
bilă — 44,5 milioane lei. confecții 
textile — 486 milioane lei. impor
tante cantități de rulmenți, 
țăminte Și produse ale 
alimentare.

Tn telegrama adresată 
prilej C.C. al P.C.R.,

incăl-
industriei
cu acest

tovarășului

Nicolae Ceaușescu, de comitetul 
județean de partid se spune : Con- 
știenți de importantele sarcini ce 
ne revin în anul 1980 și în perspec
tiva viitorului cincinal, vă încredin
țăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii, in frunte cu comu
niștii, vor munci fără preget pen
tru înfăptuirea exemplară a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, pentru 
ca județul Vaslui să se înscrie în 
rindul județelor puternic dezvoltate 
ale țării și să contribuie într-o mă
sură sporită la ridicarea patriei pe 
noi trepte ale civilizației și cultu
rii socialiste.

INDUSTRIA JUDEȚULUI BUZĂU

îmi face o deosebită plăcere să adresez colectivului 
artistic și întregului personal al Teatrului de Nord — 
Satu Mare un salut cordial și cele mai 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 
odată, doresc să vă felicit pentru înalta 
dată teatrului dumneavoastră. Ordinul 
tural" clasa I.

Teatrul de Nord — Satu Mare aduce o contribuție 
importantă la formarea conștiinței socialiste a maselor, 
la dezvoltarea culturii socialiste in țara noastră. Pro- 
movind dramaturgia originală, inspirată din actuali
tatea socialistă a țării, din trecutul glorios de muncă 
și luptă al poporului nostru, ca și opere prestigioase 
din dramaturgia universală, teatrul din Satu Mare 
contribuie activ, în cadrul Festivalului național al 
muncii ' și creației „Cîntarea României", la lărgirea 
orizontului de cultură și la educarea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. în spiritul idealurilor 
socialismului și comunisniului, al umanismului revolu
ționar, al dragostei fierbinți față de patria 
Republica Socialistă România.

Existența și activitatea celor 
trului de Nord — Satu Mare, 
constituie o elocventă expresie
marxist-leniniste pe care o promovează, in 
secvenț, Partidul Comunist Român, 
nente a statului nostru de a asigura condiții tot mai 
bune pentru afirmarea plenară. în deplină egalitate, 
unitate și frăție, a tuturor cetățenilor patriei — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — in toate 
domeniile de activitate.

Aniversarea teatrului dumneavoastră are loc la scurt 
timp după Congresul al XII-lea al partidului, eveni
ment de Însemnătate deosebită in viața politică, eco-

comună,

ale Tea- 
maghiară, 
naționale 

mod con- 
a grijii perma-

două secții 
română și

a politicii

Intre obiectivele importante sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
partidului pentru dezvoltarea și mai 
accelerată a țării, pentru ridicarea 
ei pe noi trepte de progres și civi
lizație, un loc 
perfecționarea 
populare. Prin 
în îndeplinirea 
social in profil 
țarea și înflorirea localităților, apli
carea programului de sistematizare 
urbană și rurală, asigurarea respectă
rii ferme a legilor țării, a hotârîrilor 
de partid și de stat, consiliile popu
lare trebuie să aducă o contribuție și 
mai mare la traducerea in viață a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a României spre 
comunism.

In vederea indepliniril în cele mai 
bune condiții a acestor sarcini de 
mare răspundere, cerința fundamen
tală pe care secretarul general al 
partidului a formulat-o pentru acti
vitatea consiliilor populare vizează 
întărirea organică a legăturilor cu 
masele, atragerea nemijlocită a oame
nilor muncii, a tuturor cetățenilor 
țării la conducerea treburilor de stat 
și obștești. „Consiliile populare — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul prezentat la Congresul al 
XII-lea — trebuie să-și bazeze în
treaga activitate pe consultarea largă 
a maselor, pornind de la faptul că 
socialismul se construiește cu poporul 
și pentru popor".

O asemenea cerință adresată de Ia 
înalta tribună a Congresului de omul 
aflat permanent în mijlocul oameni
lor îndeamnă la un mod mult mai 
adine de a gindi și înțelege legătura 
cu masele, ca o componentă insepa
rabilă a activității de zi cu zi a fie
cărui cadru cu muncă de răspundere, 
al fiecărui activist al consiliilor popu
lare. îndemnul secretarului general 
al partidului la promovarea unui stil 
de conducere nou, bazat în activita
tea tuturor consiliilor populare pe 
consultarea permanentă a cetățenilor, 
vizează in esență valorificarea cit mai 
deplină a gindirii. inițiativei și capa
cității de creație a maselor, partici
parea directă a tuturor oamenilor 
muncii la dezbaterea responsabilă și 
soluționarea cit mai judicioasă a tu
turor problemelor legate de dezvol
tarea localităților în care muncesc și 
trăiesc, practic a întregii țări.

Aleșii cetățenilor in organele locale 
ale puterii de stat, cadrele care acti
vează in aparatul consiliilor populate 
se definesc ca activiști, ca oameni 
aflați in slujba obștii, atit prin con
tactele pe care le stabilesc cu cetățe
nii in cadrul unor forme uzuale — 
audiențe, întîlniri de lucru, consfă
tuiri pe diverse teme — cit, mai ales, 
prin timpul petrecut efectiv in mijlo
cul maselor de oameni ai muncii.

Nu-i mai puțin adevărat că mai 
există aleși ai obștii, membri ai orga
nelor executive ale consiliilor popu
lare sau din aparatul acestora care 
dau uneori dovadă de o viziune sim
plistă referitoare la conlucrarea cu 
cetățenii. Ia modul In care trebuie 
realizat dialogul in cadrul acestei 
conlucrări. Pentru unii dintre tova
rășii de la consiliile populare muni
cipale Galați. Craiova, Iași. Arad 
conlucrarea se rezumă la „orarul fix" 
al intilnirilor la orele de audiență sau 
cu prilejul diferitelor instruiri pro
gramate cu active cetățenești mai 
largi. Nu pledăm nici pe departe 
pentru abandonarea acestor modali
tăți de lucru. Dimpotrivă. Pledăm 
ca ele să fie intotdeauna cit . mai 
atent și mai bine pregătite pentru a 
se încheia cu rezultate cit mai efi
ciente. Dar legătura cu masele, ca
racterul de consultare reală, vie, nu 
se măsoară numai prin astfel de 
„forme fixe", cu program la sediu, ci, 
în primul rind. prin timpul pe care 
președintele, celelalte cadre de bază

important ii ocupă 
activității consiliilor 
sarcinile ce le revin 
planului economico- 
teritorial, în dezvol- te- 

in- 
in-

Sîmbătă, 22 decembrie, în indus
tria județului Buzău au fost înde
plinite sarcinile de plan pe primii 
patru ani ăi cincinalului. In zilele 
care au mai rămas pină la sfîrșitul 
anului se va realiza o producție 
industrială suplimentară de aproa
pe 400 milioane lei. Se vor livra 
suplimentar economiei naționale și 
pentru export importante cantități 
de produse ale industriei metalur
gice și electrotehnice, garnituri de

frină și etanșare, aparate de cale, 
mobilier, țesături, confecții, textile, 
zahăr, prefabricate din beton și 
altele. Totodată, a fost realizat și 
planul la investiții, creîndu-se con
diții să se execute, suplimentar, 
lucrări in valoare de peste 700 mi
lioane lei, ceea ce creează premise 
pentru punerea în funcțiune. înain
te de termen, a unor capacități de 
producție din industrie și agricul
tură. (Victor Andreica).

nomică și social-culturală a țării. întregul nostru popor 
desfășoară o amplă activitate, acționează cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congres, pentru dezvoltarea pe o treaptă calitativ su
perioară a noii orinduiri în patria noastră, ridicarea 
României pe noi culmi de progres și civilizație.

Apreciind activitatea cultural-artistică desfășurată 
pină acum, vă adresez, dragi tovarăși, indemnul de a 
acționa și mai hotărit pentru ca teatrul dumneavoastră 
să se afirme ca un focar tot mai puternic de cultură 
și artă, de educare a oamenilor muncii in spiritul 
dragostei față de muncă, față de patrie, partid și 
popor, al principiilor eticii și echității socialiste, acțio- 
nind neabătut pentru realizarea importantelor sarcini 
ce yă revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Faceți totul pentru ca spectacolele pe care le pre
zentați, întreaga activitate culturală și artistică să con
tribuie la promovarea fermă a politicii profund uma
niste a partidului și statului nostru, la cultivarea sen
timentelor patriotice, ale frăției și unității tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la 
formarea omului nou, cu un larg orizont ideologic și 
de cultură, la stimularea eforturilor in lupta pentru 
înfăptuirea Programului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Exprimindu-mi convingerea că întregul colectiv al 
Teatrului de Nord — Satu Mare va depune noi efor
turi pentru ridicarea activității sale pe o treaptă su
perioară. punindu-și talentul și forța de creație în 
slujba educării și ridicării nivelului cultural-artistic 
al maselor. înfăptuirii istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XII-lea ăl P.C.R.. vă urez, dragi tovarăși, 
succese tot mai mari în activitatea viitoare, multă 
sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Premieră
tehnologică 

la mina
Uricani

La întreprinderea minieră 
Uricani a fost introdus, cu 
bune rezultate, un complex me
canizat de săpat galerii cu pro
fil mare, care constituie o pre
mieră tehnologică pe țară in 
domeniul mecanizării lucrărilor 
miniere de înaintare. Comple
xul. montat cu 10 zile înainte 
de termen, execută mecanizat 
operațiile de susținere, tăiere, 
încărcare și transportare a ză- 
cămîntului. Instalațiile comple
xului sînt acționate electric și 
electrohidraulic de la un pupi
tru de comandă, iar menținerea 
direcției de inaintare se reali
zează cu rază laser. In cursul 
lunii trecute s-a realizat cu 
acest complex o viteză de inain
tare de peste 190 metri, cu mult 
superioară celei obținute cu 
mijloace clasice de lucru. (Sabin 
Cerbu).

ale consiliilor populare, activiștii, 
acestora și-l petrec efectiv în mijlo
cul cetățenilor. Prin felul in care 
știu să asculte oamenii, prin intere
sul pe care-1 manifestă pentru pro
blemele pe care ei le ridică, prin mo
dul direct, operativ, in care acțio
nează pentru soluționarea acestora.

In viziunea secretarului general al 
partidului nostru, a te deplasa pe 
ren, a te consulta cu oamenii nu 
seamnă și nu trebuie să însemne 
tocmirea unor liste de probleme 
firește, necesare și acestea cind e
zul — care să fie apoi inaintate altor 
organe sau compartimente spre rezol
vare, ci inseamnă. in primul rind, a 
soluționa aceste probleme. Faptul că 
nu se procedează intotdeauna așa are 
drept rezultat apariția la consiliile 
populare a tot felul de dosare cu 
propuneri, sugestii și studii eșalonate 
pe zile, pe luni, pe ani și care, nu 
o dată, reiau acest circuit de la în
ceput, fără a fi intotdeauna rezolvate 
în timp util nici măcar cele pentru 
care există toate posibilitățile. Or. in 
momentul de față, cind procesul dez
voltării localităților este atit de 
complex și de rapid, cind cetățenii 
se confruntă cu atitea probleme, so
luțiile se cer găsite pe loc. operativ, 
și nu inregistrate in dosare pentru a 
fi ținute in evidență. Un asemenea 
stil birocratic de muncă se cere a fi 
eliminat cu desăvirșire din practica 
oricărui activist din domeniul consi 
liilor populare.

Așa cum sublinia secretarul gene 
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. avem astăzi un cadru de
mocratic larg, bazat pe urf cuprinză
tor sistem de instituții și organisme. 
Consiliile populare, care se numără 
printre cele mai reprezentative orga
nisme ale democrației noastre socia
liste, dispun — la rindul lor — de o 
mare varietate de structuri și forme 
organizatorice menite să asigure 
participarea tuturor cetățenilor la 
rezolvarea treburilor de interes pu
blic. Chiar și numai o simplă enu
merare a lor — comisiile permanente 
ale deputaților, comitetele de cetă
țeni, asociațiile de locatari, comisiile 
de sistematizare, colectivele de spri
jin ale autorității tutelare și asisten
ței sociale, comisiile de judecată, uni
tățile de control al oamenilor mun
cii. adunările cetățenești — indică 
sfera de organisme democratice deo
sebit de cuprinzătoare prin care cetă
țeanul are posibilitatea să-și spună 
părerea, să ia parte la deciziile fun
damentale din viața localității în care 
muncește și trăiește. Experiența fie
cărui consiliu popular probează, cu 
forța faptelor, că, acolo unde acestea 
sînt bine folosite, ele aduc o contri
buție de primă însemnătate la Îmbu
nătățirea activității în toate domeniile 
de interes public, asigură practic 
exercitarea conducerii treburilor de 
stat și obștești direct de către cetă
țeni, de către oamenii muncii. Dar 
pentru ca această experiență să de
vină generală, să se manifeste pretu
tindeni cu aceleași rezultate, este ne
cesar să se înlăture mai decis din ac
tivitatea unor consilii populare — 
spre exemplificare cele din Tîrgo- 
viște, Birlad, Giurgiu. Sighetu Mar- 
mației — unele manifestări de tute
lare măruntă a acestor organisme, 
ceea ce le împiedică să-și exercite
(Continuare in pag. a V-a)

Toate societățile moderne 
Iși proclamă ca ideal ne 
acela de a face ca toii ce
tățenii să trăiască mai ușor, 
să muncească mai ușor, să 
dobindească mai ușor bu
nurile de care au nevoie. Ca 
oamenii să se deplaseze mai 
ușor, vitezele comercia
le au sporit, parcul de au
tovehicule a crescut uriaș, 
drumurile asfaltate împin- 
zesc lumea, noi vehicule 
s-au creat sau sint oe cale 
să fie create. Ca oamenii 
să se, urce mai ușor, au 
apărut pretutindeni escala
toare. tuniculare. telecabi- 
ne. lifturi si alte născociri 
moderne. Ca oamenii să 
minuiască mai ușor banii 
au apărut cecurile si contu
rile curente. Pentru cazare 
lesnicioasă au apărut rulo
tele. corturile, micile bara- 
camente. Și asa mai depar
te. Idealul este ca totul să 
devină ușor, confortabil, ra
pid. Doi oameni din două 
părți ale globului se pot 
auzi aproape instantaneu, 
se vor putea vedea tot asa. 
fie distanta dintre ei cea 
pină la lună.

Ce devine asimilarea cul
turii în fata acestui postu
lat modern 1 Cu cit ar pu
tea spori viteza ei ? Cit ar 
putea deveni de confortabi
lă. de comodă, de lesnicioa
să ?

A pune întrebarea in fe
lul acesta ar fi să se consi
dere că și cultura este un 
termen cert, măsurabil, o 

^performanță legată de o

ca-

și comunismu- 
parii- 

la conferința municipală,
adeziunea totală

Centialo electrică termoiicare
București-Vest. Echipa de turbinisti 
condusă de maistrul Ion Zamfir exe
cută manevre de punere in funcțiu
ne a instalației de recuperare a căl
durii aburului de la condensatorul 

turbinei nr. 2
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Ca membri ai Frontului Unității Socialiste,
ne vom spori contribuția la înfăptuirea politicii partidului,

/a înflorirea multilaterală a patriei"
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DE PARTICIPANT!! 

LA CONFERINȚELE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
în atmosfera de entuziasm crea

tor, generată de istoricele hotăriri 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului și de realegerea dumnea
voastră in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
man cltqzășie a. nțfăptuiriilexem-. 
plare a mărețului program de edifi
care a socialismului 
lui pe păfnintul României 
cipanții
Ploiești a Frontului Unității Socia
liste iși exprimă 
față de propunerile dumneavoastră 
cu p'rivire la creșterea rolului Fron
tului Unității Socialiste in viața so- 
cial-politică a țării. Noi vedem în 
aceste propuneri expresia perma
nentei preocupări a partidului, a 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de a crea cadrul politic necesar pen
tru participarea nemijlocită a tu
turor cetățenilor patriei la Întreaga

' viață politică și socială, la stabilirea" 
deciziilor ce angajează prezentul și 
viitorul țării, conferind o nouă di
mensiune unității de monolit a în
tregului nostru popor in jurul Parti
dului -^Comilnist Român, forța politi
că ooadșfiiătoare a. sntregri societăți. 
Ne angajăm solemn' să slujim cu 
devotament patria, partidul și po
porul, să ne mobilizăm toate forțele 
pentru întimpinarea cu noi fapte 
demne de cinstire a celui de-al doi
lea Congres al Frontului Unității So
cialiste, îndeplinind in mod exem
plar sarcinile trasate de Congresul 
al XII-lea al partidului, in vederea 
ridicării patriei noastre socialiste oe 
noi culmi de civilizație și progres.

In telegrama 
pale Miercurea Citlc 
Unității Socialiste se 
stituirea organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste din ini

O creație remarcabilă
a tehnicii
românești

METROUL
bucureștean

Reportajul nostru in pagina a lll-a

tehnologie, și nu o suma- 
tiune de experiență, trăire 
și decantare omenească, 
care, în general, scapă pa
rametrilor exacti. Ar fi. cu 
alte cuvinte, să se formali
zeze cultura. în trepte, in 
grade. în abilitări și randa
mente. dincolo de substan-

să nu comunice decît rar 
cu esența ei. Americanii au 
inventat și digest-ul. reduc
ția, plecind de la socoteala 
că un lucru artisticește finit 
se poate reduce, rezuma, 
adică poate fi restrîns la 
cantitatea de informație din 
el. cu alte cuvinte la sche-

Cultura

vieții
Paul EVERAC

ta a ceea ce omul asimilea
ză prin osmoză cu 
valori ale lumii.

Această înțelegere 
lizantă trimite toată 
în domeniul inteligibilului, 
al informației și o preia nu
mai in învelișul ei de su
prafață. conceptual. Po
poare care îsi fac din per
formantă un cult, cum e cel 
nord-american. izbutesc - să 
devieze valoarea culturală 
în aspectul ei formal, s-o 
supună unor tehnologii 
alambicate, s-o înregistreze, 
s-o cumpere, s-o deplaseze 
dintr-un loc in altul, dar

marile
forma- 
cultura

ma lui. Mergind pe această 
linie s-au inventat tot felul 
de tehnologii ale învățării 
rapide. ale memorizării 
succesului ..cultural" etc. 
s-au elaborat, in humele 
noului, aparaturi mnemo
tehnice. asociative, metode 
ultrarapide de învățare, ca
binete intregi de tehnică 
culturală.

Ce valoare au toate aces
tea ? Din punct de vedere 
invătămint. adică informa
ție. ele nu sînt lipsite de 
noimă și au cam același rol 
ca standardizarea si optimi
zarea tehnologiilor in pro-

cartier:
MILITARI

conferinței munici- 
a Frontului 
arată : Con- 
proprii ale

țiativa celui mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, răspunde unei necesități 
politico-sociale, proiectată cu genia
litate și construită cu. o deosebită 
atenție pentru eficiența rfuncționării 
ei ■ in toa'te domeniile vieții mate
riale si spirituale.

Municipiul 
dezvoltat cu 
deceniu cu o 
dent. Apariția 
dustriale, creșterea producției indus
triale de la 369 milioane lei în 1968 
la 3.2 miliarde în 1979 reflectă grija 
deosebită a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru dezvoltarea aces
tor meleaguri ; sarcinile viitorului 
sint și mai mărețe, in următorul cin
cinal producția se va dubla și a- 
ceasta reclamă mărirea responsabi
lității

Miercurea Ciuc s-a 
deosebire în ultimul 
dinamică fără prece- 
a 32 de obiective in-

fiecărui om al muncii, spo-

rirea randamentului său social, mal 
intensa participare la viata obștii. 
Faptul că dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. sinteți președintele aces
tei organizații, al cărui rol va spori 
mult in viitor, constituie cea mai 
sigură garanție că Frontul Unității 
Socialiste va răspunde tuturor im
perativelor epocii 
contribuind din 
României pe noi 
și civilizație.

noastre dinamice, 
plin la ridicarea 
trepte de progres

Cu sentimente de aleasă stimă față 
de gindirea dumneavoastră revolu
ționară. permanent novatoare, ne ex
primăm via mulțumire, bucuria și to
tala noastră adeziune față de propu
nerile inițiate cu privire la crearea 
organizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste. îmbunătățirea or
(Continuare in pag. a II-a)
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ducție. Productivitatea 
formativă creste. Ușurăta
tea de asemenea.

Rămine să ne întrebăm 
dacă și cultura, care e un 
fapt amplu si complex, de
pășind cu mult informația, 
are vreun beneficiu auto
mat intrinsec de pe urma 
tehnologiilor ușurătoare sau 
de pe urma rapidității asi
milării cunoștințelor certe.

După modesta mea păre
re, cultură n-are nimic de-a 
face, nici cu rapiditatea, nici 
cu ușurătatea. Ea nu intră 
in competiție cu acești pa
rametri. ii ocolește și pe ei, 
cum ocolește orice reper 
cantitativ sau orice rana 
formal. Deplasindu-se în 
substanță, ea nici nu țin
tește dealtminteri la o viată 
mai ușoară, ci la una mai 
conștientă. A fi mai con
știent nu inseamnă nicide
cum a o duce mai ușor 
sau a ..rezolva" mai rapid 
Ce e de rezolvat, in cultu
ră ? Cultura e un stadiu in 
care iți asumi mai mult din 
viața lumii, la nivel de sim
țire. gînd. tendință, patos 
decît intr-un stadiu mai jos 
si mai limitat. A fotogra
fia. de pildă, cu 60 de clișee 
pe minut o statuie oe care 
înainte o fotografiai cu 20 
de clișee n-are nici în clin 
nici in mînecă cu actul cul
tural al comunicării empa- 
tice cu statuia. A învăța 
mai repede o limbă străină 
după o metodă modernă

FLATPOKMA IMR ,23 AUGUST*

O CMNTEU TITAN
tJeț'Ot '

^llli!1' *" OLEONTN SiiĂJSN

/O1’-* bka/u

7.)

LEGENCA

ț 
5 
ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

Universitatea cultural-științifică
focar de largă răspîndire a cunoștințelor

avansate despre lume și societate
Documentele de impor

tanță excepțională ale Con
gresului 
tidului. 
trecutul 
limpede, 
mobilizatoare de forte, vi
itorul patriei noastre oină 
in pragul secolului urmă
tor, constituie și pentru ani
matorii învătămîntului 
sistemul culturii de 
cea 
de 
In

Acad. Remus RÂDULEf
al XII-lea al par
care sintetizează 

și prefigurează 
intr-o imagine

tarea spre comunism. Spre 
a sprijini afirmarea in 
viată a revoluției contem
porane din știință, din teh
nică și industrie, ele se

afitrenați in acest 
află in continuă 
ilust.rind și din acest punct 
de vedere largul democra
tism al culturii noastre, ac-

proces se 
creștere,

din
. ___ . _ masă

mai prețioasă călăuză 
educație a adulților 
spiritul umanismului 

socialist revoluționar. In 
lumina lor, universități
le cultural-științifice iși 
orientează activitatea și iși 
dezvoltă experiența spre 
a-și iritări statutul de insti
tuții de cultură revoluționa
ră. prospectivă, 
contribuie plenar 
rea unui om cu 
nouă. înaintată 
muncă si semeni, pe 
sura procesului de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înain-

care să 
la forma- 
atitudine 
fată de 

mă-

(Continuare în pag. a IV-a)^

• tn intreaqa (ară funcționează 2 503 uni
versități cultural-științifice • Numărul cursu
rilor predate se ridică Ia 17 903, iar al 
cursanților la 648 375 • Peste 35 OOO oa
meni ai muncii frecventează cursurf predate 
in limbile naționalităților conlocuitoare
• Programe și cui suri îmbogățite, forme șf 
modalități atractive de răspîndire a noilor

cuceriri ale științei moderne

străduiesc să dezvolte oa
menilor nu numai aptitudi
nea de a dobindi mereu cu
noștințe. nu numai recepti
vitate față de nou. 
dorința, capacitatea 
participa la întregul 
ces înnoitor specific 
noastre. Iar numărul

ci și 
de a 
oro- 

vietii 
celor

cesul liber la cele mai di
ferite forme de cunoaștere 
pe care socialismul îl asi
gură tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ca drept fun
damental al cetățenilor țâr 
rii. ca factor al progresului.

Ținind seama de amploa-

rea si complexitatea con
strucției socialiste din pa
tria noastră, prefigurate de 
documente. universitățile 
culturăl-știintifice au trecut 
de la activități limitate la 
cursuri sistematice, antre- 
nind tot mai multi cursanți 
să urmeze in paralel mai 
multe cursuri înrudite, spre 
a-și însuși o cultură nu nu
mai generală, ci și profe
sională. Această îngemă
nare contribuie mai eficient 
la formarea și dezvoltarea 
concepției 'științifice, mate- 
rialist-dialectice asupra lu
mii și vieții, la -lărgirea o- 
rizontului de cunoaștere și. 
totodată, la 
procesului 
dintre oraș 
reflectat de 
rală a gradului de cultură 
și civilizație.

