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DIN ACTUALITATEA

Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 25 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat un raport privind aplicarea — 
incepind de la 1 ianuarie 1980 — a pre
vederilor Legii beneficiilor în cooperativele 
agricole de producție. Introducerea indi
catorului „beneficii" creează pentru unită
țile agricole cooperatiste necesitatea 
de a-și concepe și organiza astfel activi
tatea incit să-și acopere cheltuielile din 
venituri, să obțină beneficii in vederea 
asigurării resurselor necesare propriei 
dezvoltări și, totodată, să contribuie la 
constituirea 
statului.

Comitetul 
cini Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, Ministeru
lui Finanțelor și Băncii pentru agricultură 
și industrie alimentară să sprijine efectiv 
fiecare unitate agricolă cooperatistă pen
tru ca, în 1980, acestea să obțină pro
ducții tot mai mari — vegetale și animale 
— să se asigure rentabilizarea, intr-un 
termen scurt, a tuturor cooperativelor agri
cole de producție, in acest scop, se vor 
stabili programe de îmbunătățire a acti
vității economice a cooperativelor agricole 
de producție, pentru creșterea producției, 
folosirea cu eficiență sporită a pămîntului, 
extinderea mecanizării lucrărilor agricole

folosirea judicioasă a forței de muncă, 
diversificarea activităților cu caracter in
dustrial, a prestărilor de servicii, a coope
rării cu unitățile de stat și cooperatiste etc.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut, de asemenea, un 
raport privind rezultatele acțiunii de iden
tificare și inventariere a bunurilor de va
loare deosebită din țară și străinătate 
aparținînd poporului român.

In scopul aplicării prevederilor Legii 
privind ocrotirea patrimoniului cultural 
național, a ansamblului de măsuri stabi
lite pentru acest domeniu de conducerea 
partidului și statului, Comisia centrală de' 
stat a patrimoniului cultural național, or
ganele de stat in atribuția cărora intră 
înfăptuirea prevederilor legale în această 
direcție au acționat pentru identificarea și 
asigurarea evidenței valorilor cultural- 
artistice din țară și străinătate care repre
zintă bunuri ce aparțin întregului nostru 
popor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
măsurile propuse pentru continuarea lu
crărilor de inventariere și bună adminis
trare a acestor valori ce aparțin patrimo
niului cultural național și a indicat să se 
ia și în viitor măsuri pentru apărarea și 
evitarea oricăror înstrăinări sau deterio
rări ale valorilor culturale, pentru buna 
lor conservare, valorificarea științifică și 
punerea, în continuare, în circuitul public 
a acestei prețioase avuții materiale și spi
rituale a poporului nostru.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, de

asemenea, fi a stabilit o serie de 
privind alegerile de deputați in 
Adunare Națională și în consiliile 
lore, precum și pregătirea celui 
ll-lea Congres al Frontului Unității So
cialiste. S-au precizat o serie de criterii și 
norme care asigură reprezentarea judi
cioasă în organele puterii de stat a tutu
ror categoriilor de oameni ai muncii, a 
femeilor, precum și a membrilor organi
zațiilor proprii ale Frontului Unității So
cialiste. Consiliile populare vor avea doi 
vicepreședinți nescoși din producție, din
tre care unul va fi membru al conducerii 
organizației locale a F.U.S. S-a stabilit să 
se depună mai multe candidaturi intr-un 
număr sporit de circumscripții electorale, 
ia consiliile populare comunale ajungîn- 
du-se pînă la 95 la sută din totalul 
deputaților ce vor fi aleși.

Comitetul Politic Executiv a subliniat eu 
satisfacție ecoul larg și interesul deosebit 
pe care propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de creare a organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității Socialiste le-au 
găsit în rîndul maselor de oameni ai 
muncii, al femeilor, aceasta exprimind do
rința celor ce nu sint membri ai partidului 
de a participa activ, in cadru organizat, 
la viața politică a țării, la înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemened, probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