In comune; îndeosebi, 
unde se mai intîjnesc obi
ceiuri și înțelegeri eronate

impulsionarea 
de apropiere 
și sat. proces 

creșterea gene-

(Continuare in pag. a IV-a)

Iarna-sezon dc bogată activitate cultural-educalivă, de intensă muncă politică de masă
Relatări din județul Viicea — în pagina a IV-a^
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;faptul; 
: divers! 
I Ursuleții 1

I de la Tușnad I
I Cititorul nostru Gheorghe Ni- I 

colau din Craiova, aflat la tra
tament in stațiunea Tușnad. ne *

I scrie : „în fiecare după-amiază, , 
înainte de lăsarea serii, foarte I 
-punctual, iși face apariția din I 
pădure si vine printre vile un

Iuvs tare blajin, care abia așteap- | 
tă să i sie dea cite ceva de min- | 
care, după care, in chip de mul-

I furnire, se ridică în două nlcioa- ■ 
re și face tumbe, intru deliciul | 
celor din jur. In ultimele zile, •

Ia venit Însoțit și de doi pui de 
urs, unul mai ghiduș decit altul. I 
Probabil că vrea să-i învețe și | 
pe ei să nu le fie frică de oa-

Iment". |
Dar oamenilor, miine-poimii- I 

ne, de ei? 1

I Nici un secret!

politicii partidului, la înflorirea multilaterală a patriei“

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
DE PARTICIPANT!! LA CONFERINȚELE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE 

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
ganizării și conducerii sale, creșterea 
rolului său în viața social-politică a 
societății noastre — se spune în te
legrama adresată de participanții- la 
conferința municipală Bacău a Fron
tului Unității Socialiste.

Constatăm și de această dată cu 
deosebită satisfacție preocuparea per
manentă ce o manifestați pentru dez
voltarea continuă a democrației so
cialiste, crearea cadrului de partici
pare directă și nemijlocită a tuturor 
cetățenilor la conducerea societății, la 
elaborarea și înfăptuirea propriului 
viitor, a destinului scumpei noastre 
patrii. România socialistă.

Animați de înalte sentimente de 
dragoste și atașament nețărmurit 
față de patrie și partid, ne anga

jăm solemn în fața dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne sporim 
eforturile și să facem totul pentru 
realizarea exemplară a mărețelor 
sarcini ce ne revin din hotărîrile 
adoptate de către forul suprem al co
muniștilor români.

Noi. participanții la conferința co
munală a Frontului Unității Socia
liste Tălmaciu, județul Sibiu, români, 
germani, maghiari, ne exprimăm re
cunoștința noastră fierbinte față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că prin 
grija permanentă ce ne-o purtați ați 
făcut posibil ca. alături de comuniști, 
toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate, să partici
păm mai activ la viața politică a

țării, la rezolvarea sarcinilor com
plexe ridicate de etapa construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate, la realizarea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresului XII-lea 
al Partidului Comunist1 Român — se 
arată într-o altă telegramă. Ne ex
primăm satisfacția pentru -faptul că 
și in viitor președintele celui mal 
larg și mai reprezentativ organism al 
țării veți fi dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Noi ve
dem în aceasta chezășia unirii tot 
mai puternice a întregului nostru po
por în jurul partidului, garanția si
gură a dezvoltării in continuare a 
economiei naționale, a perfecționării 
organizării și conducerii vieții sociale, 
a creșterii nivelului de civilizație și 
cultură al tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate.

Femeile - prezență activă în viața 
obștească a cartierelor

în întreaga țară, concomitent cu desfășurarea conferințelor comunale, 
orășenești și municipale ale Frontului Unității Socialiste, organizațiile 
proprii ale F.U.S. au trecut la îndeplinirea programelor de măsuri adop
tate. în același timp, comitetele organizațiilor proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste din întreprinderi, instituții, cartiere și de la sate conti
nuă să primească cereri de înscrieri individuale, acordînd calitatea de 
membri tuturor celor care-și exprimă dorința de a face parte din această 
largă organizație democratică.

I
I
I
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După apariția Faptului di
vers din 12 decembrie, cu titlul 
„Ciuperci la... domiciliu", des
pre isprava unui cetățean din 
Tg. Jiu de a-și amenaja, in mod 
ingenios, o mică și productivă 
crescătorie, am primit la redac
ție zeci si zeci de scrisori. Oa
meni din toate colțurile tării, de 
cele mai diferite îndeletniciri, 
doresc să afle „secretul" lui Va- 
sile Radinciuc. solicitindu-ne a- 
dresa acestuia.

— Nici un secret — ne-a răs
puns el.

Fapt pentru care îi anunțăm 
și pe această cale pe toti cei in
teresați că adresa solicitată este 
următoarea : Vasile Rodinciuc, 
stracfa Unirii, bloc 4. scara 1, 
apartament 13, municipiul Tg. 
Jiu.

în ce ne privește, așteptăm 
vești dc la primii învățăcei în 
ale ciupercilor la... domiciliu.

„Noapte bună" 
și... adio!

Se prezenta la recepția hote
lului, saluta respectuos și între
ba cu glas năgător : „Nu vă su
parăți : n-aveți cumva un pat 
liber numai pentru o noapte ?“.

Dacă i se răspundea ■ că i^ se 
poate oferi chiar și o cameră" li
beră, el insista: „Mulțumesc, 
dar trebuie să plec cu noaptea-n 
cap. îmi este suficient numai un 
pat, indiferent cu cine stau în 
cameră".

Ajuns in camera hotelului, se 
pregătea imediat de culcare, do- 
rindu-i celuilalt musafir, tot po
liticos, „noapte bwnă“.

Peste noapte, individul se scu
la, cotrobăia prin buzunarele 
partenerului, lua tot ce găsea 
prin ele, apoi ii înșfăca și baga
jul — să fie tacimul complet — 
și... adio !

Așa a procedat individul în 
acest an la hoteluri din Bucu
rești, Timișoara, Brașov, Arad, 
Zalău, Sighișoara. Numele lui : 
Eugen Stettner, fiul lui Maria și 
Eugen, născut la 25 decembrie 
1932 la Oradea, cu domiciliul în 
strada Dr. Petru Groza nr. 12 
din localitate. Acum are alt „do
miciliu". Cei care au avut ghi
nionul să doarmă cu el peste 
noapte și s-au trezit dimineața 
fără bagaje sint invitați să se 
adreseze Miliției municipiului 
București.
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Aflați la scurt timp după 
încheierea acțiunii de con
stituire a organizațiilor 
proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste Ia întreprin
derea de reparații auto din 
municipiul Tecuci, precum 
și în două sate ce țin de 
comuna suburbană Mun
teni, ne-am propus să ve
dem ce anume s-a hotărît 
și cum se acționează pen
tru ca programele de acti
vitate stabilite cu aminti
tele prilejuri să devină 
fapte.

De la bun început putem 
afirma că organizațiile 
F.U.S. au adoptat progra
me cuprinzătoare, repre
zentative pentru domeniul 
lor de muncă. Sînt prevă
zute măsuri concrete meni
te să sporească contribuția 
membrilor F.U.S. la reali
zarea sarcinilor economice, 
precum și o largă paletă de 
acțiuni cu caracter politic, 
social, cultural-educativ. 
„Programele adoptate sint 
rodul îndrumării atente pe 
care au acordat-o organi
zațiile de partid odată cu 
trecerea operativă la con
stituirea primelor organi
zații proprii ale F.U.S." — 
ne spunea Dumitru Vieru, 
secretar al comitetului mu
nicipal de partid.

întreprinderea de repa
rații auto. Există aici con
vingerea pe deplin înteme
iată că organizațiile nou 
create vor îndeplini un rol 
activ, membrii F.U.S. par- 
ticipînd alături de comu
niști la întreaga activitate 
desfășurată în fiecare sec
ție și sector de muncă. 
Aceste idei transformate 
in convingeri le-am găsit 
împărtășite și la gazetele 
de perete, pe panourile 
propagandei vizuale. Dar 
ceea ce ni s-a părut mai 
important este că primele 
propuneri au și început să 
devină fapte. Iată ce ne-a 
spus în această privință 
Nicolae Sirmache, pre
ședintele comitetului F.U.S. 
din întreprindere : „La 
secția fabricație se lucrea

ză stăruitor pentru acope
rirea estacadei de la hala- 
prese. Acțiunea — bazată 
pe muncă patriotică — are 
la bază propunerea mun
citorului Gheorghe Buzatu 
și se bucură de o largă 
participare. La turnătorie 
se aplică propunerea de 
regîndire a unor procese 
tehnologice pentru înlătu
rarea pierderilor de metal, 
combustibil și materiale

acestui obiectiv spiritul 
civic, de inițiativă, al mem
brilor F.U.S. urmează să-și 
spună eficient cuvîntul...".

Sînt prevăzute a se des
fășura, în perioada ime
diat următoare, în strînsă 
legătură cu documentele 
adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului, în- 
tîlniri cu participanții la 
congres, o consfătuire cu 
noile organe alese pentru

ORGANIZAȚIILE NOU CONSTITUITE
ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCÎALISTE

la început dedrum

Primele propuneri 
devin fapte...

însemnări din municipiul 
Tecuci

auxiliare. Tot ca urmare a 
unei hotărîri luate în adu
narea de constituire, s-a 
asimilat un produs necesar 
autocamioanelor, ce se fa
brică la Brașov. Mai rețin 
atenția cu un singur exem
plu pentru a sublinia și mai 
pregnant ideea că membrii 
F.U.S. acționează strins u- 
niți în jurul comuniștilor: 
de cîteva‘zile s-a atacat o 
nouă problemă tehnică, ceva 
mai grea — realizarea de șa- 
siuri de benă pentru auto
basculantă — lucrare coor
donată de comunistul Flo
rin Munteanu, ajutat de 
nemembrii de partid Ioni
că Negruț și Gheorghe 
Tiron, lăcătuși, membri ai 
organizației F.U.S. Și în 
ducerea la bun sfîrșit a

diversificarea muncii poli
tice . de masă în vederea 
dezvoltării opiniei munci
torești în combaterea ati
tudinilor de risipă, un pro- 

. gram special al brigăzii 
artistice dedicat membrilor 
organizației F.U.S. și al
tele.

Satul Frunzeasca este o 
așezare fruntașă în fiecare 
an în cadrul cooperativei 
agricole de producție din 
comuna Munteni. Produc
țiile realizate sînt mari și, 
vorba deputatei județene 
Ileana Miron, „dacă s-ar 
fi acordat puțină atenție 
la prășit, producțiile ar 
fi fost mai mari. Dar unii 
vor să prășească numai cu 
erbicide". Activitatea în 
C.A.P., școala și familia, 
gospodărirea și Înfrumuse

țarea satului, contractele 
cu statul sint doar cîteva 
din problemele discutate la 
constituirea organizației să
tești a Frontului Unității 
Socialiste și care se regă
sesc, în mod firesc. în pro
gramul ei de activitate.

Nu același lucru se poate 
spune despre satul Ungu
reni, aflat în imediata ve
cinătate. Participarea Ia 
treburile obștești s-a făcut 
mai anevoie, s-a manifes
tat o anumită lipsă de dis
cernământ în sesizarea și 
rezolvarea unor probleme 
ce impuneau acțiuni hotă- 
rîte : combaterea eroziunii 
solului, crearea unui micro
climat specific satului prin 
arbori decorativi și bos
chete intercalate cu alei 
multicolore de flori etc.

— Este adevărat, tot ce 
s-a făcut pînă acum în sat 
vă aparține, nu a venit ni
meni din afară să vă ajute 
— spunea, în intervenția 
sa, primărița comunei 
Munteni, Zamfira Grossu. 
Cred • însă că e cazul să 
ne gîndim și la unele ne- 
împliniri. Bunăoară, au so
sit atîtea mărfuri de la 
orașe în satul Ungureni 
prin cooperația de consum, 
dar este cazul să ne între
băm : ce produse au plecat 
spre orașe din satul Un
gureni ? Doar cîteva fa
milii au contracte cu sta
tul. Știți bine că aveți 
copii plecați „la casele 
lor" în L toate orașele țării, 
care trăiesc în blocuri și 
care, prin forța împrejură
rilor, nu se mai ocupă de 
agricultură. Dar hrana lor, 
ca și a multor altora, tot 
agricultura trebuie s-o asi- 

. gure. Cîte contracte aveți 
dumneavoastră încheiate 

, cu statul? Puține, foarte 
puține.

O invitație fermă la me
ditație, la acțiune, la 
transformarea perseveren
tă. în continuare, a propu
nerilor în fapte menite să 
contribuie la continua în
florire a localităților.
Virqil GHEORGHIȚA

Cartierul Aleea Trandafirilor este 
cunoscut în Tîrgoviște ca fiind cel 
mai vechi dintre cartierele noi. 
Numele lui nu este ales la întîm- 
plare. Cetățenii din acest cartier au 
o mare pasiune pentru trandafiri : 
din primăvară pînă dă bruma, peste 
10 000 împodobesc străzile și aleile 
cartierului. Iar dacă această zonă a 
orașului arătă ca o grădină, se 
datorește hărniciei și spiritului gos
podăresc al celor cîteva mii de 
locuitori, de toate vîrstele și ocupa
țiile, contribuției lor, cu propuneri 
și cu fapte, la tot ce s-a adăugat 
in jurul blocurilor de locuințe. 
Elena Simionescu, directoarea școlii 
generale din cartier, ne povestea că 
sala de sport a școlii, realizată și în
zestrată după toate cerințele acestui 
gen de construcții, care va fi dată în 
curînd în folosință, a fost ridicată 
în mai puțin de un an cu numai 
patru meseriași. Celelalte lucrări 
le-au făcut cetățenii, care s-au do
vedit a fi și buni zidari, instalatori, 
fierar-betoniști. Tot ei au execu
tat și lucrările necalificate. Și a- 
proape fiecare obiectiv din cartier 
are o asemenea „biografie".

în acest climat de interes general 
pentru problemele orașului a luat 
ființă, și în acest cartier, organiza
ția proprie a Frontului Unității Șo- 
cialiste, care, după cum ne spune to
varășa Ermilia Plăiașu, secretară a 
comitetului municipal de partid, va 
atrage la acțiunile de gospodărire 
toate categoriile ’ de cetățeni și va

pune în valoare întreaga lor iniția
tivă și pricepere.

Despre valorificarea acestor posi
bilități ne-au vorbit tovarășa Elena 
Nicolae, deputată în această circum
scripție, și Rodica Crăiescu, secretară 
a comitetului organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste. Firește, 
în continuare se acordă prioritate 
activității gospodărești, realizării o- 
biectivelor ce revin acestei organi
zații din planul în profil teritorial 
al municipiului. Cartierul dispune de 
4 hectare de spații verzi și nimănui, 
dar mai ales femeilor, nu le trece 
prin minte să aștepte ca primăria să 
poarte de grijă acestor „zone ale 
frumosului" : se pregătesc butașii, 
unele balcoane s-au transformat in 
sere pentru pregătirea răsadurilor ; 
mai trebuie amenajat un teren de 
joacă pentru copii ; sînt de făcut 
circa 4 000 mp alei pietonale ; se cere 
mai bine și mai eficient' organizată 
colectarea materiilor secundare de 
prin gospodării. Pe lingă acestea, la 
propunerea cetățenilor, în special a 
femeilor, s-au mai inclus în planul 
organizației proprii a F.U.S. din 
cartier și alte obiective. Dată fiind 
apropierea cartierului de Combina
tul de oțeluri speciale, uneori vîntul 
aduce praf și fum care acoperă spa
țiile din jur. Femeile au cerut să 
se includă în plan plantarea unei 
perdele protectoare de plopi, chiar 
începînd din primăvară. O altă pro
punere făcută de femei, pe care co
mitetul organizației F.U.S. și-a pro
pus s-o studieze împreună cu pro-

iectanții, este aceea a mascării locu
rilor de depunere a resturilor me
najere, care, așa cum sînt in pre
zent, strică estetica Orașului.

Un capitol important al activității 
organizației F.U.S. este consacrat 
muncii politico-educative. „Avem în 
cartier cetățeni care ne-au reprezen
tat la cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, în calitate de delegați al 
diferitelor organizații de partid. Cu 
sprijinul lor, in primul rînd, ne spu
nea deputata Elena Nicolae, vom ini
ția acțiuni de popularizare a impor
tantelor hotărîri adoptate de înaltul 
forum al comuniștilor, pentru ca toți 
cetățenii să înțeleagă mai bine ce im
portantă este contribuția fiecăruia Ia 
înfăptuirea acestor documente, răs
punderile mari ce revin organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste în tradu
cerea lor în viață. Sînt, de aseme
nea, cetățeni care, datorită pregătirii 
lor, pot aduce o contribuție impor
tantă la inițierea unor acțiuni educa
tive. De pildă, doctorița Mariana Ve- 
trici, astăzi pensionară, este omul 
potrivit pentru organizarea unor ex
puneri și discuții pe teme de educa
ție sanitară ; sînt pensionari care au 
în urma lor o fructuoasă carieră pe
dagogică, precum Maria Ghimpu, 
soții Brînduși și alții, care își vor 
pune cu dragă inimă la dispoziție 
prețioasa lor experiență pentru a 
veni în ajutorul părinților în atît de 
delicatele probleme ale creșterii și 
educării tinerei generații".

Este ușor de observat din cele re
latate că femeile se înscriu ca o pre
zență activă în viața organizației 
proprii a Frontului Unității Socialiste 
din cartier, ceea ce demonstrează, 
încă o dată, justețea măsurii de crea
re a acestor organizații, care atrag la 
conducerea țării, a tuturor orașelor, 
toate categoriile de oameni ai muncii.

Rodltța ȘERBAN

Știm să ne odihnim ?
Munca, odihna și relaxarea

| Dacă-mi dădea 
I și-un contrabas...
■ Magazinul de articole cultural- 
I sportive din Lugoj. Un cumpă

rător — în cazul de față cititorul 
nostru Atanasiu Darda — ama
tor de muzică bună, întreabă 

Idacă se găsește un disc preferat.
I se răspunde că se găsește. 
Omul dorește să-l cumpere. I se 

Idau două discuri.
— Nu doresc două.

— Discul pe care-l doriți nu 
se vinde decit condiționat. Adică 

Idacă-l cumpărați și pe acesta.
Era un disc greu vandabil, 

care zăcea în magazin de vreo 
17—S ani. Și cum „acesta", adică 

discul respectiv, se afla pe un 
contrabas, omul a făcut ochii 

Imari: „Ce-ar fi dacă mi-ar 
propune să cumpăr și contraba

sul ? Noroc că n-am cerut o mu
zicuță, că te pomenești că mă 
alegeam cu dolofanul"...

Marin
' din Măciuca

I
I
I
I
I
I
I

Alexandria : blocuri noi, moderne, confortabile

Oboseala, fenomen normal, apare 
la orice om sănătos după o perioadă 
de activitate, de efort și căreia în 
mod natural trebuie să îi urmeze o- 
dihna. Dar ce fel de odihnă? Unele 
persoane preferă să doarmă, altele 
să stea în fotoliu, să citească ori să 
desfășoare activități sportive, plim
bări in natură etc. Folosirea timpu
lui liber pentru refacerea capa
cităților fizice și intelectuale a deve
nit în ultimii ani obiectul de studiu 
a numeroși specialiști, medici, psi
hologi, sociologi, economiști.

în ce constă secretul oamenilor 
foarte energici care, deși desfășoa
ră multiple activități, nu par obosiți, 
pe cînd alte persoane, deși mai pu
țin solicitate, se simt mult mai o- 
bosite? întrebarea am adresat-o to
varășului prof. dr. 
STAMATOIU de la 
dico-farmaceutic din

— Secretul constă
știu să își organizeze activitatea, să 
folosească cele 3x8 ore ale zilei 
muncind, odihnindu-se activ, in 
timpul liber, și dormind atît cit este 
necesar. S-a dovedit cît de impor
tantă este pentru sănătate repartiția 
în proporții, echilibrate a activității, 
odihnei și somnului. Un somn peste 
măsură scade rezistența, blochează 
organismul în capacitatea de utili
zare a sursei de energie rezultată 
metabolizarea alimentelor. Dacă 
încercăm, prin variate activități, 
folosim integral această energie, 
ganismul devine mai vulnerabil față 
de factorii nocivi. Un argument în 
plus este faptul că mulți suferinzi 
au putut fi recuperați prin muncă,

. aceasta fiind un mijloc de tratament 
numit de specialiști „terapie ocu- 
pațională". Munca bine organizată, 
cu satisfacția lucrului bine făcut este 
un i^vor de sănătate fizică și psihică. 
De fapt, omul care fuge de muncă, 
fuge de elementul care a creat însăși 
condiția umană. Dar starea de sănă
tate fizică și intelectuală depinde și 
de modul în care știm să folosim 
timpul liber. întrucît cele mai multe

procese de muncă se desfășoară în 
spații protejate de acțiunea factori
lor mediului ambiant, apare firească 
necesitatea ca, după terminarea pro
gramului de lucru, omul să petreacă 
un timp în mediul natural.

— Ce părere aveți despre odihna 
prin somn, ca modalitate de refacere 
a organismului ? Care sînt cerințele 
obiective ale organismului ?

— Nevoia de somn este invers pro
porțională cu vîrsta. Sugarul doar
me 20—22 do ore; copilul mic are 
nevoie de 10—12 ore, școlarul de 8 
ore cel puțin, adultul de 7 ore și

docent Ion C. 
Institutul me- 
București.
în felul cum

din 
nu 
să 

or-

'OMUL Șl VIAȚA 
f RAȚÎotlALĂ ,

omul in vîrstă de 5—6 ore. Somnul 
își are justificarea pentru organismul 
in dezvoltare, pentru că in timpul 
lui se fac sintezele proteinelor care 
asigură dezvoltarea fizică și intelec
tuală. Dacă somnul este prelungit 
peste limitele reale, apar produse de 
sinteză în exces care neputînd fi 
utilizate și nici eliminate, rămîn în 
organism și se depun sub diferite 
forme (țesut gras sau adipos, depu
neri de colesterol pe peretele vase
lor de sînge etc.). Mișcarea efectuată 
zilnic în aer liber face ca alimen
tele consumate să fie utilizate de 
mușchi în efortul lor fizic. Cercetări 
asupra somnului arată că adormirea 
și intrarea în somn sint legate de 
orele de seară. Este un somn cu care 
adormim și care nu se mai realizează 
după miezul nopții. Somnul după 
ora 12 noaptea este cel în care 
visăm. Cu cît se respectă această 
organizare naturală a somnului, cu 
atit odihna de refacere este mai 
bună.

— în ce măsură contribuie la păs
trarea sănătății schimbarea climatu
lui, deplasările de la șes la munte și 
invers ?

— Schimbarea factorilor naturali 
stimulează toate funcțiile organismu
lui și în special sistemul nervos prin 
modificarea unor stereotipii. Se știe 
că executarea acelorași acțiuni, în a- 
celeași condiții, creează dificultăți să
nătății. Omul care ani de zile efec
tuează aceleași mișcări, aceeași mun
că, apoi vine acasă și în fiecare zi stă 
în fotoliu, citește și se uită la televi
zor, se culcă la aceeași oră, adică are 
același program stereotip, nu își va 
menține vigoarea organismului mult 
timp. O soiuție de a interveni favo
rabil este ieșirea din climatul zilnic 
la plimbări in aer liber sau activități 
sportive o oră cel puțin și, de aseme
nea, la sfîrșit de săptămînă. Mișcarea 
nu trebuie lăsată pe seama concediu
lui anual de odihnă; aceasta trebuie 
să fie un exercițiu zilnic de întreți
nere a sănătății.

— Cu atît mai mult cu cit mișcarea 
contribuie și la activarea unor func
ții sau echilibrarea consumului da 
alimente.

— Mesele copioase însoțite de bău
turi alcoolice in cantități , excesive 
supun organismul la un efort digestiv 
mare, deoarece asemenea unei ma
șini, programate la o anumită capa
citate, și organismul nostru nu poa
te prelucra, nu poate transforma de
cit în anumite limite cantitatea de a- 
limente consumate. Organismul este 
astfel alcătuit incit poate prelucra 
alimente și reține în organism atît cît 
îi este necesar pentru desfășurarea 
proceselor vitale, restul fiind epurat. 
Rămînînd un surplus alimentar, aces
ta devine „reziduuri" care încarcă 
organismul cu toxine, vasele cu de
puneri, țesuturile cu grăsimi. Mesele 
de seară să fie mai puțin consisten
te și efectuate cu minimum 2—3 ore 
înainte de somn pentru că noaptea 
circulația sîngelui fiind mai încetini
tă depunerile diferitelor substanțe in 
țesuturi sau a colesterolului pe va
sele de sînge sint mai accentuate.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

IDouă femei mergeau liniștite 
pe stradă, la treburile lor. Din 
urmă, le ajunge un vlăjgan, pe 

Inume Marin Carol din comuna 
Măciuca, județul Vîlcea. Le 
ajunge din urmă și încearcă să 

I intre in vorbă cu ele. întrucit 
nici una nu-l cunoștea, ele și-au 
văzut mai departe de drum. Dar 
Marin din Măciuca s-a înfuriat 

Iși a început să profereze la 
adresa lor tot felul de injurii, 
imposibil să le suporte hirtia.

IVăzind că nici așa nu le poate 
opri, Mărin a scos cuțitul, ame- 
nințîndu-le. A fost luat de guler

Ide alți trecători și a ajuns la 
tribunal. Judecat' după procedu
ra de urgență, tot... urgent a fost 
trimis să execute o condamnare

Ide trei luni de zile. Și s-a po
tolit !

I Trenuri și turme
• Un mărfar circula pe ruta 
IBeclean—Sărățel. Un tren de 

persoane circula pe ruta Luduș— 
Bistrița. în calea ambelor tre
nuri au apărut aceleași obstacole

Ipe raza aceluiași județ : Bistri- 
ța-Năsăud. „Obstacolele" se nu
mesc turme de oi, nepăzite, lă- 

Isate să meargă brambura, prin
tre șinele căii ferate. Mărfarul 
a făcut praf și pulbere 70 de oi. 
Trenul de persoane a făcut praf 

Iși pulbere 100 de oi. Acum, cio
banii care au făcut-o de... oaie 
fluieră a pagubă.

I
I
I
I
I
!
I
I
I
l
I

Sfîrșitul previzibil 
al unor „simple** 

coincidențe
Prin’ octombrie antil trecut, Anișoarei 

Foitos din Timișoara (str. Muzicescu nr. 8) 
i-a venit chef să facă o excursie. Oferta 
O.J.T.-ului era tentantă. Iar timp de 
excursii, slavă... celor de la „Electrotimiș" 
care i-au desfăcut contractul de muncă

deRubricâ realizată 
Petre POPA 
ți corespondenții Scinteli’

____ I

după trei săptămîni de absențe nemotivate, 
avea berechet. Nu răminea decit o singură 
problemă de rezolvat : de unde bani ?-.

în aceeași perioadă, miliția reține un hu
ligan care făcuse scandal mare în fața com
plexului „Central". Urma să fie judecat, 
sub stare de arest.

Pe bună dreptate, vă veți întreba ce le
gătură are una cu alta. într-adevăr, pînă 
aici nici una. Dar...

Dar scandalagiul, pe nume Enoiu Sergiu, 
avea și el o mamă. Care-l iubea. Avea și o 
logodnică : Elisabeta Balec. Amîndouă ar fi 
făcut orice numai să-l vadă din nou acasă.

La rîndul ei, Anișoara Foitos avea niște 
„cunoștințe" printre oamenii legii. Nu în- 
tîmplător I în cele două-trei luni cît fusese 
împuternicită de către întreprinderea de in; 
dustrializare a laptelui să vîndă înghețată 
reușise să „realizeze" un minus în gestiune 
de cîteva mii de lei. Urmaseră, bineînțeles, 
ancheta, judecata și condamnarea — pentru 
delapidare și neglijență.

Acestui șir de fapte, în aparență fără nici 
o legătură între ele, a fost de-ajuns să I se 
adauge o coincidență — într-adevăr întîm- 
plătoare — pentru a se realiza un deplin 
consens în realizarea unei... infracțiuni.

Coincidență : Anișoara Foitos era vecină 
cu o bună prietenă a Elisabetei Balec, lo
godnica.

Infracțiunea : trafic de Influență.
Foarte pe scurt, iată cum s-au petrecut

lucrurile. A.F. se oferă — contra sumei de 
5 000 lei — să obțină... punerea in libertate 
a infractorului arestat. Mama, și apoi lo
godnica acestuia, consimt. Și plătesc. Ur
mează cîteva „plimbări", în trei, pînă la 
procuratură. Infractoarea le lăsa pe cele 
două femei să aștepte la ușa Clădirii și de 
fiecare dată — după ce-1 întreba pe procu
rorul de serviciu cum s-ar putea obține un 
„vorbitor" — le încredința că „problema" 
este ca și rezolvată. Pînă la urmă, Elisa
beta Balec își dă seama că ceva nu este in 
regulă. Așa că se duce singură direct la 
procurorul de serviciu pentru a se interesa 
cînd urmează să fie pus în libertate logod
nicul său. în loc de răspunsul — așteptat, i 
se spune adevărul — bănuit.

Au urmat ancheta și procesul. Foitos Ana 
este condamnată la 2 ani și 6 luni închi
soare. Prin aceeași sentință, instanța a res
pins însă pretențiile civile ale ceîor două 
reclamante „păgubite".

Cei 5 000 de lei erau într-adevăr banii lor, 
bani munciți. Dar pătați.

Prețul „zîmbetelor 
de aur**

în Timișoara, pe strada T. Mihaly, la nu
mărul 2 se află o... căsuță. Are un singur 
etaj. La parter sînt patru camere pe hol, 
baia și cămara. Sus, două dormitoare, bi
blioteca și bucătăria. „Atît" a reușit să ago
nisească — în materie de imobile — întb-o 
viață de „doctor", Petrovici Cira — pînă 
nu de mult oficiant sanitar la Policlinica 
C.F.R., actualmente muncitor necalificat la 
Fabrica de zahăr, unde execută la locul 
de muncă o pedeapsă penală. Infracțiunile 
comise : exercitarea meseriei fără autoriza
ție și înșelăciune în dauna avutului per
sonal.

O făcea pe stomatologul. înșelăciunea a 
constat în montarea unor coroane dentare

din materiale ordinare, despre care a pre
tins că sînt de aur. Pe pacienți ii taxa ca 
atare. Tariful : 500 Iei dintele.

Dinții puși de P.C. nu aveau „decit" trei 
defecte : 1) cădeau foarte repede ; 2) dacă 
nu cădeau, se înnegreau ; 3) cine-i supor
ta mai departe trebuia să se împace cu 
ideea durerilor de stomac.

Cabinetul clandestin în care P.C. a meș
terit o bună bucată de vreme „zîmbete de..; 
aur" funcționa — nestingherit — chiar la 
el acasă. Cabinet în toată regula, dotat cu 
aproape tot ce înseamnă instrumentar me
dical de specialitate. (Cum și de unde pro
curat, nu se știe.) Nu-i lipsea decit... firma. 
La fel cum „doctorului" îi lipsea... diploma. 
Dar de unde să știe acest din urmă amă
nunt pacienții de ocazie ? Pentru ei erau 
de ajuns mulțimea de clești și pense ni-, 
chelate, oglinjoarele strălucitoare și sticlu
țele colorate, pentru a rămîne cu gura căs
cată. Ca la dentist ! — cum se spune.

A pune succesul de casă al „doctorului" 
P.C. numai și numai pe seama „decorului" 
ar fi totuși o eroare. Faima de care se 
bucura mult dincolo de granițele județului 
Timiș se datora mai mult ca sigur și pro
verbialei sale fidelități față de un vechi 
principiu comercial : „clientul nostru, stă- 
pinul nostru". Concret ? A vrut Dumitru 
Ilie 6 dinți de platină — de „platină" i-a 
pus. A vrut Brînzan Elisabeta dinți de aur 
— de „aur" i-a pus. A vrut altul musai 
incisivi din material de import — din „ma
terial de import" i-a pus.

Acum nu le mai rămîne dectt să-și vin
dece cu adevărat dantura. Că de creduli
tate s-au vindecat I

Alibi lacrimogen
Vă mai amintiți gluma ? La vamă vine 

un individ cu două valize și un cățeluș.
— Ce aveți în valize ? întreabă vameșul.
— Mîncarea pentru Bubico. Plecăm în 

excursie.

Vameșul își face însă datoria și îl invită 
să deschidă valizele : pentru control. înăun
tru, ce să vezi ? Bijuterii, opere de artă și 
altele asemenea.

— Susțineți, în continuare, că toate aces
te „bunătăți" erau pentru... — și face semn 
spre cățel.

— Eu asta i-am cumpărat. Dacă-i place, 
bine. Dacă nu...

Cam la fel s-a întîmplat și cu Merjan 
Cristina din Cărpiniș, județul Timiș. într-o 
noapte, la adăpostul întunericului se furișa 
grăbită — prea grăbită ca să nu atragă 
atenția — pe una din străzile lăturalnice 
ale comunei. Surprinsă de întîlnirea cu 
șeful de post, nu mai apucă să ascundă pa
chetul pe care-l avea sub braț.

— Ce aveți în pachet ?
— Aăă... Medicamente.
Așa-zisele „medicamente" nu erau alt

ceva decit un teanc gros de sute. în total: 
38 900 lei.

— Economiile mele — încearcă M.C. o ex
plicație. Tocmai mă duceam la un consă
tean care lucrează în Timișoara, să cum
păr o casă.

— La miezul nopții ?!
Dar, în fine, ce și cînd voia să cumpere 

conta mai puțin. Important era : de unde 
„economiile" ? Că M.C. nu lucra nicăieri. 
Mai degrabă părea să fie vorba de agoni
seli din... comerț. Un „comerț" înfloritor cu 
care M.C. se ocupa de mai mult timp și pe 
care instanța de judecată avea să-1 apre
cieze — după audierea unui șir întreg de 
martori — drept speculă. Speculă cu 
„blugi", casetofoane și aparate de radio, 
confecții, metraje ș.a.m.d. Cam tot ce se 
putea procura — citiți ; „bișnițari" — pe la 
colțurile hotelurilor din Timișoara. în se
zonul turistic. Asta la început. Cu timpul 
intrase în legătură cu niște „furnizori" per
manent, care-i aduceau marfa „comanda
tă" pînă la ușa casei. De „prospectarea pie
ței" și de „desfacere" se ocupa concubinul 
— Petre Mihail, un cetățean din Mizil. fără 
ocupație, pripășit de vreo cîțiva ani la Căr
piniș. Amîndoi au fost condamnați la cîte 
8 luni închisoare ; instanța a hotărît și

confiscarea „fondului de rulment". Adică a 
celor 38 900 iei.

Cu confiscarea n-au mai fost de acord, 
în consecință, M.C. face recurs și încearcă 
să justifice proveniența banilor apelind la 
un alibi lacrimogen : „Banii mi i-a lăsat 
mama, cu limbă de moarte". Dar n-a putut 
să dovedească...

Din. caietul 
grefierului

„...în seara zilei de 19 februarie, în jurul 
orelor 21, mi-a furat autoturismul parcat în 
fața blocului unde locuiesc, cu toate că nu 
avea o încuviințare în acest sens".

(Din dosarul nr. 3483/1979 al Judecă
toriei din Timișoara).

„Trecînd anii, am simțit nevoia unui to
varăș de viață in cadrul instituției legale a 
căsătoriei, apreciind că piritul din acțiune 
este oniul potrivit încheierii unei căsătorii 
sedimentate pe atitudini de stimă și credit 
reciproc, pe o conviețuire plină de demni
tate și cuviincioasă, cu atit mai mult cu cit 
și piritul avea un copil atribuit din totalul 
celor trei existenți în familia sa primă, incit 
pe acest considerent speram ca acest cămin 
să aibă sorți de izbindă".

(Dosar nr. 7602/1979. Judecătoria secto
rului 3 București).

„...Am introdus hainele într-o plasă și am 
ieșit în Piața Traian, în speranța că îl voi 
găsi pe numitul Nicoară Viorel (victima tîl- 
hăriei — n.n.). L-am căutat aproximativ o 
săptămină. Precizez că în acest interval n-a 
venit nici... partea vătămată să mă caute".

(Din dosarul nr. 585/1979 al Judecăto
riei din Timișoara).

Florin CIOBANESCU
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O creație remarcabila a tehnicii românești

După aproape* cirvci ani de muncă tenace, eroică, 
prinde contur trainic un vis frumos al bucureștenilor' 
metroul. Cel mai puternic bulevard al Capitalei noastre 
își croiește, fără răgaz,, traiectoria lui subpămînteană. 
Primul tronson din magistrala I a fost inaugurat 
oficial zilele trecute de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pînă la data inaugurării 
fuseseră transportați pe noua cale subterană bucureș- 
teană două milioane și jumătate de călători.

Un bulevard subpămîntean 

străbate Capitala
Am trăit cu toții ritmu

rile accelerate ale dez
voltării Bucureștiului in 
ultimele trei decenii. Con
strucția marilor platfor
me industriale v a fost 
însoțită in chip firesc 
de edificarea unor adevăra
te cartiere-orașe, integrate 
și ele, la fel de necesar și 
firesc, in aezvoltarea ur
bană a marelui oraș. Dar 
poate mai puțini dintre cei 
care parcurg aceste rinduri 
intuiesc ..ecuația" intensi
ficării traficului bucu- 
reșteav. Pentru a ne face 
cit de cit o imagine în a- 
ceastă privință, iată două 
cifre : intr-un an, in Capi
tală se înregistrează mai 
mult de 1.5 miliarde călă
torii ; într-o singură zi. 
peste 4 milioane de oameni 
fac apel la mijloacele de 
transport în comun. „Me
troul, ne spunea tova
rășul general-locotenent 
Petre Constantinescu, di
rectorul general al între
prinderii „Metroul", va 
prelua o bună parte din 
acest uriaș flux uman. 
Numai Magistrala I, de 
exemplu, va fi în stare 
eă asigure transportul a 
700 000 de călători. Pe 
traseele metroului se vor 
realiza viteze de deplasare 
de cel puțin 4 ori mai mari 
decît performanțele medii 
ale mijloacelor de transport 
aflate la lumina zilei". E în
vins, în această competiție, 
pină și zeul automobil... 
Traficul subteran nu va 
cunoaște strangulările de 
circulație și nici tira
nia stopurilor. Necunos
cute pentru el vor fi, 
de asemenea, capriciile 
anotimpurilor, ca si inter
vențiile fortuite la canali
zări ori în păienjenișul ra
mificațiilor energetice, de 
comunicații etc. Viața a- 
cestei artere vitale de cir
culație in comun se va des
fășura netulburat, exact, 
rapid, cu maximum de ran
dament și siguranță a 
circulației. Acest mijloc 
rapid și comod de trans
port in comun va avea, 
fără îndoială, efecte fa
vorabile asupra creșterii 
productivității muncii in 
unitățile economice bucu- 
reștene. va crea disponibi-, 
lități de timp liber, care, 
în perspectiva anilor ce 
vin, va fi folosit tot mai 
mult pentru lărgirea orizon
tului de cultură, pentru re- 
creere.

Metroul bucureștean se 
naște, așadar, din grija 
deosebită de a înzestra cel 
mai mare oraș al tării cu 
mijloace moderne, eficien
te, de transport. Actul de 
naștere al lui, dacă se 
poate spune așa, a . fost 
semnat la Congresul al 
XI-lea al partidului, cînd 
s-a hotărît Începerea con
strucției. în același timp, 
el dă relief preocupă
rii neîntrerupte pentru mo
dernizarea edilitar-urba- 
nistică a orașului. într-un 
cuvint, construcția din 
adine dimensionează grija 
statornică pentru om. Este 
țocul să o spunem aici că 
magistralele metroului din 
capitala patriei noastre se 
întrupează din gindul cute
zător al partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
despre care numeroși mun
citori și specialiști de pe 
marele șantier din adincuri 
spuneau : „A bătut, în re
petate rînduri, traseele 
celor două magistrale cu 
pasul, insuflînd curaj și 
încredere, mobilizînd e- 
nergii și confirmînd solu
ții, intervenind personal 
In învingerea unor obstaco

le... L-am simțit mereu 
alături de eforturile noas
tre, s-a preocupat necon
tenit de inițierea celor mai 
potrivite măsuri care să 
determine ritmuri dina
mice de lucru. Și, mai 
presus de orice, a sădit 
necontenit mîndria pa
triotică pentru asumarea 
răspunderii acestei lucrări 
de proporții, examen fără 
precedent al potențialu
lui tehnic și uman al 
întregii țări. Lucrare care, 
așa cum se sublinia in 
Raportul la Congresul al 
XII-lea al partidului, va 
contribui in bună măsură 
la rezolvarea in următorii 
doi ani a problemelor trans
portului in comun in Ca
pitala patriei".

Mii și mii" de oameni sini 
antrenați in competiția 
pentru metroul bucureștean. 
Mineri și proiectanți, exca- 
vatoriști și specialiști m 
construcții subterane, șo
feri și cadre universitare, 
mecanici și studenți, cefe
riști și energeticieni, mi
litari ai forțelor noastre 
armate, institute de cer
cetare și intreprinderi din 
Capitală și din întreaga 
tară, topometriști și con
structori de baraje, e- 
lectroniști și eXperți în 
automatizări, arhitecți și 
cunoscători ai transportului 
urban, specialiști in design 
și constructori de vagoane 
etc., au fost puși în situa
ția de a-și demonstra, din 
mers, aici, competența, ca
pacitatea profesională și, 
mai ales. dăruirea co
munistă, efortul continuu 
pentru învingerea ineren
telor obstacole ivite. Me-

Prima călătorie cu metroul
Așa cum sute și «ute 

de mii de oameni au 
călătorit pină acum intre 
stațiile „Semănătoarea" și 
„Timpuri noi", întimpinați 
de lucrătorii, în uniforme 
devenite de acum familia
re, ai întreprinderii de 
exploatare a metroului- 
București, unitate de cu- 
rînd creată. Prima că
lătorie pe tronsonul I al 
primei magistrale. Dar 
înainte de a cobori in sta
ția din preajmă, citeva cu
vinte despre această ma
gistrală, după care vom 
stărui asupra tronsonului I.

Magistrala I — est-vest, 
cum e notată pe planșetele 
proiectanților întreprinderii 
„Metroul“-București — tran
scriem aici numele ing. 
Ion Malcoci, șeful progra
mului complex, și al ing. 
Stelian Canja, șeful atelie
rului de proiectare al mate
rialului rulant — este desti
nată să asigure legătura di
rectă cu centrul orașului 
a cartierului Titan și a 
platformei industriale ,,23 
August", precum și a zonei 
urbane și platformei indus
triale Militari. Traseul a 
fost gindit și croit astfel 
incit să poată intercepta a- 
proape toate punctele aglo
merate de pe parcursul 
dintre cele două extremități 
ale sale. între acestea, no
tăm : platforma întreprin
derilor „23 August", „Re
publica", I.M.U.A.B. — in
tersecția Morarilor — Șos. 
Industriilor — B-dul Mun
cii — centrul cartierului 
Titan — intersecțiile bu
levardelor L. Sălăjan — 
I. Șulea — Dristor — zona 
industrială „Timpuri noi" 
— „Flacăra roșie" — Pia
ța Unirii — intersecția 
B-dul Eroilor — Știrbei 
Vodă — zona industria- 

troul capătă dimensiuni 
materiale, la scara unu pe 
unu, din munca și calculul 
științific, din fantezia și ri
goarea celor peste 5 000 de 
specialiști din cercetare și 
proiectare cuprinși in 
cimpul magnetic al acestei 
ample desfășurări de forțe. 
Mii și mii de energii și 
voințe, cărora comitetul de 
partid de pe platformă, 
conducerea întreprinderii 
„Metroul" — București le-au 
ordonat și disciplinat stră
dania potrivit exigențelor a- 
cestei lucrări de amploare, 
supunind la un perpetuu 
examen profesional și al 
virtuților comuniste de 
muncă și de viață, zi de zi, 
clipă de clipă, mari colec
tivități umane. Metroul 
capătă contur, la scara 
unu pe unu, prin preocu
parea statornică a Comite
tului municipal de partid 
București de a mobiliza 
ample energii in rezolvarea 
cu succes a tuturor proble
melor pe care le-a ridicat și 
le ridică această operă 
fără precedent. Dar cîți 
dintre cei pe care nu i-am 
putut numi in această co
loană de ziar, comuniști și 
necomuniști. muncitori, iin
gineri, proiectanti și sa- 
vanti. nu vor fi eroii repor
tai elor. cărților, filmelor 
viitoare despre metrou și 
oamenii lui?

Astfel se împlinește zi și 
noapte, fără contenire, sub 
picioarele noastre, sub te
melia caselor noastre, sub 
străzile, sub copacii și flo
rile orașului ctitorit de le
gendarul Bucur, puternicul 
bulevard subpămintean. Iar 
toate aceste desfășurări de 
torțe au grăbit momentul 
deschiderii, peptru cetă
țean, a „porților" întiiului 
tronson al metroului, cu
prins geografic între sta
țiile „Semănătoarea" și 
„Timpuri noi". Deci, pe 
Splaiul Dîmboviței.

lă I.C.T.B. — I.M.E.M.B. — 
I.U.P.S. — intregul traseu 
al bulevardelor Armata 
Poporului și Păcii, noua 
zonă industrială Militari — 
platforma unităților eco
nomice din apropierea în
treprinderii de radiatoare, 
echipamente metalice, o- 
biecte și armături sanitare 
— IREMOAS. La toate 
acestea se adaugă zona In
stitutului politehnic, cea a 
întreprinderii „Semănătoa
rea" și zonele de locuin
țe adiacente.

Magistrala va avea o lun
gime totală de 27 km și 
17 stații, situate la distanțe 
de circa 1,5—2 km, amplasa
te, de regulă, în apropierea 
intersecțiilor principalelor 
artere de circulație de la 
suprafață. Distanța dintre 
cele două extremități ale 
magistralei va putea fi 
parcursă in aproximativ 30 
de minute.

Capacitatea de trafic tpa- 
xim în etapa finală va fi 
de circa 50 000 de călă
tori pe oră și sens, in 
viteză comercială de 34—40 
km pe oră. fată de 9—10 km 
pe oră la tramvaie și 
12—14 km pe oră la trolei
buze și autobuze. Intervalul 
minim dintre trenuri va fi 
de 90 de secunde ; într-un 
tren vor putea urca 1 200 
de călători, ceea ce e- 
limină practic orice aștep
tare, orice aglomerație. 
(După cum șe știe, în ac
tuala etapă, cind se circulă 
pe primul tronson a) magis
tralei I, garniturile sini al
cătuite din două vagoane in 
măsură să îmbarce 400 de 
oameni). Fiecare tren de 
metrou va avea In fi
nal șase vagoane. Acestea 
au fost astfel construite incit, 
pe lingă confort, siguranță 
în exploatare, sînt și silen
țioase. Ele sint prevăzute 

cu Instalații speciale de 
menținere la nivel constant 
a temperaturii. Dealtfel, atit 
stațiile, cit și tunelu
rile sint dotate cu sisteme 
moderne de ventilație. In 
final, linia va dispune de 
50 peiechi de trenuri și va 
funcționa 20 de ore pe zi. 
Vagoanele, galben-maronii, 
cu forme aerodinamice vor 
fi comandate de un dispe
cerat central de circulație 
cu ajutorul calculatoarelor 
de proces. Mecanicul ur
mează să îndeplinească 
doar rolul de a supraveghea 
buna funcționare a rulării 
cu ajutorul aparatelor de la 
bordul trenului. (Acum, pe 
tronsonul I, el conduce 
efectiv garniturile de me-

trou). Convorbirile acestuia 
cu dispeceratul central vor 
fi înregistrate de neîndu
plecata „cutie de control" 
cu care sint înzestrate nu
mai supersonicele.