întregul popor in jurul partidului sub semnul

Participanții la conferința munici
pală Hunedoara a Frontului Uni
tății Socialiste arată in telegrama 
lor : Constituirea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității Socialiste, 
acțiune desfășurată din inițiativa 
dumneavoastră, mult iubite ți stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, repre
zintă o nouă și elocventă expresie 
a forței orînduirii noastre socialiste, 
a unității de nezdruncinat a între
gului popor în jurul partidului, o 
preocupare statornică pentru partici
parea și mai intensă a maselor largi 
la viața economi
co-socială a țării. 
Ne exprimăm, de 
asemenea, bucu
ria și deplina sa
tisfacție ca dum
neavoastră, cel 
mai iubit fiu al 
poporului nostru, 
să vă aflați în 
continuare în 
funcția de pre
ședinte al Frontu
lui Unității Socia
liste, ceea ce con
stituie garanția obținerii de succese 
tot mai mari în toate domeniile 
de activitate. Vă asigurăm că side- 
rurgiștii, minerii, constructorii și 
ceilalți oameni ai muncii din vechea 
cetate da foc a Hunedoarei își vor 
Îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XII-Iea al Partidului 
Comunist Român. Totodată, ne expri
măm sentimentele de înaltă stimă 
și profunda recunoștință ce le pur
tăm față de dumneavoastră, adre- 
sîndu-vă din toată inima urări de 
sănătate și putere de muncă, calde 
mulțumiri pentru modul strălucit în 
care conduceți poporul nostru pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
străbun al României.

oameni ai muncii consgituiți în 374 
organizații proprii — se subliniază . 
în altă telegramă — ne exprimăm 
Înalta recunoștință și totala adeziune 
față de propunerile ' dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind creșterea 
rolului Frontului Unității Socialiste 
în viața social-politică a țării noas
tre. considerindu-le ca. parte orga
nică a procesului de adîncire și per
fecționare a democrației socialiste.

Aflat într-un proces de continuă 
dezvoltare economico-socială, muni
cipiul Constanța va realiza în anul

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

DE PARTICIPANȚII LA CONFERINȚELE MUNICIPALE, 
ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE 

ALE FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

în atmosfera de puternică emulație 
creatoare, de entuziasm și angajare 
politică pentru transpunerea în viață 
a istoricelor hotărîri adoptate la cel 
de-al XII-Iea Congres al partidului, 
participant!! Ia conferința munici
pală Constanța a Frontului Unității 
Socialiste, delegați ai organizațiilor 
de masă și obștești și ai celor 40121

1980 o producție globală industrială 
de 20 miliarde lei, valoarea mărfu
rilor destinate exportului se va cifra 
la peste 1 miliard lei, iar pe întregul 
cincinal vom obține o producție su
plimentară de 1,5 miliande lei.

Dînd glas gîndurilor și. sentimente
lor fierbinți de dragoste șl prețuire, 
stimă și recunoștință față de pu
ternica dumneavoastră personalitate, 
de care se leagă înfăptuirile trecu
tului, sarcinile prezentului și dimen
siunile viitorului, ne angajăm cu 
conștiința deplinei responsabilități 
ca. în cadrul organizației municipale 
Constanța a Frontului Unității So
cialiste, să depunem toate eforturile 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan din actualul și viito
rul cincinal, să participăm activ la 
toate acțiunile de interes obștesc, să 
ne aducem contribuția la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al XII-Iea Congres al partidului, 
la înflorirea și prosperitatea țării 
noastre, la Înaintarea 
calea socialismului și

Unității Socialiste — se spune h» 
altă telegramă —- aprobă din toată 
inima și își exprim^ înalta recunoș
tință și totala Adeziune față de 
propunerile formulate de dumnea
voastră cu privire' la creșterea rolu
lui Frontului Unității Socialiste in 
viața social-poliTică a țării, văzind în 
aceste măsuri Expresia largului de
mocratism al societății noastre, un 
cadru prielnic: pentru ca toți oamenii 
muncii să participe și mai activ Ia 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
generale a partidului și statului nos
tru. Sintem convinși că prin noile 

măsuri adoptate, 
noi; cetățenii ora
șului Pașcani, in 
frunte cu comu
niștii, vom putea 
participa in mod 
organizat la re
zolvarea tuturor 
problemelor care 
privesc- înfăptui
rea planului in 
profil teritorial al 
orașului. în acesta 
zile premergătoa
re celui de-al 
Frontului Unității 

satisfacția
II-lea Congres al
Socialiste, ne exprimăm 
că, și in viitou. în fruntea acestei or
ganizații se Ma afla cel mai iubit fiu 
al .poporului, garanție sigură a dez
voltării în continuare a patriei noas
tre, a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Noi mașini-unelte asimilate
Colectivul 

prinderii 
din Roman 
recent în 
un strung
care va putea prelu
cra piese cu un dia
metru de pină la 
4 300 mm și o greutate 
de 18 tone, 
complexă 
fi inclusă 
viitoare.