Tronsonul I : „Timpuri 
noi" — „Semănătoarea". 
Construcția acestui tronson, 
în lungime de 8,1 km. a fost 
terminată. Pe parcursul a- 
cestuia sint sase statii : 
Timpuri Noi, Unirii, Izvor, 
Eroilor, Grozăvești. Semă
nătoarea. Plus un depou co
respunzător. Stațiile au fost 
proiectate de arhitecți și 
executate de constructori !n 
așa fel incit, în final, fie- 
care dintre ele să aibă o fi-
zionomie proprie. Toate 
sint realizate pe două ni
veluri — unul pentru primi
rea călătorilor și dirijarea

O operă de prestigiu

a potențialului nostru creator
Ce anume îndrituiește afir

mația potrivit căreia me
troul s^a dovedit a fi o 
operă de maturitate a ca
pacității noastre tehnice și 
umane ? Ce ecuații a pus 
acesta, spre descifrare, deo
potrivă muncitorilor și spe
cialiștilor, tehnicii noastre 
actuale, în general ? Răs
punsul la asemenea între
bări ii aflăm dacă vom stă
rui fie și în treacăt asupra 
marilor probleme tehnice 
cu care cei care au con
ceput și realizează metrou] 

lor fie spre metrou, fie pen
tru traversarea arterelor ae 
la suprafață, iar celălalt 
pentru urcare sau coborire 
din tren. Stațiile vor fi do
tate cu scări rulante. După 
cum am mai anunțat, cos
tul unei călătorii pe întiiul 
tronson este de 1 (un) leu, 
și se face eu fise metalice 
de 1 leu, care se introduc 
in automate (turnicheți), 
aflate la intrarea in fiecare 
stafie. Printre altele, stațiile 
sint dotate cu ceasuri co
nectate la sistemul electro
nic, cu ajutorul căruia călă
torii pot urmări sosirea, la 
secundă, a trenului. Pe un 
ecran alăturat ceasului se 
afișează timpul scurs de la 
plecarea ultimului tren din 

statie. întregul sistem de 
transport este supravegheat 
prin intermediul unui sis
tem de televiziune cu 
circuit închis, care asigură 
buna funcționare a tuturor 
instalațiilor și supraveghe
rea călătorilor de pe peron. 
Metroul bucureștean se în
scrie astfel ia nivelul celor 
mai moderne realizări de 
acest fel din lume, el fiind 
in intregime opera geniului 
constructiv al muncitorilor 
și specialiștilor noștri, exa
men de prestigiu al poten
țialului tehnic și științific 
actual al României socia
liste.

Și Încă o precizare :
tronsonul II, al Magistralei
I, cuprins intre actuala sta
ție Timpuri noi și întreprin
derea „23 August", va fi dat 
în funcțiune in 1981.

s-au confruntat și se con
fruntă în continuare.

Printre aceste obstacole 
s-au numărat din capul lo
cului nisipul și apa freati
că din straturile geolo
gice. Constituie un punct 
de mîndrie pentru munci
torii și specialiștii români, 
dăruiți tehnicii, că au știut 
să afle soluții originale de 
construcție a tunelurilor in 
asemenea structuri, reali- 
zînd performanțe demna 
de toată lauda. Asupra 
unora dintre aceste soluții 

vom insista in cele ce ur
mează. în al doilea rind, 
s-a pornit fără experiență 
in construcția de metrouri. 
Mii de oameni au căpă
tat această experiență in 
marș, construind. Alte mii 
de oameni din întreprinde
rile bucureștene, din în
treaga țară, au construit 
utilajele necesare. Scuturile 
cu care se sapă tunelurile 
sint de concepție româneas
că și reprezintă rodul stră
daniilor puternicului colec
tiv al întreprinderii „23, Au
gust" din București. N-am 
avut trenuri de metrou, 
nici întreprinderi specia
lizate în această direc
ție. Economia noastră a 
rezolvat și această cerință.

Așa cum s-au realizat și'be- 
toanele de mare rezistență 
și cu o etanșeitate compa
rabilă cu performantele 
mondiale. Nu am avut o 
experiență nici in dirijarea 
automată a traficului sub
pămîntean. Specialiștii noș
tri in automatizări și elec
tronică și-au făcut și își

„Cum merge

pentru că ne cunoaște!“
Pătrundem in hala depou

lui. Peste 200 000 metri cubi 
de pămint dislocați pentru 
a face loc, și aici, betoane- 
lor. Pămint smuls din stra
turi geologice netulburate 
de cind lumea. Și astfel s-a 
instaurat domnia definitivă 
a halei de beton, din adine, 
mai intinsă decît un hec
tar. Cu linii multiple de 
metrou, unde vagoanele gal
ben-maronii — după ce vor 
fi mai intîi triate in „hala 
macazelor", cu colonade ro
tunde, altele de forme geo
metrice inedite, — vor 
trage „la scară" pentru gre- 
sare, spălare, întreținere, ca 
la o modernă statie ser
vice... Suprafețe netede, 
parcă șlefuite. „Bune be
toane ați avut !“ nu ne pu
tem reține exclamația la 
priveliștea suprafețelor ca 
in palmă. „Adică bună 
mină care le-a turnat, vreți 
să spuneți, ne corectează 
inginerul Valentin Hașegan. 
Din pricina acestei perfec

fac din plin datoria. 
După cum vom vedea in 
continuare, metroul a de
clanșat un imens flux de 
energie, a afirmat tehnici 
noi, a promovat soluții teh
nice originale, a determinat 
afirmarea unor tehnologii 
noi în acest cincinal al re
voluției științifice și teh
nice. Tocmai de aceea, vas-f 
ta lțicrare a fost încredin
țată unor constructori care 
au îmbogățit, in . ultimele 
decenii, harta industrială a 
patriei noastre. Tronsoane
le magistralei I. de exem
plu, se construiesc cu a- 
jutorul trustului „Energo- 
constructia", Centralei de 
construdtii căi ferate. Trus
tului de construcții indus
triale-București, Trustului 
de lucrări hidrotehnice și 
speciale. Trustului de insta-
lății și automatizări-Bucu- 
rești, Exploatării pentru 
construcții subterane și 
întreprinderii „Metroul"- 
București, antreprenor și 
proiectant general, coordo
nator general și beneficiar. 
Se adaugă in chip firesc 
aici eforturile susținute ale 
unui număr important de 
unități' specializate in insta
lații. utilaje și echipamen
te de automatizări.

...Facem un prim popas 
la .stația Eroilor, de pe tra
seul primului tronson. Sta
ția este una dintre cele mai 
mari. Mirosuri tari, de be
toane. Suprafețele netede 
au fost placate cu travertin.

„Arhitecți! — remarcă 
cineva —- și-au tăcut cu 
prisosință datoria. Imagi
nația oamenilor de la plan
șete a lucrat intens, cu fo
los".

Deasupra, „dincolo" de 
plafon, este parcul. Aici, 
la doi pași, liniile de 
oțel, paralele, străjuite de 
betoane. Linii ce „curg" 
paralel cu Dîmbovița care 
a dat atita de lucru con
structorilor.........Ba să n-o
învinuim pe nedrept, ne-au 
spus inginerii Geoî-gian 
Costin și Tudor Tudor. 
Adx ersarul nostru numărul 
unu la construcția acestei 
zone n-a fost Dîmbovița, 
n-a fost timpul, 11-au tost 
ritmurile alerte de înainta
re. ci apa freatică, plus ni
sipul. în timpul construcției 
s-a pompat mai multă apă 
freatică decit duce la vale 
Dîmbovița cu cei 15 metri 
cubi pe secundă ai săi...“. 
Alăturăm la acestea părerea 
șefului de echipă Nicolae 
Ciobanu, specializat in izola
ții. L-am intîlnit la depoul de 
metrou. „Am lucrat la Înăl
țarea LCasei Scinteii", a blu- 
mingului de Ia Hunedoara, 
la nașterea Laminorului de 
tablă de la Galați și a în
treprinderii "Rulmentul» 
din Birlad, la Cimpia Tur- 
zii ca și la Fraga, la Mos
cova și în R;F.G. Dar nică
ieri nu am dat piept, atit de 
dur, cu apa ca aici. Încît 
abia am așteptat prima că
lătorie in vagonul de metrou 
din care să privesc cu... 
patru ochi și să nu desco
păr o urmă de umezeală. 
Privirea să întilnească nu
mai betoane uscate, uscate'. 
Este lucrul pe care mi l-am 
dorit cel mai mult".

scutul ? Bine,

țiuni am avut și... reclama
ți). -Parcă-i fier 1 s-au su
părat electricienii. Nu poți 
bate un cui, să agăți un 
bec-. Reclamații din astea, 
se-nțelege, ne dorim cit 
mai multe".

Destinul profesional al 
lui Valentin Hașegan nu se 
aseamănă eîtuși de puțin 
cu al șefului său de lot, 
Ștefan Chiuariu. care are 
un bogat palmares ca topo- 
metrist pe marile șantiere 
ale țării, „inclusiv la Tis- 
mana-Motru" cum obișnu
iește să spună. Topometrist 
și aici, la metrou, de la tn- 
eeputul-începutului. Cum 
metroul a promovat atiția 
oameni, „a venit și rindul 
meu și iată-mă șef de lol". 
în ce-1 privește pe Valen
tin Hașegan, a terminat fa
cultatea și a venit aici, 
„direct in apa cu care 
ne-am înfruntat zi și noap
te". Și adaugă : „A fost o 
mare șansă că primii pași 
în profesie i-am început 

aici. Ne-am culcat cu be- 
toanele in gmd, cu ele in 
gind ne-am sculat. Vorba 
colegului meu. Cornel Ra
dulescu, aici am învățat lu
cruri pe care nu le afli in 
tratate — in primul rind, 
munca cu oamenii".

Tot legat de învățătură, 
aflăm de la ing. Ion 
Gogu (zona sa de lucru a 
fost o vreme stația între
prinderii „Republica") : „Cu 
meșterul miner Ilie Petrea- 
nu am lucrat la Șotinga. Cu 
alții, la Moldova Nouă, Leșu 
Ursului, Bălan, Lotru... Oa
menii din posturile-cheie 
de aici, precum Augustin 
Duncă, Vasile Rusu. Teo
dor Grama, Ioan Tomescu, 
Dumitru Galiș au trecut 
examenele subteranului pe 
tot cuprinsul țării. Ce vreau 
să spun cu asta ? Lucrul 
nou are întotdeauna nevoie 
de oameni buni care, la 
rindul lor...".

Dar să vedem ce au făcut 
acești „oameni buni". Ei 
construiesc metroul și, în 
paralel, „ii ajută pe alții 
să treacă intiiul lor examen 
in meserie". Teodor Grama, 
de exemplu, a condus o bri
gadă de tineret pe care a 
reușit să o aducă la nivelul 
formațiilor lui Duncă, 
Rusu. Grama a pornit doar 
cu trei calificați. Restul 
s-au format din mers, sub 
privirile sale.

Să ajungi la performan
tele brigăzii lui Duncă nu-i 
un lucru oarecare. Duncă și 
ai săi au arătat ce pot și 
înainte și după o încercare 
pe care au trecut-o cu bine. 
Dar despre ce este vorba ? 
Era in schimbul de noapte, 
înaintarea mergea potrivit 
graficului : 40 de vagoneți 
de nisip pe metru de tunel 
ciștigat. Deodată, năvală 
peste oameni, nisip și apă, 
apă si nisip, teribilul bor- 
chiș „răul cel rău si pen
tru minerul încercat". Un

90 de zile de frig polar

în arșița verii
Metroul a promovat și 

promovează necontenit, cum 
arătam mai inainte. nu
meroase premiere tehni
ce, printre care cimen
turile speciale sau pereții 
mulați de beton, ventila
toarele de mare putere ori 
transformatorii uscați sau 
metodele de etanșeizare ra
pidă... Dacă le-am aminti 
numai pe acestea și încă ar 
fi de ajuns... O soluție teh
nică aplicată pentru prima 
oară la noi in țară a fost și 
înghețarea stratului în care 
urma să se sape tune
lul. Este vorba despre o 
porțiune aflată în zona Ti
tan. Am privit fascinați 
încrengătura de țevi de la 
suprafață, acoperite .de ză
padă in soarele fierbinte 
de iulie.

„Fabrica noastră de frig, 
ne-a deslușit in urmă cu 
mai bine de un an, inginerul 
Nicolae Popa, omul care in 
ultimii ani ai existentei sale 
„a ars" pentru nașterea 
metroului bucureștean, omul 
care a rămas — prin ceea 
ce a lăsat aici. in urmă — 
în amintirea miilor de con
structori. Cel mai mare 
frigorifer din tară. Sondele 
de înghețare' le-am trimis 
pe direcția traseului aflat 
înaintea scuturilor. 90 de 
zile de frig polar si nisi
pul, apa, argila au devenit 
de cremene. Am săpat in 
cremenea asta, am betonat, 
iar din urmă am scos son
dele. Alte 90 de zile de 
dezgheț. Mai eficient, mai 
sigur".

Da, folosirea sondelor de 
frig la construcția metrou
lui bucureștean a reprezen
tat una din dificilele etape, 
traversate cu succes de a- 
cești oameni minunați.

Toate acestea sînt fapte 
pe care „cronica" metrou
lui' le-a inregistrat acolo, 
in adine.

Extragem din acestea un 
Înțeles mult mai larg, asu
pra căruia, din modes
tie poate, interlocutorii 
noștri nu au stăruit. Nu
meroase realități indus
triale ivite in acest timp 
dinamic poartă ca semn 
distinct complexitatea. Ma
rile platforme chimice ori 
siderurgice, Canalul Dună
rea—Marea Neagră sau plat
forma de foraj marin „Glo
ria". porturile maritime. 

deva. sus. se surpase o ca
nalizare veche. împreju
rarea a arătat că oamenii a- 
flați la datorie au ceea ce e 
indispensabil într-o astfel 
de profesie : curaj si calm, 
forță de acțiune si iniția
tivă. tenacitate si încre
dere în reușită. Plus dorin
ța orgolioasă. omenească, 
de a învinge orice obsta
col. Nu departe de locul 
cu pricina — acum betonat 
frumos, curat — stăm de 
vorbă lingă scutul de îna
intare — „cîrtita" cum îi 
spun muncitorii — cu me
canicul Doru Apostol și cu 
șeful de echipă Ion Vultur. 
Uriașa alcătuire de metal
— comenzi mecanice, hi
draulice. benzi transpor
toare. sape nevăzute, ade
vărată uzină subterană — 
taie cale rotundă in adine, 
înaintează centimetru cu 
centimetru, lăsînd in urmă 
betonul alb. neted, trainic, 
îmbucat perfect potrivit 
unor tehnologii românești 
afirmate aici întâia oară, 
la metrou. ,.Curți merge 
cîrtita ?“. „Bine. pentru 
că ne cunoaște", glumește 
Doru Apostol.

— Tot timpul am fost 
alături de constructorii de 
mașini de la întreprinde
rea „23 August" din Bucu
rești. care ne-au făcut cele 
6 scuturi aflate acum la 
îndemână — avea să ne 
spună, in zona de lucru 
Titan-Centru. maistrul 
principal Gheorghe Măce- 
șanu.

Meșterul este unul din
tre specialiștii recunos
cut! în minuirea „cirtiței"
— care sapă tunelul. Tunel 
ce „oriunde și oricind se 
realizează". Pentru că ne
prevăzutul aici este mult 
mai frecvent decit oriunde 
si calculul hîrtiei devine, 
nu o dată, inutil, structura 
de teren oferind cu „gene
rozitate" obstacole de 
neimaginat.

fluviale etc. nu pot fî 
astăzi opera unei singure 
întreprinderi, a unui sin
gur colectiv. oricit de 
destoinic ar fi acesta. Ase
menea obiective pun la 
lucru întreaga noastră in
dustrie. potențialul tehnic 
de vîrf. Ele aduc, în fluxul 
viu al materializării ideii 
îndrăznețe, mințile cele 
mai luminate, brațele cele 
mai experimentate, spiritul 
treaz al comuniștilor. Ele 
„testează" stadiul atins, 
constituie cel mai fidel 
barometru al capacității de 
creație materială si spiri
tuală dobindite in acești 
ani de mari accelerații. Se 
înțelege de aici că metroul 
n-a făcut excepție de la 
regulă, el puțind fi numit 
de pe acum o operă de 
mindrie a oamenilor si 
tehnicii de azi din patria 
noastră. El este parte lu
minoasă din uriașa operă 
ce-o făurim sub conducerea 
partidului — socialismul și 
comunismul pe pămmtul 
României, orizont spre care 
Congresul al XII-lea al 
partidului a deschis noi 
por(i de aur.

...Iluzia unor urbaniști că 
automobilul particular va 
fi în măsură să rezolve 
acutele probleme ale trans
portului in marile aglome
rări umane a capotat defi
nitiv. pe plan .mondial, 
prin anii '60. Privirile s-au 
reîntors spre metrou. Ast
fel. dacă in aproximativ 
un secol s-au pus în func
țiune 30 de metrouri, in 
ultima vreme, in mai pu
țin de un deceniu si jumă
tate. alte 15 căi subterane 
au prins contur in marile 
metropole, iar în prezent 
se află in construcție alte 
11 metrouri. Printre aces
tea și metroul bucureștean. 
Capitala noastră se înscrie 
astfel în rindul așezărilor 
dotate cu cele mai moder
ne si eficiente mijloace de 
transport in comun. Me
troul bucureștean. realizare 
de prim ordin a economiei 
noastre, reprezintă o nouă 
dovadă a capacității tehni
ce. a vocației constructive 
novatoare a românilor.

Iile TANASACHE 
Dumitru TÎRCOB 
Foto : E. Dichiseam!



PAGINA 4 SCÂNTEIA — duminică 23 decembrie 1979

IARNA - SEZON DE BOGATĂ ACTIVITATE CULTURAL-EDUCATIVĂ,

DE INTENSĂ MUNCĂ POUTICĂ DE MASĂ

Prin îmbogățirea orizontului de cunoaștere

Comitetul județean Vtlcea al 
P.C.R. a avut recent o plenară. Cu 
un singur punct pe ordinea de zi : 
preocuparea organelor și organizații
lor de partid pentru intensificarea 
activității de educare materialist- 
științifică a oamenilor muncii. Ple
nara a fost precedată de o anchetă 
sociologică detaliată privind feno
menul religios in localitățile jude
țului — anchetă organizată de sec
ția de propagandă cu sprijinul unor 
cadre de specialitate de la Universi
tatea București și de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu".

Concluziile desprinse cu acest pri
lej au relevat că organele și orga
nizațiile de partid, de masă și obș
tești, instituțiile de cultură și lnvâ- 
țămînt au promovat cu mai multă 
insistență forme și metode educati
ve dinamice și mai eficiente pentru 
cunoașterea de către oamenii muncii 
din județ a tot ceea ce este valoros 
in domeniul culturii, științei și teh
nicii, pentru Însușirea mai aprofun
dată a concepției despre lume și so
cietate a partidului nostru, pentru 
formarea unei atitudini cetățenești 
înaintate. O bună experiență au a- 
cumulat, din acest punct de vedere, 
organizațiile de partid, consiliile 
F.U.S., consiliile de educație politi
că și cultură socialistă din locali
tățile Drăgășani, Călimănești, Or- 
lești, Vaideeni, Mihăiești, Galicea și 
altele, care s-au preocupat de orga
nizarea unor acțiuni politico-educa
tive interesante care să atragă un 
public larg, a unor sărbători folclo
rice și de muncă, incluzînd laiciza
rea unor obiceiuri — manifestări ce 
au intrat, dealtfel, In tradiție, așa 
cum sînt întîlnirile anuale ale 
fiilor satului, festivalurile ..Cîntecele 
Oltului", „Invîrtita dorului**. „Fagu
rele de aur**, „Sărbătoarea secerișu
lui" și altele.

A intrat în practica unor comitete 
de partid, cum sînt cele din comune
le Nicolae Bălcescu, Bănești, lonești, 
Olana etc. — de unde numeroși lo
cuitori fac naveta spre si dinspre 
unitățile economice din Drăgășani și 
Rm. Vilcea — să organizeze acțiuni 
diferențiate, de larg interes cetățe
nesc. în acest scop, periodic au loc 
„Seri de răspunsuri la întrebări", cu 
participarea lectorilor și activiștilor

comitetului județean de partid, pre
cum și a celor 120 de brigăzi știin
țifice constituite în județ- Prin grija 
secției de propagandă a comitetului 
județean au fost realizare mai multe 
seturi de diapozitive pe teme ca: 
„Oameni de seamă despre știință si 
religie", „Momente importante in 
dezvoltarea științei" ș.a. La universi
tățile cultural-știintifice din unele 
localități rurale, ale căror cursuri 
sînt frecventate de aproape 20 000 de 
cetățeni, funcționează cercuri de 
educație politica și materialist-știin- 
țifică unde, pe bază de experiențe și 
observații practice, se asigură expli
carea diferitelor fenomene ale natu
rii. combătîndu-se interpretările 
obscurantiste, urmărindu-se mode
larea unor convingeri științific-ateis- 
te ferme.

Din. larga 
ticii care a 
lor rodnice 
în plenara _ _______
partid, un aspect caracteristic a re
ținut atenția — și anume acele „ve
rigi slabe" care sînt prompt exploa
tate de elemente interesate în înșe
larea și specularea unor naivi. Ast
fel, semănătorii de înșelătorie misti
că și obscurantism au încercat să-și 
găsească teren de acțiune pe drumul 
dintre unitățile economice si domici
liile navetiștilor. Or, aproape jumă
tate dintre muncitorii noilor unități 
economice construite pe marile plat
forme industriale de la Rm. Vîlcea 
sau Drăgășani provin din rîndul lo
cuitorilor din mediul rural. Nu întim- 
plător deci, comitetele de partid, 
consiliile Frontului Unității Socialis
te de la întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă Rm. Vîlcea. Centrala 
termoelectrică Govora sau întreprin
derea de talpă și încălțăminte din 
cauciuc Drăgășani și-au stabilit pro
grame unice și au început să între
prindă. cu regularitate, acțiuni de 
educație materialist-știintifică. la 
care sînt atrași în special tocmai a- 
ceastă categorie de muncitori.

Firesc și necesar era ca o asemenea 
problemă, deloc neînsemnată, să-și fi 
găsit locul cuvenit și în activitatea 
organizațiilor de partid, a comitete
lor sindicatelor și de U.T.C., a consi
liilor F.U.S. de Ia Combinatul chi
mic din Rm. Vîlcea, de la întreprin-

diversitate a problema- 
făcut obiectul dezbaterl- 
Si eficiente desfășurate 

comitetului județean de

Consfătuire privind perfecționarea 
activității cluburilor muncitorești

Sîmbătă s-a încheiat la Iași con
sfătuirea privind îmbunătățirea și 
perfecționarea activităților politice, 
cultural-educative și tehnico-științi- 
fice, care se desfășoară in cadrul clu
burilor muncitorești. Manifestarea, 
organizată de Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a reunit, timp de două zile, 
un mare număr de specialiști, cadre 
cu munci de răspundere ce activează 
pe tărîmul acestor așezăminte din 25 
de județe din țară. Cu acest prilej 
s-a făcut o analiză cuprinzătoare a 
rezultatelor obținute pină acum, un 
accent deosebit punindu-se pe sar
cinile ce revin cluburilor muncito
rești din botăririle Congresului al

XII-lea al partidului, pentru creș
terea rolului acestora in activitatea 
ideologică și politico-educativă, for
marea omului nou, cu o înaltă con
știință socialistă, 
și revoluționară 
meni ai muncii, 
lor de cunoștințe 
nale, in vederea 
re a prevederilor economice.

Lucrările consfătuirii au subliniat 
necesitatea dinamizării cluburilor 
muncitorești prin activități atractive 
și interesante, axate pe un conținut 
eficient în procesul educației comu
niste. pe generalizarea experienței 
pozitive în cadrul Festivalului natio
nal „Cîntarea României".

educarea patriotică 
a maselor de oa- 
lărgirea orizontului 
tehnice și profesio- 
realizării exempla-

UNIVERSITATEA CULTURAE-ȘTIINTIFICĂ
(Urmare din pag. I)
ale proceselor de bază privind evo
luția vieții materiale, naturii și so
cietății, trebuie intensificată munca 
politică și educativă. De aceea, inte
lectualilor satelor — învățători, pro
fesori, medici, ingineri — le revine 
nobila misiune de a desfășura o largă 
activitate, prin forme variate și a- 
tractive, de cultivare a adevărurilor 
materialist-științifice, de lărgire a 
orizontului de cunoaștere, de comba
tere argumentată a prejudecăților 
mistice, contribuind astfel la forma
rea și dezvoltarea calităților omului 
nou, înaintat al societății noastre.

Afirmarea, în cincinalul viitor, cu 
și mai multă putere, a revoluției teh- 
nico-știintifice la scara întregii so
cietăți cere atragerea in învătămin- 
tul pentru adulți a unor categorii 
largi de oameni ai muncii, îndeosebi 
din întreprinderi, în vederea spriji
nirii activității lor de pregătire și 
policalificare. Aceasta impune ca un 
număr tot mai mare de cursuri să 
se desfășoare în întreprinderi, la 
locurile de muncă, și Universitatea 
cultural-științifică București, stimu
lată de pasiunea, de setea de instrui
re a celor ce îmbină programul de 
producție cu studiul cotidian, se stră- 
duie ca numărul cursurilor de acest 
fel să se apropie de o sută. Este ne
cesar însă ca și în întreprinderi să se 
profeseze mai mult decît o sin
gură materie, pentru ca auditorii 
să-și poată lărgi orizontul de cunoș
tințe, să-și aleagă materiile cele mai 
potrivite practicii de zi cu zi. în ace
lași scop va trebui ca informarea lor 
științifică să se bazeze în primul ririd 
pe părți din științele fundamentale 
— matematica, fizica, chimia, biolo
gia — pe domenii ale științelor poli
tice și sociale, completate, cind 
este nevoie, cu părți de știin
țe mai noi, de sinteză inter- 
disciplinară, fiecare parte de dome
niu urmînd să fie expusă accesibil, 
dar dusă pînă la cele mai recente 
cuceriri ale științei și tehnicii. Evi
dent, procesul de informare nu se 
poate opri aici, fiindcă in sistemul 
democrației noastre socialiste oame
nii muncii sînt chemați să participe 
tot mai mult la conducerea întreprin
derilor, a treburilor publice. Se im
pune, așadar, ca și informarea eco-

nomică și de legislație, precum și 
cea de orientare politică și ideologi
că, mergînd pînă la lămurirea 
lor generale de transformare a 
cietătii, să aibă o pondere 
rită în cunoștințele predate, 
binafă armonios cu cea din 
intele de bază. Va trebui ca și do
meniul economic să răspundă mai 
pe larg preocupărilor unor colectivi
tăți de muncă prin abordarea pro
blemelor de economie concretă, de 
participare la activitatea de condu
cere a unităților socialiste, de func
ționare a noului mecanism Oconomi- 
co-financiar, de autogestiune și de 
economisire a energiei în producția 
materială. Pentru interese mai largi, 
e util ca acest domeniu să aibă ca 
obiect și bilanțul cincinalului actual 
și îndeosebi perspectivele pe care le 
deschid documentele Congresului al 
XII-lea asupra viitorului.

Ca unități deschise unui public 
larg, universitățile cultural-științifi- 
ce vor stărui, în special la orașe, și 
asupra cursurilor de educație esteti
că ce și-au cîștigat o constantă, audi
entă în rîndul publicului. Literatura, 
artele plastice, teatrul, muzica, cine
matografia se cer a fi organizate și 
in cicluri tematice de prelegeri, pen
tru ca publicul să aibă posibilități 
variate de opțiune.

în străduința lor de a contribui la 
educarea socialistă a oamenilor 
muncii și la continua reașezare a 
formației lor pe cerințele structuri- - 
lor în permanentă dezvoltare ale so
cietății noastre, universitățile cultu- 
ral-științifice nu predau știința nu
mai prin prisma receptării ei ca in
formație despre cele constatate și 
știute ca sistem și certitudine, ci în 
egală măsură și ca factor, de solida
ritate, ca punte de colaborare intre 
fiii aceleiași patrii, indiferent dacă ' 
sînt români, maghiari, germani sau 
de alte naționalități. Continua per
fecționare a activității celor ce slu
jesc cu devotament și abnegație în- 
vățămîntul din sistemul culturii de 
masă este prinosul lor de recunoș
tință pentru condițiile noi, -tot mai 
bune, pe care conducerea partidului 
și statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le asigură pe În
tregul cuprins al patriei noastre so
cialiste.

legi- 
so- 

spo- 
im- 
ști-

derea județeană de construcțil-mon- 
taj, unde nu numai că nu s-a ac
ționat cu grijă și perseverență, dar 
s-a ajuns chiar pînă acolo incit să se 
accepte constituirea de formații de 
muncă după— apartenența la secte. în 
locul unei munci de educație duse cu 
răbdare și perseverentă, s-a mers pe 
o asemenea linie comodă — după 
ideea „ei cu ale lor, noi cu ale noas
tre" — ca și cum totul ar fi problema 
unei „izolări" a celor căzuți în mre
jele sectelor, și nu recuperarea lor, 
eliberarea din prizonieratul spiritual 
al misticismului, lărgirea orizontului 
lor cultural-științific, dezvoltarea lor 
ca oameni înaintat!, membri demni 
ai colectivului și societății.

Din păcate, trebuie să spunem că
— pe fundalul unor acțiuni, în gene
ral, bine gîndite și intens susținute
— se mal fac uneori simțite anumite 
carențe care slăbesc forța de iradie
re a importantei activități de educa
ție ateist-științifică desfășurate In 
localitățile județului. Numărul sporit 
al brigăzilor științifice, bunăoară, nu 
înseamnă că, în totalitate, ele își în
deplinesc Însemnatele atribuții ce le 
revin ; unele dintre ele acționează 
cu destul de mari intermitențe și 
doar la insistențele organismelor 
județene. Dacă brigăzile^ constituite 
din juriști organizează săptămînal 
întîlniri cu cetățenii localităților din 
județ, intr-un fructuos dialog des
pre legislația socialistă, nu în aceeași 
măsură activează brigăzile științifice 
ale medicilor, cărora 
nire de seamă in 
concepții avansata 
viața sa biologică, 
unor superstiții, in 
tară a oamenilor muncii.

Nu putem să nu amintim, de ase
menea, faptul că, dacă majoritatea 
așezămintelor culturale din județ 
desfășoară o activitate permanentă 
și rodnică de educație ateist-științi
fică, există și unele — de pildă, Casa 
de cultură din orașul Brezoi — unde 
programul săptămînal este îngustat 
artificial, lungi perioade de vreme 
limitîndu-se la repetiții ale formați
ilor artistice, fără nici un fel de 
finalitate educativă ; aceeași re
marcă se poate face și la adresa 
căminelor culturale din comunele 
Boișoara, Frîncești, Ghioroiu și din 
alte cîteva localități ale județului, 
care, zile în șir, îi întîmpină 
tățeni cu... ușile încuiate.

Așa cum am mai amintit, la nivelul 
județului se desfășoară o bogată 
activitate editorială, tipărindu-se nu
meroase broșuri, foi volante, pliante, 
alte publicații, care, în cele mai 
multe cazuri, sînt operativ difu
zate in localități. E regretabil însă 
faptul că, nu o dată, in comune ca 
Boișoara, Malaia, Slătioara, Scundu, 
Firtățești sau Aluni, broșurile rămîn 
depozitate in fișetele primarilor sau 
directorilor de earning culturale, fără 
a ajunge in miinile celor cărora le 
sînt destinate și deci fără a-și atinge 
obiectivul pentru care au fost elabo
rate și tipărite — dezvoltarea noii 
conștiințe a celor ce muncesc.

Experiența acumulată — a cărei 
analiză temeinică, in cadrul recentei 
plenare a comitetului județean de 
partid, a stat la baza elaborării unui 
bogat și plin de conținut program de 
măsuri și acțiuni vizînd modelarea 
atitudinii înaintate a cetățenilor față 
de îndatoririle sociale — demonstrea
ză grăitor că în județul Vîlcea 
există suficiente energii și capacități, 
importante rezerve de ingeniozitate 
și pasiune pentru a face din activi
tatea de educație materialist-științi- 
fică un mijloc eficient de făurire 
a conștiinței noi, socialiste.

Aspect de Io cel de-ol XII-lea Salon internațional de artă fotografică al Republicii Socialiste România, găzduit de 
sala Dalles din Capitală (Foto : E. Dichiseanu)
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PROGRAMUL 1
8,45 Gimnastica la domiciliu
9,00 Tot înainte t
9,23 Șoimii patriei
9,3$ Film serial pentru copil 8 

Turpin. (Episodul 7) 
10,00 Viața satului 
11,45 Bucuriile muzicii 
12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex 
13,05 Album duminical 
16,00 Telesport
17,50 Film serial : Paul Gauguin.

1979

Dick

O arta legată de viață,
de actualitate

le revine o me- 
formarea unei 
despre om și 
în combaterea 
educația sani-

pe ce-

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii

De curind, o carte destul 
de voluminoasă apărută in 
editura „Eminescu", a strlns 
pentru noi toți, laolal
tă, reamintindu-ne-o, opera 
poetică a lui Emil Botta. 
Foarte marele actor și om 
de cultură stăruie in me
moria publicului larg mai 
eu seamă prin strălucirea 
și pasiunea cu care și-a în
deplinit vocația scenică, 
tina dintre acelea necon
fundabile, înălțînd flacăra 
arzătorului său suflet in 
vîlvătăile celor mai dife
rite ipostaze ale condiției 
umane pe care o întruchipa.

Glasul lui de muzici 
adinei răsună in noi de 
departe, mișcarea, gestica 
lui, eleganța armonioasă 
ori chinuită, tortuoasă se 
reface ca un straniu dans 
revăzut cu închipuirea pe 
spațiul închis al 
care-1 parcurgea 
altul.

Poetul însă nu 
lat multora. Așa cum foarte 
puțini au avut privilegiul 
de a-1 asculta rostind poe
mele altora (știa pe de rost 
mii de versuri românești, 
de la Miorița la Ion Barbu, 
și străine); destul de puțini 
cititori încă știu 
ce autentic poet a 
Botta.

împlintat In 
poeziei, al ficțiunii, și prin 
vocație și prin profesie, el 
s-a găsit acolo ca Intr-un 
tărîm familiar, al deplinei 
libertăți de mișcare, de

scenei pe 
ca nimeni

s-a reve-

ce mare, 
fost Emil

universul

_______ _______ ____ ___ (Pro
ducție a studiourilor franceze). In 
distribuție : Maurice Barrier, Anne 
Lănnberg, Pierre Lafont, George» 
Marichka, Ruth-Maria Kubicek. 
Regia : Roger Plgnaut. Episodul 1 

18,45 Micul ecran pentru cel mici 
19,00 Telejurnal19,20 Conferințele organizațiilor Fron

tului Unității Socialiste
19,30 Varietăți pe platou
20,05 Film artistic : „Brațele Afrodltel". 

(Premieră TV). Producție a Casei 
de filma dnd. Regla ; Mircea Drăgan

H.45 Telejurnal
PROGRAMUL I

3.45 Clntec mtndru-n tară-auzl — eîn- 
tece și dansuri populare 
Publicitate
Consultații pentru elevii cursurilor 
serale 
Concertul
„George Enescu", dirijor : Cernat, solist : pianistul 
Eresko (U.R.S.S.) 
Telejurnal 
Telerama
Desene animatePagini muzicale de mare 
laritate In interpretarea orchestrei 
Radiotelevjzlunii

21,13 Trepte de lumină — muzică 
poezie

21.45 Telejurnal

10,00

19,00
19.20
19,50
20.20

Orchestrei Filarmonicii
Răzvan 
Victor

popu-

Ș1

LUNI, 24 DECEMBRIE 1979
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune în limba maghiară
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 Conferințele organizațiilor Fron

tului Unității Socialiste '
19,30 1979 pe harta economică a 

Emisiune de sinteză 
Cadran mondial Orizont 1990
Roman-foileton : Gustav de 
(Producție a studiourilor
K.F.G.). Ecranizare după romanul 
lui. Hans Falada. Cu : Gustav 
Knuth. Eva Brumby, Reiner Hu- 
nold, Volker Lachtenbrink, Michael 
Kausch, Dagmar Btener, Ecs 
Schopol. Regia : Wolfgang Staudte, 
Episodul 1 
Telejurnal 
închiderea programului

țârii.
19,5020,10
20,40

îl, 40
22,00

Fler, 
din

PROGRAMUL 2
lfl.OO
16,30

Cenacluri ale tineretului
Varietăți muzical-distractive (reluare)

17,05 Desene animate : Chip șl Dale (I).
Producție Walt Disney

17,30 Teleencielopedia18,05 Melodii, melodii
18,5019.00
19,20
20,23
20,45

10M de seri
TelejurnalDe la A la... infinit (seleețiuni) 
Un fapt văzut de aproape — re
portajLaureațl al concursurilor interna
ționale 1979 (emisiunea I)
Telejurnal
închiderea programului

vorbire, de fantazare, in 
care continua și lumea 
realului, dar și distanțarea 
și transfigurarea acesteia 
la potențe superioare. Mulți 
poeți ai lumii au aspirat 
spre scenă ca spre un 
spațiu complementar al 
formației poetice (și e 
poate suficient să-i eităm 
pe Goethe ori pe Eminescu 
în această privință), dar 
foarte puțini de primă mă-

• PRAHOVA. Lă casa de cul
tură a sindicatelor din Ploiești 
s-a desfășurat cea de-a 5-a edi
ție a prestigiosului Festival- 
concurs interjudețean de mon
taje literar-muzicale la care au 
participat colective de amatori 
din municipiul București, din 
județele Suceava, Constanța, 
Brașov, Tulcea și Mehedinți. 
Cele mai reușite spectacole 
au fost prezentate de către 
formațiile artistice de la Com
binatul minier Gura Humo
rului, Institutul Proiect Bucu
rești, Palatul culturii din Plo
iești, Căminul cultural Bălăcița-

Mehedințl, clubul muncitoresc 
„Minerul"-Filipeștii de Pădure, 
casele de cultură din Cîmpina, 
Vălenii de Munte și altele. 
(Constantin Căpraru).
• VASLUI. „Cartea — prie

ten de vacanță". Sub acest ge
neric ieri, la Vaslui, in sala 
„Arta" a muzeului județean și 
la biblioteca județeană, a fost 
inaugurat un ciclu de mani
festări și acțiuni politice, cultu
ral-educative și artistice pen
tru elevii din localitate aflați in 
vacanta de iarnă. O expoziție de 
carte, o întîlnire cu editura 
„Junimea" din Iași, un spectacol

susținut de Teatrul pentru copil 
și tineret din Iași, formații ale 
pionierilor din Vaslui s-au aflat 
printre manifestările zilei inau
gurale. Asemenea începuturi de 
vacanță au avut loc și la Birlad, 
Huși, Negrești, precum și în 
toate localitățile rurale vasluie- 
ne. (Crăciun Lăluci).
• IALOMIȚA. Festivalul fil

mului la sate cunoaște și în 
această ediție o afluență deo
sebită de spectatori. Pregătit cu 
grijă de întreprinderea cinema
tografică județeană, în cele 15 
cicluri tematice sînt cuprinse 
cele mai valoroase realizări ale

La a 12-a ediție, Sa
lonul internațional de 
artă fotografică al 
Republicii Socialiste 
România atrage, ca și 
In alti ani, un mare 
număr de vizitatori. 
Arta fotografică are 
pretutindeni In lume o 
mare putere da atrac
ție. Publicul găsește 
în varietatea expona
telor atit delectare ar
tistică, cît și răspun
suri la dorința de cu
noaștere, de realități 
șl fapte, deoarece ope
ra fotografică de cali
tate ia naștere din su
dura intimă dintre artă 
și document. în ceea ce 
privește succesul de 
public, este bine de re
ținut și un alt aspect 
foarte semnificativ. 
Spre deosebire de pu
blicul care parcurge o 
expoziție de artă plas
tică, vizitatorii expozi
țiilor de fotografii sînt 
în cea mai mare par
te sau pot deveni și ei 
cu ușurință făcători de 
fotografii. Pentru a- 
ceștia, vizionarea ex
ponatelor are un ca
racter mai activ, de 
sursă de inspirație, de 
comparare a rezultate
lor. de stimulare a pro
priei lor creativități. 
De aceea, le revine or
ganizatorilor unor ast
fel de expoziții obli
gația de a înlesni pă
trunderea în masa 
creatorilor fotografi a 
unor idei valoroase și 
a unor tendințe via
bile în societatea in 
care trăim.

Numărul mare — 
mult prea mare — de 
exponate (811 fotogra
fii și 438 diapozitive) 
poate obosi vizitatorul, 
îi îngreunează reține
rea lucrărilor bune și 
îi creează dificultăți in 
stratificarea impresii
lor. Exponatele reu
șite sînt prea multe 
pentru a fi chiar nu
mai amintite într-o 
cronică, iar analiza cri
tică a unora mai slabe 
ar cere un spațiu pe 
care nu-1 putem avea 
la dispoziție. De aceea, 
odată cu invitația cal
dă de a vizita salonul' 
de la Dalles, tran
scriem aici cîteva im
presii.

Fotografia ca artă 
și-a cîștigat recu
noașterea oficială și

de fapt pe multe me
ridiane. Numeroase lu
crări din expoziția bu- 
cureșteană furnizează 
argumente de netăgă
duit în această pri
vință. în salon se insi
nuează totodată șl ma
rele pericol care plo
dește această artă re
lativ tinără. Fiind tri
butară, Intr-o anu
mită proporție, tehni
cii, mulți autori se 
lasă prea ușor vrăjiți 
de progresele realizate 
în construcția aparate
lor și obiectivelor. în

I Pe marginea 
Salonului 

international de artă 
fotografică 

al Republicii 
Socialiste România

perfecționarea mate
rialelor color și alb- 
negru, uitind că ei în
șiși sînt sau trebuie să 
fie creatori și nu teh
nicieni, că ei trebuie 
să fie stăpînii mijloa
celor de creație și nu 
robii acestora. Așa se 
explică de ce un nu
măr de lucrări sînt 
mai mult „performan
țe" decît 
ce se 
subiecte 
artistică 
care, în 
dovedi 
proșabilă a unor scule 
sau procedee. Progre
sul tehnic este cit se 
poate de vizibil in ac
tualul salon, mai ales 
in ceea ce privește cu
loarea și posibilitățile 
de interpretare a ei, 
dar noile posibilități 
nu stnt suficient ex
ploatate pentru lăr
girea ariei de subiecte, 
adîncirea tematicii, 
vidențierea mai preg
nantă a personalității 
creatorilor. în unele 
cazuri apare chiar un 
contrast între moder
nitatea tehnicii și ca
racterul paseist al 
imaginilor. Preferin
țele unora se îndreap
tă mai ales spre su-

„opere", de 
aleg uneori 
de o valoare 

dubioasă, dar 
schimb, pot 

calitatea ire-

e-

biecte „romantice", idi
lice, peisaje de „atmo
sferă", „efecte" de lu
mină, scene de gen 
dulcege. Trecînd peste 
producătorii de kitsch, 
reprezentat! și ei pe 
simeze, ajungem și la 
categoria celor care se 
supun în mod servil și 
creează parcă doar de 
dragul unor reguli' de 
compoziție depășite, al 
unei „fotogenii" șa
blonarde și al unei lis
te de „subiecte de suc
ces" foarte limitate. El 
se caracterizează prin 
imagini reci, fără căl
dură omenească, geo
metrii rigide, șocuri 
vizuale supralicitate, 
„coincidente" nesem
nificative, deficientă 
de idei valoroase.

în expoziție se gă
sesc multe imagini ex
celente, mai ales pei
saje și portrete, studii 
de forme și culori, care 
produc o mare bucurie 
estetică. într-o artă 
atît de organic legată, 
prin specificul ei, de 
viață, de actualitate, de 
clipă, este firesc să 
fie mai prezentă ima
ginea bine interpreta
tă a realității care ne 
înconjoară, instanta
neul cu semnificații 
majore, stropul de e- 
senfă bine decantat 
al miezului vieții.

Trebuie să mulțu
mim organizatorilor sa
lonului că au depus 
marele efort de a înfă
țișa publicului o atît 
de largă colecție de fo
tografii din 47 țări. 
Poate ar fi bine ca pe 
viitor ei să încerce să 
ridice nivelul exigen
țelor în alegerea .foto
grafiilor, prezentînd un 
număr mai mic de ex
ponate. dar mai sem
nificative. . Desigur că 
expunerea după crite
riul alfabetic are anu
mite rațiuni, insă ma
terialul expus ar ciș- 
tiga în valoare și ex
presivitate dacă s-ar 
găsi o altă modalitate, 
de exemplu pe genuri, 
pe școli sau tendințe.

Al 12-lea salon iși 
creează un loc deosebit 
în viața noastră artis
tică. atît prin expona
tele valoroase pe care 
le conține, cit și prin 
interesul discuțiilor pe 
care le poate suscita;
Eugen 1AROVICI

mat in rătăcitor printre 
stele. Dar aci nu se poate 
ignora influența 
românești, a 
populare asupra lui Botta, 
care și ea l-a ajutat să 
combine 
micro- 
să se miște Intr-o viziune a 
unui spațiu prietenos ca în 
Moirița sau in poezia emi
nesciană. Prezentă incă din 
întunecatul April (1934),

Emil BOTTA
Zoe

,rime au venit dinspre 
scenă înspre universul poe
tic. Poate că actorului ii e 

. îndestulătoare pentru se
tea sa de poezie trecerea 
prin măștile poetice pe care 
i le oferă 
rile create 
matici.

Dar cu 
cururile au stat altfel, 
scena i-a fost locul forma
ției poetice, spațiul izomorf 
cu acela al poeziei stăpine. 
în fata înzestrării lui pu
țin comune, și in actorie, și 
in creația poetică, scena a 
explodat și a devenit scenă 
cosmică. Ușurința mutării, 
a transfigurării pe care o 
învățase în acel topos finit, 
Închis, l-a proiectat pe di
mensiunile unui spațiu 
fără sfîrșit, l-a transfor-

succesiv 
de autorii

rolu- 
dra-

Emil Botta lu- 
Lui,

viziunii 
filosofiei

și ușorrapid
și macrocosmul.

înfioară, pe care le așteaptă, 
pentru care e pregătit in 
orice clipă, ca un erou de 
vechi balade românești. De 
altfel, asupra acestui poet 
atit de cult, atît de mo
dern, poezia populară a 
exercitat o înrîurire adîncă. 
Ea l-a marcat, ca și amin
tirea istoriei naționale, cu 
o pecete, interioară însă, 
a cărei forță este cu atit 
mai mare sub raportul spe-

„POEZII"
DUMITRESCU-BUȘULENGA -------------

cînd tînărul era werthe- 
rian, frondeur, singular, 
poesc, înriurirea aceasta 
s-a instalat vizibil în Pe-o 
gură de rai (1943), a sporit 
mult dar altfel în Vineri 
(1971) și a culminat, poate, 
cu Un dor fără sațiu (1976- 
1978). Mereu, în haine ori- 
cît de moderne,’ de culte, 
se decela o viziune de 
nostalgii, de melancolii 
transparente, dominată de 
același gînd al vieții și 
morții și iubirii îngemă
nate, de același gînd, mio
ritic și eminescian, al do
rului nemărginit. O aspira
ție nesfîrșită spre absolut 
11 poartă în periplul său 
liric prin natură, prin vis, 
prin sine, îl apropie ca o 
tentație irezistibilă de stă
rile limită de care nu se

cificității. Ascultînd poezia 
•lui Botta, în care s-a pro
dus un transfer de dialog și 
soliloc scenic într-o dicție 
cu totul specială, regăsești 
în ea parcă oralitatea poe
ziei noastre populare re
făcută' în tradițiile ei cele 
mai bune. N-am să uit 
niciodată modul in care 
poetul recita Meșterul Ma
nele, tulburătorul, formi
dabilul legato care dădea 
Întregii balade sensul dra
matic covîrșitor și trăda 
din partea lui Botta o 
înțelegere unică a zicerii 
poetice populare.

De aceea, nu întîmplător 
dicția poetică a lui Botta . 
exprimă o muzică atit de 
aparte, tocmai nu decla
matorie, nu redundantă, o 
muzică dominată de un ritm

In care se regăsesc mișcă
rile sufletului, pendulările 
între stări, neliniștile, aspi
rațiile acelui dor funda
mental românesc, in 
cântările, in stilizările 
flexiunilor populare.
cite nu s-ar putea spune 
despre lexicul poetic al. lui 
Botta, despre complexita
tea instrumentelor sale de 
expersie pornite tot dinspre 
acel fond popular obsesiv 
prezent, dar prelucrat, mo
dernizat, transfigurat !

Plăcerea lecturii inte
grale a operei poetice lă
sate culturii românești de 
Emil Botta este dublată, 
în volumul recent apărut 
la editura „Eminescu", de 
folosul unui aparat critic 
întocmit cu o rară acribie 
de către Aurelia Batali. O 
muncă imensă a adunat Îm
preună tot ceea ce e 
necesar prezentării unei 
ediții definitive, variante, 
note explicative, crono
logii exacte, opinii critice, 
istoria de fapt a fiecărei 
poezii din care se consti
tuie istoria unei opgre în 
totalitatea ei. Este, poate, 
cea mai bună infățișare a 
unei opere contemporane Ia 
nivelul exigențelor1 celor 
mai înalte. Un vibrant cu- 
vînt introductiv al lui Va- 
leriu Rîpeanu întregește 
volumul, primul dintr-o 
nouă colecție a editurii 
„Eminescu" apărut sub ex
celente auspicii, făgăduin
ță reiterată a unor funda
mentale acte de cultură.

de- 
in-
Și

Cultura 
și ușurința 

vieții
(Urmare din pag. I)
sporește în cel nsai bun caz instru
mentarul cultural, dar nu-i ating» 
substanța.