late în fabricație cu 
mai bine de un an 
înainte de termen 
6 tipuri de mașini- 
unelte, noi 
fecționăte, 
prelucrării ______ r.
în cei 4 ani parcurși 
din acest cincinal, în
treprinderea mecanică 
din Roman si-a înnoit, 
în . proporție de 80 la 
sută, gama sortimen
tală de masini-unelie 
pe care le produce,

in fabricație 
adaptindu-se. din 
mers. cerințelor și 
exigentelor benefi
ciarilor interni și ex
terni. Ca atare, strun
gurile Si mașinile pur- 
tind marca „Umaro" 
se bucură de frumoa
se aprecieri atît în 
tara noastră, cit și în 
Bulgaria, Cehoslova
cia. Franța, R. F. Ger
mania. Japonia, S.U.A.. 
U.R.S.S.. Venezuela și 
în alte țări ale lumii.

în telegrama lor, participanții 
conferința comunală Baia de Fier, 
județul Gorj, a Frontului Uni
tății Socialiste arată : Propunerile 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, privind creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste sint o 
expresie elocventă a cuprinderii tot 
mai largi a oamenilor muncii in viața 
politică, economică și socială a țării, 
a adincirii democrației socialiste, a 
afirmării personalității umane, a uni
tății și coeziunii Întregului popor 
în jurul partidului. Oamenii mun
cii. de pe aceste străvechi melea
guri văd in aplicarea propune
rilor dumneavoastră cu privire la 
creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste și perfecționarea activității 
sale un act politic de 
semnătate, menit să 
traducerea în viață a 
tăriri ale Congresului 
partidului. Convinși că prin consti
tuirea organizațiilor proprii ale Fron
tului Unității Socialiste vom obține 
noi rezultate în toate sectoarele de 
activitate, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general că noi, oa
menii muncii din Baia de Fier, sintem 
hotărîți să facem totul pentru ca, 
prin faptele noastre de muncă, să 
sporim valorile materiale ale țării, 
să o facem mal înfloritoare, mai pu
ternică.

Participanții la conferința comuna
lă Urecheni, județul Neamț, a Fron- 

, tului Unității Socialiste — se arată 
într-o altă telegramă — își. exprimă 
deplina adeziune față de propune
rile dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, pri
vitoare la sporirea rolului Frontului 
Unității Socialiste. Considerăm că 
aceste măsuri ne vor oferi posibilita
tea de a contribui cu toții, alături dt 
întregul nostru popor, la transpune
rea in viață a politicii înțelente a 
partidului și statului nostru. în ca
litate de membri aj Frontului Uni
tății Socialiste, ne angajăm să con
tribuim la sporirea producțiilor agri
cole, la ridicarea calității muncii în 
toate sectoarele de activitate, la a- 
plicarea măsurilor întreprinse ' de 
partidul și statul nostru. Convinși 
de justețea liniei pe care ne-am an
gajat, alături de întregul popor, vă 
asigurăm de adeziunea noastră de
plină la politica internă și externă a 
partidului și statului, pe care o pro
movați cu strălucită clarviziune și 
fermitate, pentru pace, prosperitate 
și fericirea noastră, a tuturor.

ACTIVITATE CULTURAL - EDUCATIVA MAI BOGATA, 
ACȚIUNI MAI SISTEMATICE PENTRU

Flecare bazin mi
nier al țării cultivă o 
anumită 
mindrește 
obiceiuri 
laudă cu 
cutezanța 
oamenilor 
bazinele miniere 
și-au cîștigat nume și 
renume face parte și 
Maramureșul. Adevă
rată „Țară a mineri
tului", Baia Mare, re
ședința județului, este 
înconjurată de cîteva 
orașe subpămintene 
ale căror „străzi" și 
„bulevarde" împinzesc 
pe sute șl sute de 
kilometri comori — 
ascunse de ere între 
rădăcinile munților ce 
dau o aleasă frumu
sețe împrejurimilor. 
Spre deosebire însă de 
minele Văii Jiului, 
care se vestesc prin 
turnurile puțurilor de 
extracție, turnuri înal
te, semețe, dovedind 
trăinicie și putere, mi
nele din Maramureș, 
asemenea celor din 
Munții Apuseni, sint 
ascunse după culmile 
munților, trăiesc pe 
maluri de ape limpezi, 
parcă neinvățate incă 
cu lumea mare.