Nici pe plan social, de învățămlnt, 
ușurătatea, rapiditatea nu spun mult, 
înainte se învăța greu, erau școli pu
ține, se intra anevoie, se făceau une
ori sacrificii serioase să poți termi
na patru clas» inainte de a merge la 
o meserie. Iar cind stăbăteai liceul, 
cu prețul unor eforturi care dezechili
brau multe familii modeste, și termi- 

■nai astfel o cursă grea, aveai senzația 
unei competiții selective din care al 
scăpat gifiind. încrederea absolventu
lui în forța sa se proporționa cu 
obstacolele pe care le trecuse. Gra
vitatea efortului ii dădea un senti
ment de victorie și importanță. Azi 
toată lumea accede la școli, a le tra
versa nu mai este o calamitate. Orice 
ins e invitat, ba chiar obligat, să la 
parte la procesul de învătămînt, să se 
Înscrie și să obțină în final o ade
verință.

Elevul zilei de azi e invitat, che
mat, împins, ajutat, îndemnat, ascul
tat cu bunăvoință o dată, și Încă o 
dată, și încă o dată ; cînd lipsește, 
toată lumea aleargă să-l recupereze, 
merge cineva acasă la el, uneori 11 
examinează la domiciliu. în clasă are 
filme, cabinete tehnice, audlofoane, 
laboratorii de minune, planșe, diora- 
mie, năzdrăvănii automate — ca să 
învețe mai repede și mai ușor. Toate 
acestea sînt extrem de bune, ex
trem de favorabile Înaintării In per
formanța informației; a le nega ar 
fi o copilărie. Un singur lucru nu 
funcționează îndeajuns de la sine: 
patosul culturii. „Ajutat" din toa
te părțile, grăbit, ușurat, dar pus 
în fata unei cantități uriașe de Infor
mații, care uneori se devarsă din 
malaxorul minții lui, elevul poate de
veni la un moment dat apatic pen
tru substanța materiei, aceea care 
nu are un parametru cert. Căci pa
rametrul cert, nota de trecere, el 
are sentimentul de a o obține oricum 
prin complezența unor profesori care 
nu mai au, lipsindu-le conștiință’, 
nevoie de complicații și de analize 
teoretice și care se simt ei înșiși 
notați după productivitate, adică 
după numărul de absolvenți. Ei 
cred că trebuie să-i dea rapid, 
și mulți. Funcționează, în ce-i 
privește, un criteriu foarte potrivit 
cu producția, dar destul de fortuit 
legat de cultură, care este, înainte 
de toate, asimilare substanțială de 
valori, și numai apoi tehnici și teh
nologii mentale, cu vîrful în utilita
te. Dar asimilarea de valori ține în 
primul rînd de iradiația, prestigiul, 
conștiința și competența profeso
rului.

Modul cum se învață e decis de 
(și, la rîndul său, decide) scopul res
pectivei societăți. O societate care 
vede în cetățeni cu precădere simple 
capacități de producție, in sensul mai 
de jos al cuvintului, nu se va preocu
pa prea mult de substanțialitatea cul
turii tor. Ea îi va investi cu diverse 
certificate de școlaritate în funcție 
de utilitatea lor socială la un moment 
dat, și va aștepta ca restul să vină 
„pe parcurs". Restul nu va mai veni 
pe parcurs, pentru că utilitatea socia
lă se va suprapune și va absorbi pa
tosul culturii, iar titratul fără acope
rire, văzînd cît de rapid și de ușor a 
obținut titlul, va da substanței, pe 
care titlul o dislocuiește o importan
tă redusă, mergînd uneori pînă la 
desconsiderare. în loc să se obțină 
oameni culți, se obține atunci o in
flație de titularizați care, așezați în
tr-o relație pur formală cu cultura, 
vor căpăta chiar, în numele utilului., 
o aversiune fată de ea.

în societatea noastră, acest lucru 
are insă o barieră, și anume idealul 
ei umanist, de atitea ori proclamat, 
și cu atita elocintă 1 El șe articulează, 
la noi, și pe un sentiment al culturii 
care a crescut prin decenii, prin 
eforturi mai puțin rapide și confor
tabile, și chiar prin sacrificii. Omul 
de cultură, la noi, nu se fabrică în 
serie și cu precipitare. Omul de cul
tură rămîne produsul unei coaceri 
lungi, organice, dinlăuntrul zăcămîn- 
tului autohton atît de bogat în sub
stanță fertilă, și atît de străin ma
nipulării tehnocrate a culturii, prac
ticate aiurea. în această materie nu 
se poate trișa, fără un risc imens.

Că nu există raport între ușurință 
și cultură se poate deduce și din 
faptul că oamenii îndeletnicirilor 
ușoare sau ușuratice — bișnițarii în 
primul rînd și hoțomanii expediente
lor practice — trăiesc mai confortabil 
în multe societăți decît unii savanți, 
inventatori sau artiști, a căror exis
tență e legată de un efort de com
prehensiune și exprimare. Facilități
le instrumentelor de investigație, ra
piditatea informației, progresele In 
confortul muncii ating mai puțin zo
nele de profundă elaborare, sau, alt
fel spus, civilizația influențează cul
tura intr-o proporție moderată. Acest 
lucru care a fost evidențiat de cîteva 
ori în pozițiile teoretice adoptate de 
conducerea noastră, ar trebui să ne 
încurajeze în dublu sens ; în edifi
carea sistematică, impetuoasă, a unei 
civilizații superioare, unde omul să 
trăiască și să muncească, să se depla
seze și să cîștige, să se instruiască și 
să se distreze cit mai ușor ; în edifi
carea, pe de altă parte, cît mai răbdu- 
rie, mai temeinică și profundă a 
unei culturi superioare, unde omul 
să gîndească și să simtă cît mai larg, 
și cît mai organic, impăcînd astfel 
forma cu substanța. Alfabetizarea e 
un prim pas, nici el complet Școla
rizarea e un cadru, nici el desăvirșit ; 
titularizarea e un etalon, adesea în
șelător. Abia de-acum înainte, ple- 
cind de la bazele istoricește create șl 
de Ia desfășurarea programată și 
sprijinită de cel de-al XII-lea Con
gres ar trebui început, așa cum în
demna și secretarul general al parti
dului, marele asalt al României mo
derne spre cultură substanțială, larg 
diversificată, spre dialog universal da 
proporții.

cinematografiei românești. Fes
tivalul a adus în prima sa zi de 
desfășurare în fata ecranelor 
peste 25 000 de spectatori. Con
comitent cu spectacolele de 
film au loc și simpozioane pe 
marginea filmului prezentat, în 
care spectatorii au avut ocazia 
să afle amănunte interesante 
privind munca ce se desfășoară 
de către cineaști. (Mihai Vi- 
șoiu),

O OLT. La faza pe țară a

eelei de-a Xl-a ediții a con
cursului profesional „Mîini mă
iestre" pentru meseriile de țesă
toare și filatoare, concurs orga
nizat de C.C. al U.T.C., M.I.U. 
și comitetul uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei 
ușoare, au participat peste 130 
de concurenți, cîștigători ai con
cursurilor organizate în toate 
unitățile de profil din țară. Pe 
primele trei locuri s-au situat 
in ordine Ana Malek de la „Tex

tila" Lugoj, Liza Pîrvan de la 
„Textila" Slatina și Violeta An
drei de la „Textila" Cisnădie (la 
țesătoare) și Dorina Precupaș —> 
„Textila" Arad. Eugenia Stan — 
„Textila" Slatina și Adriana Bu- 
tincu — Bumbăcăria româneas
că Jilava (filatoare). (Emilian 
Rouă).

© BRAȘOV. La Casa științei 
și tehnicii pentru tineret din 
Brașov a avut loc o consfătuire 
prilejuită de încheierea celei 
de-a doua ediții a concursului 
județean al gazetelor de perete 
și satirice desfășurat în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea

României", concurs la care au 
participat 467 gazete de perete. 
Consfătuirea a evidențiat expe
riența valoroasă a unor colective 
redacționale ale gazetelor de 
perete care au fost răsplătite cu 
premii și mențiuni. (Nicolae 
Mocanu).

O MURE?. în sala mică a 
Teatrului Național din Tg. Mu
reș, formația „Podul" a Cen
trului universitar București a 
prezentat recent un spectacol 
colaj cu piesele intr-un act 
„Beckmann" de W. Borchert, 
„Leagănul" (pantomimă — expe
riment) și „Aventură japoneză"

(comedie muzicală „Kabuki"). 
în aceeași zi, un colectiv artis
tic al secției române a Institutu
lui de teatru din Tg. Mureș a 
susținut, în sala „Studio" din 
localitate, spectacolul cu piesa 
„A 8-a zi dis-de-dimineață“. 
Schimbul de experiență dintre 
studenții bucureșteni și tîrgu- 
mureșeni s-a încheiat cu o dez
batere pe tema : „Rolul și locul 
teatrului politie și de avangardă 
în mișcarea artistică de ama
tori", la care au participat și 
instructorii caselor de cultură 
din județul Mureș. (Gh. Giur
giu).
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Felicitări adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea ca 

secretar generai al P. C. R.

Sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea 
Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășe secretar general și foarte drag prieten.
Strălucita dumneavoastră realegere în fruntea Partidului Comunist 

Român ne oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului beninez, 
al avangardei sale — Partidul Revoluției Populare a Beninului — precum și 
In numele meu personal, militante și prietenești felicitări.

Pentru noi, această nouă manifestare de încredere a Partidului Comunist 
Român față de persoana dumneavoastră constituie expresia hotărîrii între
gului popor român de a continua acțiunea dinamică în care s-a angajat, sub 
clarvăzătoarea dumneavoastră conducere, in favoarea păcii, a dreptății și 
progresului social în lume.

Prezentîndu-vă urările noastre de succes în această nobilă misiune, dorim 
să vă asigurăm de întreaga și permanenta noastră disponibilitate de a con
lucra cu dumneavoastră pentru întărirea legăturilor de profundă prietenie și 
cooperare dinamică intre țările și popoarele noastre.

Cu cea mai înaltă și militantă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare a Beninului

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea ordinului „Meritul Cultural" 

clasa I Teatrului de Nord 
din municipiul Satu Mare

Pentru activitatea de promovare a artei interpretative româ
nești și contribuția la educarea oamenilor muncii în spiritul uni
tății frățești între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, 
cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează: 
Articol unic — Se conferă ordinul „Meritul Cultural" clasa I 

Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adunare festivă

TELEGRAME
Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Abdul Hamid 
Sharaf cu prilejul numirii acestuia 
în funcția de prim-ministru al Gu
vernului Regatului Hașemit al Ior
daniei. în telegramă se exprimă urări 
de sănătate, fericire personală și 
succes în îndeplinirea importantei mi
siuni, precum și convingerea că, prin 
eforturile comune ale guvernelor ro
mân și iordanian, raporturile de 
strînsă prietenie și cooperare dintre 
țările și popoarele noastre se vor 
dezvolta tot mai puternic în viitor.

★
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi

nistru al guvernului, a adresat o 
telegramă de compasiune primului 
ministru al Noii Zeelande, Robert 
D. Muldoon, în legătură cu recenta 
catastrofă aeriană din Antarctica.

în telegrama de răspuns se subli
niază că premierul neozeelandez 
apreciază foarte mult mesajul de 
compasiune adresat de primul mi
nistru al guvernului român.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi, cu ocazia Anului nou. să vă urez dumneavoastră personal 

multe succese și sănătate în anul care vine. Partidului Comunist Român și 
întregii națiuni române îi dorim continuarea marilor succese în construirea 
unei țări puternice, unite și prospere, bazată pe ideile socialismului, patrio
tismului și internaționalismului.

Exemplul românesc al unei politici de pace, independență și pentru de
zarmare a constituit o sursă de inspirație pentru lupta noastră comună împo
triva primejdiei războiului. De aceea aștept cu nerăbdare continuarea cola
borării dintre partidele și popoarele noastre.

Profit, de asemenea, de ocazie pentru a vă felicita cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, 
ceea ce oferă garanția că partidul și poporul vor urma aceeași linie și în 
viitor.

Cu sinceritate și prietenie, al dumneavoastră
GERT PETERSEN

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist al Oamenilor Muncii 

din Mexic și al meu personal, salutăm călduros și frățește succesele dobîndite 
de poporul și comuniștii români, făcute cunoscute în timpul celui de-al 
XII-lea Congres.

Vă rog să primiți sincera noastră felicitare pentru înțeleaptă decizie a 
comuniștilor români de a vă realege secretar general al partidului.

Poporul român își garantează astfel construcția societății socialiste multi
lateral dezvoltate și trecerea la societatea comunistă, suveranitatea, bună
starea și pacea, prietenia și profundul respect al tuturor popoarelor lumii.

Cu salutări frățești,
RAFAEL AQUILAR TALAMANTES

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist al Oamenilor Muncii

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 4.
Sînt deosebit de fericit pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcția 

de secretar general al Partidului Comunist Român.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vâ transmite felicitările mele cele 

mai cordiale și pentru a vă dori deplin succes în realizarea sarcinilor ce vă 
revin în conducerea țării dumneavoastră prietene.

îmi amintesc cu foarte mare plăcere de vizita pe care Excelenta Voastră 
a făcut-o în Liban, cînd am avut marea onoare de a discuta cu Excelenta 
Voastră probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre Liban și România prie
tenă pe multiple planuri.

JOSEPH SKAFF
Ministrul Apărării Naționale 

și al Agriculturii

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Sîntem mîndri să aflăm despre realegerea Excelenței Voastre în înalta 

funcție de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Cu acest fericit prilej, rugăm pe Exeelența Voastră să accepte, în nu
mele Societății culturale indo—române Bengalul de Vest, precum și al meu 
personal, felicitările și urările noastre. de bine, din inimă.

Urăm, de asemenea, Excelenței Voastre o lungă, fericită șl activă viață 
dedicată împlinirii aspirațiilor poporului român, prosperității lui, pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.

Noi apreciem, în același timp, foarte mult rolul Excelenței Voastre în pro
movarea înțelegerii internaționale, pentru edificarea unei noi ordini .econo
mice și politice în lume.

Considerăm, totodată, că realegerea dumneavoastră în înaltul post de se
cretar general al partidului dovedește faptul că poporul român este hotărît 
să meargă mai departe pe drumul atingerii celor mai înalte culmi ale progre
sului și gloriei, sub îndrumarea dinamică și clarvăzătoare a Excelenței 
Voastre.

Aceasta va inspira, totodată, țările în Curs de dezvoltare și mișcarea de 
luptă pe mai departe pentru stabilirea unei păci definitive în lume generației 
viitoare.

în încheiere, ca prieteni ai poporului român, folosim acest prilej ca să 
urăm succes misiunii Excelenței Voastre în întărirea colaborării pașnice și 
prietenești între popoarele lumii.

Al dumneavoastră, cu sinceritate,
Prof. S. K. KAR

Secretar general
al Societății culturale indo—române 

Bengalul de Vest — India

Simbătă după-amiază, la Satu Mare 
a avut loc o adunare festivă, consa
crată împlinirii a 25 de ani de la în
ființarea Teatrului de Nord din loca
litate. La manifestarea aniversară — 
desfășurată sub semnul unității spiri
tuale care leagă astăzi, într-o nobilă 
comunicare de simțiri și gînduri, pe 
toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate — au luat 
parte reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, personalități 
ale vieții culturale și artistice sătmă
rene, invitați din partea unor insti
tuții de artă din țară, un numeros 
public.

Tovarășul loan Foriș, prim-secretar 
al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, a dat citire mesa
jului adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu instituției sărbătorite si 
Decretului prezidențial prin care se 
conferă Teatrului de Nord din Satu 
Mare, ordinul „Meritul Cultural" cla
sa I. Mesajul și decretul au fost pri
mite de către cei prezenți cu deose
bită satisfacție.

Referindu-se la bogata activitate 
desfășurată de teatrul sătmărean in 
cei douăzeci și cinci de ani, activitate 
însumind peste 7 900 spectacole, ur
mărite de mai bine de 2,5 milioane 
de spectatori, atit la sediu, cit și pe 
scenele unor cluburi muncitorești, 
case de cultură și cămine culturale, 
tovarășii loan Gergely, directorul tea
trului sărbătorit, și Viorica Tifor-Su- 
ciu, președintele comitetului oameni
lor muncii, au relevat contribuția a- 
cestei instituții la înfăptuirea poli
ticii partidului nostru în domeniul 
culturii, la dezvoltarea acesteia pe 
plaiurile sătmărene, în spiritul înal
tei exigențe de formare și educare a 
omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului. Au luat apoi 
cuvîntul Ian Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Elekeș Ema, actriță, loan 
Igna, directorul Teatrului dramatic 
din Baia Mare, Elisabeta Maxim, 
muncitoare la întreprinderea „Trico- 
tex" Satu Mare, Szabo Istvan, 
muncitor la întreprinderea „Unio“, și 
Damian Oancea, actor, care au 
transmis colectivului teatrului săr
bătorit calde felicitări și urări de noi 
succese in înfăptuirea mărețelor sar
cini puse de partid în fața slujitori
lor artei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, a fost adoptat textul unei te
legrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată :

Participanții la adunarea festivă 
prilejuită de sărbătorirea a 25 de ani 
de activitate a Teatrului de Nord 
Satu Mare își îndreaptă gîndurile 
pline de emoție și adîncă recunoștin
ță, de înaltă stimă și prețuire către 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă

adresează, din adincul inimii, cele 
mai calde șl respectuoase mulțumiri 
pentru înaltul și însuflețitorul mesaj 
adresat colectivului artistic, pentru 
decernarea ordinului „Meritul Cul
tural" clasa I acestui lăcaș de cultu
ră sătmărean.

Toți cei care iubesc și slujesc tea
trul, toți cei care-1 înconjoară cu căl
dură și dragoste se alătură în cuget 
cu întregul nostru popor spre a da 
expresie mîndriei patriotice și bucu
riei pentru realegerea dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, che
zășie sigură a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre comunism. 
Și cu acest prilej, ne exprimăm gra
titudinea profundă pentru îndrumarea 
și grija permanentă, părintească a 
partidului, a dumneavoastră personal, 
acordată înfloririi acestor străvechi 
meleaguri românești, pentru a£ir-. 
marea plenară a personalității uma
ne, a omului nou, multilateral dez
voltat, cetățean liber și demn al unei 
țări suverane și independente între 
țările lumii.

în aceste zile de entuziastă trans
punere în viață a mobilizatoarelor 
orientări și indicații cuprinse în do
cumentele celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, colectivul Teatru
lui de Nord se simte angajat plenar, 
alături de toți făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale din județ, de 
toți oamenii muncii din patria noas
tră, in îndeplinirea exemplară a sar
cinilor politico-educative și cultural- 
artistice noi, compjexe ce-i revin.

Prin cuvîntul înaripat, rostit în 
două limbi, dar intr-un singur cuget 
comunist, de pe această scenă, colec
tivul teatrului sătmărean se înscrie și 
pe mai departe, cu întreaga sa capa
citate de creație și dăruire, în ampla 
și mobilizatoarea desfășurare de 
energii și talente creatoare tehnico- 
științifice și artistice care este Festi
valul național „Cîntarea României", 
inițiat de dumneavoastră, magistral 
instrument al dinamizării, diversifi
cării și democratizării culturii noas
tre socialiste.

înalta prețuire acordată Teatrului 
de Nord, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, va rămine 
întipărită pentru totdeauna în ini
mile noastre, ale tuturor, constituind 
un îndemn și o neprețuită încurajare, 
mereu stimulatoare datorie de a ne 
pune cu abnegație și dăruire price
perea și talentul în slujba noii cali
tăți. de a face ca, prin fapte de vred
nicie comunistă, mesajul nobil al ar
tei teatrale să ajungă cu forță de în- 
rîurire mereu proaspătă la inimile 
oamenilor muncii, înnobilîndu-le cu
getul și simțirea, mobilizîndu-i mai 
mult la măreața operă de construire 
a socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

în curînd, la chioșcuri și librării

ALMANAHUL „SCiNTEIA" 1980

De la I.D.M.S. București
Duminică, 23 decembrie 1979, 

toate magazinele auto I.D.M.S. 
au program de lucru între ore
le 8—13 în vederea livrării de 
autoturisme „Dacia 1 300“ și din 
import. Magazinele auto I.D.M.S. 
livrează autoturisme „Dacia 
1 300“ după cum urmează : Timi
șoara — celor programați pînă la 
15 februarie 1980; București și 
Bacău — celor programați pînă la 
31 martie 1980; Pitești, Reșița

și Brașov — celor programați pînă 
la 30 aprilie 1980 ; Iași — celor 
programați pînă la 15 mai 1980; 
Cluj-Napoca — celor programați 
pînă la 31 mai 1980 ; Baia Mare 
— celor programați pînă la 30 
iunie 1980.

Cumpărătorii de autoturisme 
din import care au primit co
municări de livrare să se pre
zinte in termen pentru ridica
rea autoturismelor.

Cronica zilei
Societatea de Cruce Roșie din Re-r 

publica Socialistă România a trimis 
societăților de Semilună Roșie din 
Algeria. Egipt și Maroc ajutoare 
compuse din articole de îmbrăcămin
te și țesături pentru a veniîrț spri
jinul populației sinistrate în urma 
inundațiilor care au afectat recent 
aceste țări.

★
în perioada 17—22 decembrie, o de

legație de activiști ai P.C.R., condu
să de Marin Iordache, secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
a făcut, la invitația C.C. al P.C.B., o 
vizită in schimb de experiență în 
Republica Populară Bulgaria.

Delegația a avut convorbiri la Sec
ția de propagandă și agitație a C.C. 
al P.C.B., la organizații de partid din 
orașul Sofia și a vizitat unități eco
nomice și obiective social-culturale.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.R. a fost primită de 
Gheorghi Atanasov, secretar al C.C. 
al P.C.B. La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat ambasadorul 
României la Sofia, Petre Duminică.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, simbătă, dezba
terea științifică cu tema „Condiția 
umană în socialism — realitate și 
mistificări". Au fost dezbătute di
recțiile și sarcinile ce revin cer
cetării științifice, în lumina docu
mentelor -Congresului al XII-lea al 
P.C.R., în domeniul formării și dez
voltării personalității umane în so
cietatea noastră.

CELUI DE-AL VII-LEA CONGRES REGIONAL 
AL PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST 

DIN SIRIA
Dragi prieteni,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la acest Congres, con
ducerii de partid și de stat, tuturor membrilor partidului, poporului sirian 
prieten salutul nostru cordial, împreună cu mesajul de prietenie și solidari
tate al comuniștilor români, al tuturor oamenilor muncii din țara noastră.

Partidul Comunist Român, poporul nostru cunosc și urmăresc cu interes 
și profundă simpatie eforturile și activitatea poporului sirian prieten consa
crate consolidării independenței și suveranității naționale, integrității terito
riale, întăririi unității tuturor forțelor naționale, democratice și progresiste, 
edificării unei noi societăți, progresului economic și social, promovării păcii 
și prieteniei in lume. în acest cadru, nutrim convingerea că actualul dumnea
voastră Congres va marca o etapă importantă in dezvoltarea de sine stătă
toare, pe multiple planuri, a Republicii Arabe Siriene.

Cu prilejul acestui eveniment important în viața poporului sirian dorim 
să evocăm cu deosebită satisfacție dezvoltarea fructuoasă, în cele mai diverse 
domenii, a raporturilor prietenești dintre România și Siria, dintre partidele 
și popoarele celor două țări. Această evoluție fericită poartă amprenta contri
buției personale, de importanță decisivă, pe care au adus-o întîlnirile și con
vorbirile dintre șefii celor două state și partide ale noastre, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, tovarășul Hafez Al-Assad. Im
portantele documente bilaterale, convenite la cel mai inalt nivel, au așezat 
pe o bază stabilă, de lungă durată, relațiile noastre politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, conferind o nouă dimensiune, cu valoare exem
plară. legăturilor tradiționale, cu adinei rădăcini istorice, care unesc popoa
rele român și sirian.

Faptul că ambele noastre țări sînt angajate în prezent într-un vast efort 
constructiv, pe baza unor programe menite să asigure dezvoltarea lor econo
mică și social-culturală în ritm rapid, creează premisele necesare pentru 
extinderea și intensificarea în viitor a relațiilor româno-siriene, pentru iden
tificarea și punerea în valoare a unor noi forme și modalități de conlucrare. 
România socialistă, poporul român, care a trăit recent evenimentul istoric pe 
care l-a constituit marele forum al comuniștilor români, Congresul al XII-lea 
al P.C.R., care a elaborat linia politică generală și orientările fundamentale 
ale dezvoltării societății românești multilateral dezvoltate în următoarea etapă 
a progresului său, vor face totul pentru ca raporturile dintre popoarele noas
tre să cunoască o continuă și ascendentă evoluție. De asemenea. România și 
Siria au colaborat rodnic în multe probleme ale vieții internaționale, aducind 
o contribuție sporită la promovarea înaltelor idealuri de pace, colaborare și 
progres ale popoarelor..

în lupta generală pentru lichidarea politicii de dominație și asuprire a 
imperialismului, colonialismului și rasismului, a oricărei politici de inegalitate, 
forță și dictat, P.C.R., poporul nostru se pronunță ferm și acționează consec
vent pentru asigurarea libertății, independenței și suveranității popoarelor, 
a dreptului lor de a fi deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe propriile 
destine, pentru abolirea împărțirii lumii în țări bogate și sărace și promovarea 
unei noi ordini economice internaționale, pentru instaurarea unor principii și 
relații noi, democratice, în viața internațională, pentru înlăturarea focarelor 
de conflict și încordare, încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea unei dezar
mări generale reale, în primul rînd a dezarmării nucleare.

în acest spirit, Partidul Comunist Român, România socialistă, acordă o 
atenție deosebită situației din Orientul Mijlociu. Ne pronunțăm și acționăm 
în modul cel mai consecvent pentru reglementarea pe cale politică, prin tra
tative, a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru o soluție globală care să 
ducă la instaurarea unei păci trainice și juste, pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a soluționării pro
blemei poporului palestinian, în conformitate cu dreptul său la autodetermi
nare, inclusiv la constituirea unui stat propriu, independent, a asigurării 
independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.

Vă urăm, dragi prieteni, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congre
sului și în activitatea pe care o veți desfășura pentru înfăptuirea hotăririlor 
ce le veți adopta, spre binele și prosperitatea poporului sirian prieten, al păcii 
și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Plenara Consiliului politie superior 
al armatei

Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consuni

Simbătă a avut loc ple
nara Consiliului politic su
perior al armatei, care a 
dezbătut sarcinile ce revin 
comandanților, organelor și 
organizațiilor de partid, tu
turor militarilor pentru în
făptuirea în armată a isto
ricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

La lucrările plenarei au 
participat general-colonel 
Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, și Dumi
tru Popa, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Reafirmînd deplina apro
bare a întregului personal 
al armatei față de docu
mentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, ex- 
primînd bucuria si satisfac
ția pentru realegerea în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
— cel' mai iubit fiu al po
porului. personalitate proe
minentă a contemporanei
tății — participanții la ple
nară au dezbătut. într-un 
spirit de înaltă responsabi
litate și exigentă, direcțiile 
de acțiune, căile și meto
dele de muncă pentru 
transpunerea integrală și 
calitativă în viața și acti
vitatea comandamentelor, 
unităților și instituțiilor de 
cultură ale armatei a sar
cinilor ce le revin din do
cumentele programatice a- 
doptate de forumul suprem 
al comuniștilor români.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. partici- 
panțit la plenară au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, comandantul su
prem al forțelor armate, în 
care se spune : „Vă asi
gurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că. 
urmînd exemplul dumnea
voastră de înaltă conștiință 
comunistă, de slujire pil
duitoare a intereselor su
preme ale patriei și parti

dului. comandanții si acti
viștii de partid, comuniștii, 
întregul personal, evaluin- 
du-și exigent activitatea de 
pină acum, sînt ferm ho- 
tărîți să acționeze cu res
ponsabilitate revoluționară 
și perseverență pentru do- 
bindirea unei calități noi, t 
superioare în toate dome
niile vieții și activității os
tășești, pentru menținerea 
în perfectă stare a arma
mentului și tehnicii din 
înzestrare, întărirea ordinii j 
și disciplinei militare, în j 
scopul ridicării puterii 
combative a unităților și 
marilor unități, al îndepli- I 
nirii sarcinilor revenite ar- I 
matei în economia națio
nală.

încredințăm conducerea 
superioară de partid, pe 
dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem, că ne 
vom consacra toate efortu
rile îmbunătățirii întregii 
munci politico-educative, 
creșterii forței sale de 
înriurire, pentru formarea 
unor ostași cu o înaltă con
știință politică, patriotică 
și revoluționară, devotați 
pînă la sacrificiu patriei, 
partidului și poporului, .co
mandantului nostru suprem. 
Bizuindu-ne pe forța poli
tică și mobilizatoare a or
ganizațiilor de partid, vom 
milita neobosit pentru afir
marea tot mai puternică a 
rolului comuniștilor în via
ța unităților și comanda
mentelor. în angajarea tu
turor militarilor la înfăp
tuirea politicii interne și 
externe a Partidului Co
munist Român, la îndepli
nirea misiunilor încre
dințate.

Vă raportăm. mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că armata țării 
va face totul pentru a fi 
gata, în orice moment, să 
răspundă cu onoare, dem
nitate și eroism ordinelor 
patriei, ale dumneavoastră, 
tovarășe comandant su
prem, pentru a apăra cu 
strășnicie cuceririle revo
luționare, independenta, 
suveranitatea și integrita
tea României socialiste".

Sîmbătă a avut loc plena
ra Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de 
Consum (CENTROCOOP). 
Participanții au analizat 
activitatea desfășurată în 
acest an de cooperația de 
consum pentru buna apro
vizionare a populației să
tești, au dezbătut și apro
bat planul pe anii 1980 și 
1981 al organizațiilor și în
treprinderilor proprii ale 
CENTROCOOP, bugetul pe 
anul 1980, precum și un pro
gram de măsuri tehnico-or- 
ganizgtorice menite să ducă 
la îndeplinirea în bune con
diții a sarcinilor viitoare, 
în lumina documentelor 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, cei care au 
luat cuvîntul au evidențiat 
o serie de realizări, au sub
liniat neajunsurile ce se 
mai resimt in unele sec
toare de activitate, făcînd 
numeroase propuneri pen
tru înlăturarea acestora.

La încheierea lucrărilor, 
participanții au adoptat 
textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune : Vă ru
găm să ne permiteți, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, și cu acest 
prilej, să exprimăm sa
tisfacția deplină și bucu
ria nemărginită pentru re
alegerea dumneavoastră in

înalta funcție de secretar 
general al partidului. Reali
zările pe care le-am obți
nut în activitatea noastră 
sint rodul aplicării cu con
secvență în practică a pre
vederilor documentelor da 
partid, al indicațiilor și sar
cinilor ce ni le-ați dat per
sonal, al entuziasmului și 
hotăririi cu care cei peste 
7 milioane de cooperatori — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
toți oamenii muncii din 
cooperația de consum ur
mează neabătut politica 
partidului. Avînd călăuză 
exemplul dumneavoastră 
luminos de revoluționar 
consecvent, de patriot În
flăcărat, de om de omenie, 
ne angajăm plenar să mun
cim cu toată abnegația, să 
facem totul pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din pla
nul național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe anul 1980, în- 
țelegînd că astfel ne expri
măm adeziunea totală la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru. Alături de întregul po
por, vom milita consecvent 
pentru transpunerea in 
viață a documentelor adop
tate de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

(Agerpres)

Cooperativele agricole Gurbănești 
și Mostiștea - distinse 

cu „Meritul Agricol" clasa I
Două cooperative agricole din consiliul unic agroindus

trial Frăsinet, județul Ilfov, au fost distinse cu ordinul 
„Meritul Agricol" clasa I, pentru producțiile obținute in 
1978 la cultura vegetală : Gurbănești, care a realizat la 
neirigat 7 235 kg porumb boabe la hectar, și Mostiștea, 
pentru recolta de 6 142 kg porumb boabe la hectar. De men
ționat că cele 6 unități cooperatiste care formează cons‘- 
liul unic agroindustrial Frăsinet — Gurbănești, Valea Ar- 
govei, Mostiștea, Siliștea, Tăriceni și Frăsinet — au obți
nut, și în acest an, producții mari la toate culturile și au 
livrat suplimentar la ■ fondul de stat peste 8 000 tone de 
porumb boabe și importante cantități de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, griu, orz, legume, carne și lapte. (Lucian 
Ciubotaru).

Vizita unei delegații a Biroului Internațional al Păcii • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, în perioada 
16—22 decembrie 1979 ne-a vizitat 
țara o delegație a Biroului Interna
țional al Păcii, formată din Gerd 
Greune, vicepreședinte (R. F. Ger

Conlucrarea strinsâ cu masele
(Urmare din pag. I)
în primul rind, în totalitate, atribu
țiile de control. Este necesar ca acti
vitatea tuturor acestor organisme să 
fie mal mult decit pină acum stimu
lată spre a exprima în fața adminis
trației in mod deschis, direct, inte
resele cetățenilor, criticile și propu
nerile venite din mase, pentru că 
aceasta este însăși rațiunea lor de 
a fi, prin aceasta contribuie nemij
locit la perfecționarea activității 
consiliilor populare.

în acest mod nou, superior, trebuie 
înțeleasă — în spiritul documentelor 
Congresului al XII-lea al partidului 
— consultarea cetățenilor, întărirea 
conlucrării democratice a consiliilor 
populare cu masele. Sînt cerințe care 
In această perioadă — premergă

mania) al Biroului Internațional al 
Păcii, și Deidre Duffy, membru exe
cutiv al Biroului Internațional al Pă
cii, reprezentanta organizației Pax- 
Christi din Anglia.

(Agerpres)

toare campaniei electorale pen
tru alegerea de deputați in orga
nele superioare și locale ale puterii 
de stat — trebuie să devină axiome 
pentru activitatea fiecărui consiliu 
popular, a fiecărui activist al său. 
Pentru că, prin întreaga ei desfășu
rare, campania electorală va fi o am
plă dezbatere politică, o temeinică 
consultare a maselor asupra tuturor 
problemelor care au fost șl trebuie 
să fie rezolvate in interesul dezvoltă
rii mai accelerate a țării, a fiecărei 
localități în parte. Iar o asemenea 
dezbatere se poate realiza numai în 
cadrul unui dialog direct, permanent, 
cu cetățenii, străbătut ca un fir roșu 
de o înaltă receptivitate șl responsa
bilitate pentru finalizarea tuturor 
ideilor, propunerilor și sugestiilor 
venite din partea cetățenilor.

La ora cînd scriem aceste rinduri, 
nu cunoaștem rezultatul meciului fi
nal pentru „Supercupa" campionilor 
mondiali și olimpici. Dar, indiferent 
de acest ultim rezultat, putem afirma 
fără greș că echipa României a tre
cut cu succes cel mai important test 
competițional din întregul an pre- 
olimpic.

Cum spuneam la rubrica de sport 
a ziarului nostru înaintea începerii 
turneului, „Supercupa" rămîne o 
competiție neoficială, firește, de inalt 
prestigiu, dar al cărui principal in
teres e dat de confruntarea directă 
dintre cîteva pretendente îndreptățite 
la titlul olimpic, acum, cu aproxima
tiv opt luni înaintea Jocurilor de la 
Moscova. în această idee, victoria 
handbaliștilor români în fața celor 
vest-germani — a treia victorie con
secutivă, la intervale de timp relativ 
scurte, asupra campionilor lumii în 
ediția 1978 — ne-a dovedit regulari
tatea forței de joc a echipei noastre, 
posibilitățile ei de a-și impune succe
siv punctul de vedere tactic împo
triva unei formații puternice, cu toa
te că aceasta evolua pe terenul pro
priu și în prezența publicului său. De 
asemenea, cu însemnătate deosebită 
pentru pregătirea turneului olimpic 
din vara viitoare era meciul Româ
nia — U.R.S.S., pe care-1 prilejuia 
„Supercupa". După ce am văzut și 
această partidă de vîrf, încheiată cu 

succesul clar al handbaliștilor noș
tri, sîntem în măsură sâ susținem că 
echipa României și-a împlinit cu 
brio țelurile pe care și le propusese 
la începutul sezonului.

Ați văzut partida România — 
U.R.S.Si pe micile ecrane (între pa
ranteze, sugerăm reprogramarea ei 

A vem, din nou, o echipă pe măsura 
prestigiului handbalului românesc

intr-una din zilele săptămînii urmă
toare, pentru că mulți amatori de 
handbal n-au aflat la timp de această 
transmisie). Ați sesizat desigur nu 
numai efortul fizic magnific al apă
rării noastre, ci și exactitatea cu 
care jucătorii români contracarau 
foarte diversele combinații ale ad
versarilor. Pe de altă parte, în fa
zele de atac, formația noastră a în
cercat scheme după scheme pentru a 
dejuca tactic un bloc defensiv cu 
deosebite calități atletice. Ceea ce 
s-a derulat cu viteză pe ecrane, în 
acțiuni de cîteva secunde, este ro
dul unei munci pregătitoare înde
lungate, desfășurată de antrenorii 
și jucătorii lotului reprezentativ cu 

gindul ambițios de a întrece, încă 
in anul preolimpic, cițiva dintre 
contracandidații la medalia de aur a 
viitoarelor Jocuri. Proba de încre
dere în clasa tehnică a noii echipe 
a României s-a produs acum în fața 
marelui public. Scepticilor li s-a 
arătat că Nicolae Munteanu apără 

poarta naționalei ca Mihaî Redl sau 
Cornel Penu în partidele lor cele 
mai bune ; s-a constatat, fără pu
tință de tăgadă, că. în apărare ju
cătorii români sînt la fel de tari ca 
și cei din 1970 sau 1974 ; cine a 
văzut fazele, și repetarea lor, nu 
credem că se mai îndoiește de va
loarea extraordinară a unul realiza
tor ca Vasile Stingă, cu nimic mai 
prejos decit renumiții săi predece
sori din echipa națională. Să nu fa
cem însă greșeala de a ne limita 
valorile la exemplele nominale de 
mai sus. A fost, e drept, ziua cea 
mare a lui Vasile Stingă, fiindcă așa 
au fost condițiile tactice dintr-un 
meci anume. Altă dată, va fi vremea 

altor interi, ca redutabilii tunari 
Mironiuc și Birtalan, poate Fol- 
ker, Vasilache sau Grabovschi. Avem, 
din nou, trei aripi dintre cele mai 
ingenioase — Măricel Voinea, Drăgă- 
niță și Durau (ultimul, din păcate, 
absent tocmai la aceste meciuri- 
test); pivoții Boroș, Vasilca (mai 
tîrziu va veni și Stock!) îndeplinesc 
cu vigoare și pricepere tehnică nă
zuințele acestui post ; l-am lăsat 
la urmă pe Radu Voina, căpitanul 
echipei, probail cel mai bun hand
balist român al momentului, care 
suplinește, și în joc și în memoria 
noastră, pe celălalt căpitan al for
mației României — Cristian Gațu.

în fața unor adversari dintre cei 
mai valoroși, atletici și cu o foarte 
bună tehnică individuală, s-a de
monstrat că avem astăzi din nou o 
mare echipă de handbal, o echipă 
alcătuită prin trudă, perseverență și 
curaj. Să urăm celor care au re
construit-o — Ioan Kunst-Ghermă- 
nescu, președinte al F.R.H. și co
ordonator al lotului reprezentativ, 
antrenorilor de laudă Nicolae Nedef 
și Lascăr Pană — să o perfecționeze 
în lunile care urmează, pentru ca 
handbalul românesc să dobindească 
ceea ce-și propune — încununarea 
olimpică.

Valeriu MIRONESCU

în cîteva rînduri
CLASAMENTE ANUALE

Clubul „Steaua" și-a desemnat cei 
mai buni sportivi din acest an, după 
cum urmează : 1. Constantin Ale
xandru — lupte ; 2 —3. I. Birlădeanu 
— N. Eșeanu — caiac ; 4. Ion Che- 
cicheș — gimnastică ; 5. Ecaterina 
Stahl — scrimă ; 6. Radu Daniel — 
box ; 7. Stan Marin — tir ; 8. Ștefan 
Sameș — fotbal : 9. Radu Voina — 
handbal ; 10. Florică Murarlu — 
rugby.

Clubul Dinamo București a alcă
tuit următorul clasament pentru 
sportivii săi : 1. Ivan Patzaichin — 
canoe ; 2. Petre Capusta — canoe ; 
3. Dan Grecu — gimnastică ; 4. Elena 
Oprea — FI. Dospinescu — canotaj ; 
5. Carmen Bunaciu — înot ; 6. Maria 
Tănase — Rodica Grădinaru — ca
notaj ; 7. Nicu Gingă — lupte ;
8. Mihalache Toma — judo : 9. Ion 
Constantin — rugbi ; 10. Virginia 
Ruzici — tenis.

® Competiția internațională de 
hochei pe gheață pentru cupa „Izves
tia" a luat sfirșit la Moscova cu des
fășurarea finalei intre echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (2—2, 1—0, 0—0), ocuplnd 
primul loc în clasament.
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NAȚIUNILE UNITE
V

O SESIUNE DESFĂȘURATĂ
ÎN SPIRIT CONSTRUCTIV

Declarațiile lui Kurt Waldheim pe marginea lucrărilor 
Adunării Generale a O.N.U.

*
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NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— într-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S., secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, evaluind rezultatele 
de ansamblu ale celei de-a 34-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.. 
a apreciat că dezbaterile acesteia 
,.s-au desfășurat într-un spirit de lu
cru constructiv". Rezoluțiile Adunării 
Generale — a arătat Kurt Waldheim
— vor constitui un punct de plecare 
pentru acțiunile viitoare în proble
mele majore ale zilelor noastre.

Referindu-se la obiectivele pe care 
comunitatea internațională va trebui 
să le urmărească in viitorul deceniu, 
secretarul general al O.N.U. a eviden
țiat. înainte de toate. „necesitatea 
opririi și schimbării sensului cursei 
distructive a înarmărilor și a concen
trării atenției asupra modificării si-

tuației actuale în care două treimi din 
omenire trăiesc într-o sărăcie croni
că". „Aceste două probleme sint inter
dependente" — a arătat el. Kurt 
Waldheim a accentuat asupra necesi
tății de a se acționa ..pentru regle
mentarea prin mijloace pașnice a con
flictelor existente, care amenință pa
cea generală", precum și asupra im
perativului ca statele 
pună eforturi serioase 
te pentru solutionarea 
globale", între care a 
loc de frunte criza energetică.
țiunile Unite, a spus el in încheiere, 
trebuie să servească drept for care să 
stimuleze adoptarea unor hotăriri po
litice serioase și fundamentale, care 
să asigure pentru întreaga umanitate 
un viitor mai sigur și mai plin de 
speranțe".

RABAT 22 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o efectuează în Maroc, 
la invitația ministrului marocan al 
afacerilor externe și cooperării, to
varășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut convorbiri 
cu Azze'ddine Guessous, ministrul 
comerțului, industriei, marinei co
merciale si pescuitului maritim, pre
cum și cu M’Hamed Douiri, ministrul 
aprovizionării și promovării naționa
le. Convorbirile au prilejuit exami
narea posibilităților de dezvoltare și 
diversificare a relațiilor romăno-ma- 
rocane. Totodată, au fost identifica
te și convenite noi acțiuni concrete 
de cooperare economică.

La convorbiri a participat ambasa
dorul țării noastre la Rabat, Ovidiu 
Popescu.

ic
Ministrul 

externe și 
Boucetta, a 
cu prilejul vizitei întreprinse în Ma
roc de tovarășul Ștefan Andrei. îh 
toasturile rostite au fost evidențiate 
bunele relații existente între cele 
două țări, necesitatea intensificării și 
diversificării raporturilor româno- 
maroeane, în spiritul înțelegerilor 
convenită între președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan al II-lea 
al Marocului.

marocan al afacerilor 
cooperării/' M'Hamed 

oferit un dineu oficial

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

AGENȚIILE DE PRESA
T

pe scurt

PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE IN MOZAMBIC. 
La Maputo s-au încheiat lucrările celei de-a cincea sesiuni a Adunării 
Populare a Mozambicului, care a aprobat planul de stat de dezvoltare 
economică pe 1979—19S0. Au fost examinate, de asemenea, probleme 
legate de pregătirea alegerilor locale prevăzute pentru anul viitor, precum 
și de organizarea, tot în 1980, a recensămîntului general al populației. A 
fost adoptată o declarație privind drepturile copiilor.

lumii „să de
și perseveren- 
altor probleme 
menționat la 

„Na-

Planurile de dezvoltare pe anul 1980 
adoptate de forurile legislative ale unor țări socialiste 
R. D. GERMANA

Ridicarea sancțiunilor împotriva Rhodesiei
Rezoluția cere să se acorde ajutor Rhodesiei și țărilor airicane 
din prima linie pentru reconstrucția economică și repatrierea 

refugiaților
șurile 
desiei" 

comitetului 
consiliului.
statelor membre

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
adoptat, vineri, o rezoluție prin care 
a hotărît ridicarea sancțiunilor îm
potriva Rhodesiei. Aceste sancțiuni 
au fost instituite prin rezoluțiile 
Consiliului de Securitate din 1966 și 
1968. in scopul izolării pe plan in
ternațional a regimului minoritar ra
sist de la Salisbury, care a procla
mat în mod..................
Rhodesiei la

Luînd în 
tripartite de 
glementarea 
rezoluția adoptată vineri de Consi
liul de Securitate 
statele membre „să

ilegal independența 
11 noiembrie 1965. 
considerare acordurile 
la Londra privind re- 
problemei rhodesiene,

invită toate 
înceteze mă-

Legalizarea Frontului
• Precizări privind acordul de 

demonstrație
LONDRA 22 (Agerpres). — în ca

pitala britanică au fost date publici
tății o serie de detalii privind acor
dul de încetare a focului in Rhodesia. 
Potrivit acestor precizări, acordul va 
cuprinde trei faze. începînd cu 21 
decembrie, cînd toate mișcările de tru
pe peste frontierele rhodesiene ur
mează să înceteze. La 28 decembrie 
se va pune capăt ostilităților și va 
începe să funcționeze Comisia de 
control asupra respectării acordului, 
în perioada 21—28 decembrie urmea
ză să se aplice ordinul de încetare a 
focului pentru trupele dispersate in 
junglă. La data de 4 ianuarie, forțele 
existente vor fi în totalitate în ta
berele dinainte repartizate — 16 pen-

•ir
SALISBURY 22 (Agerpres). — 

Simbătă, în centrul orașului Salis
bury s-a desfășurat, într-o atmos
feră entuziastă, o demonstrație in 
sprijinul Frontului Patriotic Zim
babwe. Participant ii purtau pancarte 
prin care subliniau activitatea rod
nică desfășurată de Frontul Patrio
tic, unitatea dintre Uniunea Poporu
lui African Zimbabwe și Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe (or
ganizațiile componente ale Frontului 
Patriotic), chemau alegătorii să-și 
dea votul Frontului in cadrul viitoa
relor alegeri — relevă agenția 
France PresSe. „Frontul Patriotic va

adoptate împotriva 
și hotărăște < 

pentru 
Ea cere 

Și i ale O.N.U. să

Rho- 
desființa- 
sancțiuni 
guverne- 
agențiilor 

i acorde

rea 
al 
lor 
specializate 
ajutor Rhodesiei și țărilor africane 
din prima linie — Angola. Botswa
na, Mozambic, Tanzania și Zambia 
— pentru reconstrucția economică și 
repatrierea refugiaților.

Marii Britanii. în calitate de pu
tere administrantă, i se cere să ex
pulzeze și să țină în afara teritoriu
lui rhodesian pe toți mercenarii 
străini și toate trupele sud-africane 
aflate in Rhodesia.

BERLIN 22 (Agerpres). — Camera 
Populară a R.D. Germane, întrunită 
la Berlin in cea de-a X-a sesiune, 
a aprobat planul de dezvoltare a 
economiei naționale și proiectul de 
buget pentru anul 1980.

Primul dintre aceste documente — 
precizează agenția A.D.N. — prevede 
creșterea venitului național cu 4,8 la 
sută, sporirea producției industriale 
cu 5.4 la sută și a productivității 
muncii in industrie cu 4,5 la sută 
față de anul acesta.

Proiectul de buget pentru anul 
viitor stabilește la capitolul venituri 
suma de 175.394 miliarde mărci, iar 
la capitolul cheltuieli 
liarde mărci.

Pentru construcția 
fost alocată în 1980

miliarde mărci, iar pentru asigu
rarea nivelului de viață material și 
spiritual al poporului au fost alocate 
52,26 miliarde mărci.

R. P. POLONĂ

PRIMIRE LA BUDAPESTA. O 
delegație a Partidului Comunist 
din Grecia, în frunte cu secretarul 
general al C.C. al partidului, Ha- 
rilaos Florakis. a avut convorbiri 
cu o delegație a P.M.S.U. în pro
bleme legate de activitatea celor 
două partide și colaborarea dintre 
ele. Delegația a fost primită de 

■ Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

175,329 mi

de locuințe a 
suma de 7,052

încetare a focului • Entuziastă 
la Salisbury
tru Frontul Patriotic Zimbabwe — 
unde vor putea să staționeze împreu
nă cu armele și materialul lor.

în. baza acordului de incetare a fo
cului, forțele guvernamentale rhode
siene vor începe operațiunile de 
dezangajare.

★
în primul său act oficial. în cali

tate de guvernator al Rhodesiei, 
lordul Soames a decretat ridicarea 
interdicției impuse in 1965 asupra ac
tivității politice a E’rontului Patriotic 
Zimbabwe, relevă agenția Reuter. Ca 
urmare, copreședinții Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe se pot întoarce in 
țară pentru a participa electorală. la campania

*
aduce țării pace", „Tot 
poporului", „Puterea să . 
porului" — se putea citi, de aseme
nea. pe pancartele purtate de de
monstranți. Demonstrația, care s-a 
desfășurat calm, a marcat declan
șarea campaniei electorale a Fron
tului Patriotic Zimbabwe.

Pe de altă parte, agențiile Reuter 
și U.P.I. transmit că persoane ne
identificate au atacat simbătă cu 
focuri de armă automată fosta casă 
din Salisbury a copreședintelui Fron
tului Patriotic. Robert Mugabe. Două 
rude ale lui Robert Mugabe au fost 
rănite.

pămîntul — 
aparțină po-

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 
Varșovia au luat sfirșit lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone. Sesiu
nea a aprobat planul de dezvoltare 
economico-socială a țării și bugetul 
de stat pe anul 1980.

ACORD. La Berlin a fost sem
nat un acord de colaborare în do
meniul veterinar intre 
Democrată Germană și 
Federală Germania.

RATA 
atins in 
sută, cel 
ani 
coordonării economice, 
Mitsotakis, în cadrul 
din parlament asupra proiectului de 
buget pentru 1980. în ce privește 
bugetul, totalul cheltuielilor se 
dică la 9.70 miliarde dolari, iar 
al veniturilor la 9,82 miliarde 
lari.

a

INFLAȚIEI ÎN GRECIA a 
acest an nivelul de 24 la 
mai ridicat din ultimii cinci 
anunțat ministrul grec al 

Constantin 
dezbaterilor

DEVALORIZAREA LIREI TUR
CEȘTI. Guvernul turc a procedat 
la devalorizarea monedei națio
nale — lira — în raport cu nouă 
devize vest-europene și cu dinarul 
kuweitian. De menționat că pari
tatea față de dolarul american și 
lira sterlină a rămas neschimbată. 
Măsura a fost adoptată pentru a se 
întruni condițiile cerute de Fondul 
Monetar Internațional in vederea 
obținerii unor noi credite — a pre
cizat Banca centrală a Turciei.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările se
siunii Adunării de Stat a R. P. Un
gare. în cadrul sesiunii a fost adoptat 
bugetul de stat pe anul 1980.

în diferite state

Preocupări în domeniul energetic
IUGOSLAVIA : Noi rezerve 

de turbă
BELGRAD 22 (Agerpres). — Noi 

rezerve de turbă, estimate la circa 
500 000 metri cubi, au fost descope
rite in regiunea din apropierea ora
șului Subotița, din R.S.F. Iugosla
via. Totodată, relevă agenția Tan- 
iug, specialiștii iugoslavi au apre
ciat că in regiunea respectivă s-ar 
afla alte două zăcăminte, incomplet 
cercetate, care conțin aproximativ 
un milion metri cubi de turbă. In 
acest mod. rezervele de turbă ale 
țării sint evaluate la 400 milioane 
metri cubi.

realizat această rută răspunzînd 
unei inițiative a guvernului brazi
lian care se preocupă de înlocuirea 
treptată a combustibilului tradițio
nal — benzina — cu alcool hidra- 
tat. După cum se știe. în Brazilia, 
experimentarea alcoolnaftei drept 
combustibil auto a fost inițiată în 
urmă cu trei ani. iar în prezent se 
depun serioase eforturi în acest do
meniu pentru diminuarea consumu
lui intern de petrol.

Republica
Republica

COLUMBIA A ADERAT
G.A.T.T, Guvernul columbian a

ri
ce 1 
do-

AMÎNARE. ’■ Congresul 
(parlamentul) a. aminat, 
jumătatea lunii ianuarie, adopta
rea unei hotăriri cu privire la con
vocarea de alegeri generale sau 
prezidențiale. Amînarea a fost de
terminată de faptul că dezbaterile 
purtate in forul legislativ in legă
tură cu această problemă nu 
dus la adoptarea unei decizii.

bolivian 
pină la

LA 
ho- 

tărit. simbătă, să adere la Acordul 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) — informează agenția 
E.F.E. Peste 80 la sută din comer
țul mondial se efectuează prin in
termediul G.A.T.T. Prin includerea 
Columbiei în acest ■ organism, 
G.A.T.T. cuprinde 85 state ale lumii.

CAPRICIILE VREMII. Institutele 
meteorologice anunți o scădere pu
ternică a temperaturii in Europa de 
vest. In mai multe țări s-au sem
nalat ninsori abundente care au 
perturbat serios traficul rutier, iar 
poleiul a fost cauza principală a 
numeroaselor accidente de auto
mobil din Anglia, R.F.G. și Franța. 
In același timp, in nordul Euro
pei se semnalează temperaturi 
neobișnuit de ridicate pentru 
ceasta perioadă a anului. In 
vegia, de pildă, vineri^ s-au 
nalat plus 12 
ce constituie

acord pentru 
decembrie.

grade Celsius, 
o temperatură 
treia decadă a

a- 
Nor- 
scm- 
ceea 

re- 
lunii

Istoria și prezentul. 
Leningrad, se contopesc în- 
tr-atît îneît vizitatorul le 
are mereu sub pri
vire. Pentru că orașul erou 
de pe Neva n-a uitat nimic 
din trecutul său, din încer
cările pe care a trebuit să 
le infrunte. Tot ceea ce a 
impregnat biografia sa se 
păstrează cu prospețime 
și-și pune pecetea nu numai 
pe imaginea generală a ora
șului, ci și pe viața cotidia
nă. hrănind gindurile și 
sentimentele oamenilor, po- 
tențind faptele lor.

Chiar de la sosire faci 
cunoștință cu această sim
bioză între trecutul glorios 
și prezentul modelat după 
exigențele noului. De în
dată ce pătrunzi în pasa
jul subteran ce duce de la 
aeroport spre oraș, lucrare 
de mari proporții realizată 
în ultimii ani,' dai cu pri
virea de .panorama bătăliei 
Leningradului — amenajată 
intr-un 
din tunel 
cele 900 de zile ale bloca
dei 
săpate adine în granit 
dau cu atita putere dă
ruirea, actele de eroism șl 
jertfele leningrădenilor in
cit ai impresia că ți se de
rulează prin fața 
grandioasa bătălie 
reprezentat una 
mai dramatice încleștări din 
timpul ultimului război 
mondial.

Eroismul leningrădenilor 
a fost descris în atîtea o- 
pere pătrunse de inegala
bil fior artistic incit ai 
fi tentat să crezi că nimic 
nu mai e de spus, dar des
pre asemenea eroi nicioda
tă nu se va spune totul, 
în memoria oamenilor mai 
în virstă. imaginea faptelor 
din anii blocadei rămine de 
neșters. Sînt cunoscu
te și de cei tineri, mindri 
de eroismul 
care, militari 
preferau să

imens amfiteatru 
care evocă

fasciste. Imaginile
re-

ochilor 
care a 

din cele

înaintașilor, 
sau civili, 
moară de

MAROC : Fructificarea 
resurselor carbonifere 

și hidroenergetice
RABAT 22 (Agerpres). ■— Pro

ducția de cărbune a Marocului este 
in prezent de 700 000 tone, cea mai 
mare parte din această cantitate 
fiind folosită in termocentrala de 
la Jerada, care asigură o treime din 
necesarul de energie electrică al 
țării. O altă treime din energia 
electrică necesară Marocului este 
furnizată de sistemul hidroenerge
tic, restul fiind asigurat de petrol.

BRAZ1I.IA : Inițiative 
pentru înlocuirea benzinei 

cu alcool hidratat
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

Un automobil de tip ..Dodge Polara 
1800“, folosind alcool drept carbu
rant. a străbătut distanța de 2 750 
kilometri dintre Centrul aerospatial 
brazilian de la San Jose dos Cam
pos și orașul argentinian San Mi
guel de Tucuman. Vehiculul a

Trecut și prezent

EGIPT : Instalații pentru 
utilizarea energiei solare
CAIRO 22 (Agerpres). — In două 

sate egiptene din guvernoratul Ma- 
nufia au fost amenajate instalații 
pentru utilizarea energiei solare. 
Energia, astfel obținută va fi utili
zată atit pentru încălzirea apei, cit 
și pentru alimentarea locuințelor 
cu curent electric.

S.U.A. : Un nou tip 
de centrală eoliană

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Administrația națională 
aeronautică și spațiul 
(N.A.S.A.) a anunțat că a 
o centrală eoliană. capabilă 
ducă electricitate la un preț com
petitiv. Această centrală experi
mentală. numită „Mod-2“, va fi in
stalată vara viitoare lingă Golden- 
dale, pe cursul fluviului Colombia, 
în statul Washington. Gratie aripi
lor sale, cu o anvergură de 91 me
tri, „Mod-2“ va putea pune în miș
care un generator care poate pro
duce 2 500 kilowați/oră, de cinci ori 
mai mare decit „Mod-1“ (care func
ționează 
Nord).

pentru 
cosmic 

realizat 
să pro-

la Boone, in Carolina de

orașul erou de pe Neva
și frig decit săfoame 

capituleze. Din faptele 
ilustrează totala dărui
re a populației civile ni 
s-a povestit următorul epi
sod. într-una din zile, un 
șofer ce transporta piine 
pentru ostașii din tranșee a 
fost lovit mortal de un 
glonte inamic. Mașina a 
fost inconjurată de trecă
tori, ce știau că-și trăiesc 
ultimele zile in care mai 
puteau rezista foamei. To
tuși, nici unul nu s-a atins 
nici măcar de o firimitură 
de piine. Au așteptat acolo 
pină a venit alt șofer și în
treaga cantitate de piine a 
fost transportată la desti
nație — soldaților din tran
șee. neclintiți la datorie zi 
și noapte.

Eroismul armatei era du
blat de eroismul locuitori
lor orașului — femei, bă- 
trini, copii. Numai așa se 
explică supraviețuirea 
ningrădului. Cuvintul 
ordine era unul singur 
tru toți leningrădenii : 
gănul Revoluției din 
tombrie, orașul in care sal
vele 
rora" 
epocă 
orașul 
a proclamat primul stat al 
muncitorilor și țăranilor, 
unde a semnat decretele 
pentru Pace și pentru 
Pămînt, să nu cadă in 
mina dușmanului. S-au 
jertfit peste un milion 
de vieți omenești — dar 
orașul nu a fost cedat, a 
supraviețuit, a învins.

în complexul memorial 
„Piskarevski", la a cărui in
trare sînt gravate cu aur 
cuvintele ..pentru ca nimic 
să nu se uite și nimeni să nu 
fie dat uitării", vizita
torii pășesc cu venerație. 
Profund emoționant 
gestul soțiilor, fiilor, 
poților, prietenilor 
ce se odihnesc în acest cimp 
de glorie, care depun o 
floare sau. presară piine

c-e

Le- 
de 

pen- 
lea- 
Oc-

crucișătorului „Au- 
au marcat o nouă 
în istoria omenirii, 

în care Lenin

este 
ne- 

celor

pe mormintele celor dragi.
Locuitorii orașului legen

dar păstrează la loc de cin
ste memoria celor căzuți la 
datorie și printr-o mun
că tenace, generoasă, pen
tru a aduce la înde
plinire mărețele idealuri ale 
inaintașilor lor. Muncind 
după un program minu
țios. întocmit, numai in 
ultimii ani au construit 
incă un Leningrad, adi
că tot atit cit s-a con
struit in cele trei secole de 
existență a orașului. Orașul, 
in care trăiesc și muncesc 
acum peste 4.5 milioane de 
oameni, se întinde pină la 
țărmul Mării Baltice, este 
durat pe verticală, după o 
arhitectonică specifică, ce 
îmbogățește mereu frumu
sețile din trecut. Zes
trea industrială a orașu
lui, care, refăcută din ruine, 
s-a dezvoltat puternic, cu
prinde peste 2 000 de în
treprinderi. Vase maritime, 
autocamioane și ■ tractoare, 
turbine pentru uriașele hi
drocentrale din Siberia, 
strunguri și semiconductors 
utilaje de înalt randament, 
aparatură electronică pen
tru cele mai diferite dome
nii ale economiei naționale 
și științei, sint numai cite- 
va din produsele nomencla
torului industrial al orașu
lui. devenit, după Moscova, 
al doilea centru industrial 
al țârii. Pornind de la o a- 
semenea puternică bază 
materială, leningrădenii 
și-au propus, in ultimii ani, 
să soluționeze o altă pro
blemă de anvergură. Este 
vorba de a forța natura! 
pentru ca. în pofida condiJ 
fiilor vitrege din partea lo
cului, agricultura regiunii 
să atingă un asemenea ni
vel de dezvoltare incit să 
asigure hrană pentru 6 mi- 
libane de locuitori, din care 
numai 1.5 milioane în me
diul rural.

Ne-am convins la fața lo-

cului cit de îndrăzneț este 
acest obiectiv, cite eforturi 
cere gospodarilor din re
giune. Interlocutorul nos
tru, Rudolf Eduardovici 
Praust, șeful secției agrico
le a Comitetului regional de 
partid Leningrad, bun cu
noscător al problemei, a ți
nut să precizeze că, deși re
giunea dispune de o supra
față de 8,5 milioane ha. ne 
locuitor revin, in medie, 
doar 0,14 ha teren agricol, 
restul pămintului fiind aco
perit cu apă, turbă, mlaștini 
și păduri. Mai trebuie amin
tit că, înaintea începerii lu
crărilor de recuperare, su
prafața utilizabilă pentru a- 
gricultură era dispersată in 
10 000 de parcele mici, a- 
devărate insule pe un vast 
teritoriu neprielnic. Astfel 
incit agricultura in regiu
ne trebuia, practic, creată, 
construită pas cu pas.

— E greu, dar nu e im
posibil — aprecia gazda 
noastră. Cu fondurile puse 
la dispoziție de stat și cu 
industria de care dispunem 
vom indeplini cu bine Înal
ta misiune de a asigura, din 
producție proprie, hrana 
populației din oraș și din 
regiune pină la finele aces
tui cincinal.

Principala ofensivă în 
regiunea Leningrad a con
stat în comasarea, prin hi
droameliorații, a pilcuri
lor răzlețe de pămînt, si
tuate intre mlaștini pline cu 
hățișuri, mărăcinisuri. vi- 
roage și bolovani. Și rezul
tatul este impresionant : au 
luat ființă 200 de sovhozuri. 
Suprafața racordată cir
cuitului economic este fer
tilizată anual cu însemnate 
cantități de îngrășăminte 
naturale și chimice, fără de 
care nu poate fi concepută 
o agricultură intensivă pe 
aceste terenuri neproducti
ve. Pentru asigurarea în
grășămintelor in cantitățile

-

date publicității la 
Viena, anul trecut in 
Munții Alpi și-au pier
dut viața 652 de 
soane, 
rănite, 
ciază 
tragic 
cu 20

CUTS.CREȘTEREA NU
MĂRULUI ACCIDEN
TELOR MONTANE 
aruncă o lumină sum
bră asupra . mult 
drăgitelor sporturi 
iarnă 
centrul 
trivit

dicat pe anul în 
Agenția Reuter subli
niază că Austria 
află pe primul loc in 
aceste statistici, 
Alpii austrieci pier- 
zindu-și viața, in 1978, 
216 alpiniști și vile- 
giaturiști.

inin- 
de 

din 
Po-

in țările 
Europei, 

unei statistici

se

POPULAȚIA NORVEGIEI 
ajuns la 4 080 000 locuitori. In 
mele 12 luni, ea a marcat un 
de 14 000 de persoane.

L_

întrevederi 
bulgaro-sovietice
SOFIA 22 (Agerpres). — Todor Jiv- 

kov. prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit pe 
Konstantin Katușev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Co
misia mixtă interguvernamentală 
bulgaro-sovietică de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Au 
fost examinate probleme ale adin- 
cirii și lărgirii în continuare a co
laborării economice și tehnico-ști- 
ințifice bilaterale.

mcaraguana
MANAGUA 22 (Agerpres). — La 

Managua s-au deschis lucrările con
gresului constitutiv al Asociației oa
menilor muncii din agricultură din 
Nicaragua, din care fac parte apro
ximativ 50 000 de țărani și muncitori 
agricoli. La congres participă un nu
măr de 250 de delegați reprezentind 
secțiunile asociației din aproape 
toate departamentele țării.

în raportul prezentat la congres, 
secretarul general al asociației, 
Edgardo Garcia, â subliniat că pri
mele nuclee ale asociației s-au con
stituit in urmă cu cîțiva ani, în plină 
luptă împotriva dictaturii somoziste. 
Conducătorii asociației au acționat 
în strinsă legătură cu conducerea 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională. iar activiștii asociației au 
mobilizat pe țărani la lupta împo
triva dictaturii.

la LeningradIstorie și prezent

necesare s-a creat și dez
voltat o adevărată indus
trie. care asigură peste opt 
milioane de tone de Îngră
șăminte naturale pe bază 
de turbă.

Concomitent cu lucrările 
de hidroameliorații, coma
sare, chimizare și cartare a 
solului s-a făcut o temei
nică organizare a producției 
în unități și ferme specia
lizate. Deși eforturile fi
nanciare sint considera
bile, producțiile mari ce 
se obțin recuperează in 
scurt timp fondurile chel
tuite. După cum ne-au in
format gazdele, de la cele 
25 000 vaci cu lapte se ob
țin, în medie, cite 3 400— 
3500 1 de lapte.

O rentabilitate 
bună se va obține 
tinderea industriei 
je. 
ție au și fost 
se o serie de acțiuni. Ast
fel, în orașul Kirise s-a 
construit recent o uzină pe
trochimică ce asigură 70 000 
tone proteine din pe
tro] pe an, urmind ca 
această producție să se du
bleze. Apoi, pe lîngă toate 
fabricile de prelucrare a

și mal 
prin ex- 
de fura- 

direc-în această
întreprin-

lemnului din regiune — și 
acestea nu sînt puține — 
s-au inființat secții de pro
ducere a proteinelor. Pro
teine furajere din turbă, 
materie primă ce se găseș
te din abundență in aceas
tă regiune mlăștinoasă, se 
produc intr-o unitate spe
cială din orașul ~ 
gorsk.

Ofensiva pentru 
rarea păminturilor 
sterpe și transformarea lor 
în surse de belșug între
gește imaginea marilor bă
tălii duse de leningrădeni 
pentru a asigura orașului și 
regiunii lor locul cuvenit pe 
orbita progresului contem
poran.

Părăsești Lehingradul stă- 
pinit de impresia că locui
torii acestor meleaguri, so
lemni în fața tradiției is
torice a orașului, fascinați 
de frumusețea lui, de ori
zonturile tot mai largi pe 
care le deschide construc
ția comunistă, trăiesc cu 
intensitate febra noului, a 
progresului, căruia 1 se 
consacră cu dăruire.

Baxito-

recupe- 
altădatâ

Florea CEAUȘESCU

per- 
alte 6 640 fiind 
Experții apre- 
că acest bilanț 
ar putea să fie 
la sută mai ri-

In orașul vest-german Koln se desfășoară procesul a trei naziști, acuzați de 
deportarea și exterminarea a 73 000 evrei din Franța în lagărele morții de la 
Auschwitz și Drancy, în timpul celui de-al doilea război mondial. Din primele 
momente ale procesului, în fața tribunalului din Koln au avut loc numeroase 
manifestații, ai căror participanți cereau pedepsirea criminalilor naziști. 

Fotografia înfățișează un aspect din timpul manifestațiilor

în Anglia și Italia
Perspective economice sub semnul incertitudinilor

LONDRA 22 (Agerpres). — Intr-un 
articol referitor la evoluția economi
ei britanice în 1980, cotidianul „Les 
Echos" scrie, citind datele Institutu
lui național de cercetări economice 
și sociale din Londra, că în anul vii
tor perspectivele de dezvoltare stau 
sub semnul incertitudinii.

Potrivit opiniilor specialiștilor in
stitutului, producția internă brută nu 
va crește decit cu 0,2 la sută in ter
meni reali în anul viitor, față de 0,4 
la sută in 1979.

★
O rată înaltă a inflației, tulburări

la nivelul forței de muncă și per
spectiva unei încetiniri generalizate 
a ritmului de creștere economică a 
statelor occidentale — aceștia sint 
factorii care vor influența puternic 
economia italiană in anul următor, 
scrie ziarul „International Herald 
Tribune". După ce reușise să depă
șească efectele crizei declanșate în 
1974, cind au avut loc marile majo
rări ale prețului petrolului. Italia, 
scrie ziarul, va cunoaște din nou o 
perioadă de creștere economică ge
nerală scăzută, iar primele luni ale 
anului viitor se anunță dificile.
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O eroare judiciară?
din completul Tribunalului corecțional din Clermont-Fer- 
răi și niște nedrepți. L-au condamnat la pedeapsa ma-

Judecătorii 
rând sint niște 
ximă posibilă — doi ani închisoare și amendă usturătoare — pe dl. dr. 
Pierre-Marie Painvin.

Și încă pe ce motiv I Fiți și dv o clipă judecători — și judecați ce 
a ajuns astăzi dreptatea.

Bietul dr. Painvin avea un cabinet luxos și o clientelă numeroasă
— în ultimii opt ani ciștiga 10 000 de franci pe zi. Căci dl. dr. Painvin 
(la ce calambururi s-ar preta numele lui, care înseamnă „pîinevin" I) 
se specializase în tratamente pentru slăbire intensivă. Doamne, 
domni și domnișoare, preocupați de siluetă și terorizați de spectrul 
obezității, îi umpleau sala de așteptare, cabinetul de consultații și 
clinica particulară. După principiul vaselor comunicante, cu cit scă
deau ca greutate pacienții la cura de slăbire, cu atît urca și se ingrășa 
contul bancar al medicului.

...Pină a venit ghinionul cu studenta de 21 de ani, Frederique Brun, 
care a vrut și ea să slăbească repede-repede; a urmat tratamentul, 
a luat medicamentele piesciise — farmacologia permite 3-5 picături 
de tyroxină, extract tiioidian, ei i se administrau 30 — a slăbit 14 kg 
și... a murit. Pur și simplu - și definitiv.

Motiv pentru care — respectiva sentință aspră. Ba mai mult, 
zul a făcut vilvă, iar ancheta a răscolit și alte 
specializate în cure de slăbire. Au fost închise 
unui trust — „International Slimming Center" — 
navi în stare de mizerie fiziologică, hrăniți cu 
pentru anorexie - împotriva poftei de mîncare.

Dar... de ce s-au înverșunat răii de judecători din Clermont-Ferrand 
împotriva bietului dr. Painvin ?

Doar este cunoscut că la ora actuală cam un sfert din omenire
— circa 900 de milioane de oameni — urmează cură de slăbire intensivă, 
din care 500 de milioane regim'de subalimentare drastică, in parlamen
tul italian s-a depus o moțiune prin care se cere ca în săptămîna 24-31 de
cembrie să se instituie doliu național pentru comemorarea milioane
lor de victime ale foametei ; or, i-a dat cineva in judecată pe au
torii respectivului tratament ? F.A.O. a arătat că numai anul acesta, 
datorită curei de slăbire forțată, vor muri aproximativ 50 de mili
oane de oameni, din care 17 milioane de copii sub 5 ani ; și ați au
zit de vreo anchetă, de vreun procuror care să deschidă o acțiune 
judiciară, a fost condamnat cineva la o zi sau la un ceas ori la un 
minut închisoare ? A fost adus în boxa acuzaților vreunul din acei medici 
specialiști care prescriu în rețetele lor tunuri in loc de piine ?

De ce au fost închise centrele de slăbire ale lui . „Internațional 
Slimming" din Paris, Lyon, Toulouse - și se mențin cele din Sahel și alte 
zone ale Africii, din unele țări ale Americii Latine sau acel stabiliment 
asiatic unde aproape două milioane de pacienți urmează un regim spe
cial, cu zero calorii, prin care au reușit să 
decît cadavrele ambulante de la Auschwitz ? 
li se întrerupe cura de slăbire, s-au strîns 
situația rămine confuză, n-o poate clarifica 
multe moașe la o naștere și nici cel despre ce se întîmplă cînd doi se 
ceartă și al treilea cîștigă — in speță cîștigă pacea eternă, liniștea de a 
nu mai suferi de foame.

Nu este, deci, îndreptățit să spunem că d-lui dr. Painvin i s-a 
făcut o nedreptate și cazul său este o eroare judiciară ?

Sau poate vor urma și alte procese, într-o sală de tribunal cit un 
glob, cu popoarele lumii în rol de procuror ?

ca- 
stabilimente și clinici 
un șir de centre ale 
unde s-au găsit bol- 
cartofi verzi și pilule

ajungă chiar și mai zvelți 
E drept, sînt încercări de a 
și fonduri și alimente, dar 
nici proverbul despre prea

N. CORBU
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