Trecînd pragurile a- 
cestor orașe șubpă- 
mîntene, numite Her- 
ja. Baia Sprie. Cavnic, 
Băiuț, Baia Borșa, Să- 
sar, Șuior, „locuite" 
cu oameni pe cit de

tradiție, se 
cu anume 

și fapte, se 
priceperea, 

și hărnicia 
săi. Dintre 

care

vrednici pe atît de 
ospitalieri, nu poți să 
nu constați, mai ales 
dacă ești și de mese
rie, pătrunderea in
tensivă și extensivă a 
noului, a mecanizării 
în subteran, fiecare 
mină infățișindu-ți-se 
ca o adevărată „hală" 
industrială. Mineritul

clasic a dispărut. Me
seria da miner în în
țelesul de odinioară 
trăiește numai in a- 
mintirile „băieșilor" 
pensionari, care nici 
măcar nu se mai mi
nunează cind aud câ 
o nouă mașină îl aju
tă pe om să facă și 
cutare operațiune con
siderată „dz artiza
nat", deci care era 
executată In exclusi
vitate manual. In Ma
ramureș, doar in 
vreun 
mătate, 
trecut 
fundă 
mașinile și utilajele 
ajutîndu-1 pe munci
torul de la minele de 
minereuri să fie în 
același plan cu mine
rul 
de
cu

Dar minerii din Ma
ramureș se mai pot 
lăuda și cu un alt fapt, 
demn de luat în sea
mă, 
mină

Astăzi, fiecare 
se prezintă și 

ca un veritabil la
borator sau institut 
de proiectări, ca o 
veritabilă microuzi- 
nă constructoare de 
mașini. „Omul trebuie 
să muncească mai cu 
spor, să fie ferit de 
accidente, să depună 
un efort fizic cit mai 
redus", spun, cei care 
acționează pentru con
tinua înnoire a tehno
logiei de lucru în sub
teran. Cu adevărat in 
acest bazin fiecare 
mină este o școală, o 
școală modernă, care 
și-a tăcut o tradiție pe 
linia introducerii nou
lui, inclusiv în ceea ce 
privește schimbarea 
tehnologiilor de lucru 
în abataje, tehnologii 
care, de fapt, au înlo
cuit metodele de ex
ploatare socotite intan
gibile.

Inginerul Liviu Pop 
este directorul Exploa
tării miniere Herja. în 
biroul său, pe o măsu
ță, portretul lui, Emi- 
nescu, iar alături — 
un buchet de flori. „Să 
vă spun că sînt senti
mental ? Desigur. Fără

Ceea ce se remarcă, in primul rind, 
în munca politică de masă, în activi
tatea cultural-educativă in vederea 
însușirii concepției materialist-știin
țifice, desfășurată in județul Suceava 
în această perioadă de iarnă, atît de 
favorabilă acestei activități, este pre
ocuparea de a-i imprima un caracter 
sistematic, de a-i conferi culoare și 
relief. Stimulînd spiritul de inițiativă 
al organismelor cu răspunderi în 

‘ acest domeniu, comitetul județean de 
partid le-a antrenat intr-o activitate 
bogată, cu o forță sporită de influen
țare a conștiințelor.

UN PLAN UNITAR, CU RĂSPUN
DERI PRECISE PENTRU TOȚI FAC
TORII EDUCATIVI. Este concludent 
în acest sens faptul că sub îndruma
rea comitetului județean de partid a 
fost întocmit un plan unitar care 
prevede acțiuni pentru fiecare insti
tuție din județ cu atribuții și răspun
deri in domeniul educativ. în plan 
se acordă o pondere importantă răs
pândirii cunoștințelor științifice, fac
tor de prim ordin pentru interpre
tarea justă a fenomenelor și. proce
selor din natură și societate, pentru 
formarea unor convingeri ateist- 
științifice ferme. Astfel, planul pre
vede in acest domeniu un șir de 
acțiuni ale comisiei de răspîndire a 
cunoștințelor științifice din cadrul 
consiliului Frontului Unității Socia
liste, cum ar fi organizarea unor 
dezbateri, consfătuiri, schimburi de 
experiență, pe diverse teme, de 
la modalitățile de a 
cluziile filozofice ale 
nico-științifice pînă 
ficienței educative 
brigăzilor științifice. .
prevăzute, de asemenea, acțiuni ale

bibliotecii județene pentru populari
zarea și răspîndirea cărții științi
fice, acțiuni ale muzeelor, ale între
prinderii cinematografice etc.

EFICIENȚA LECTORATELOR 
ȘTIINȚIFICE. Din varietatea for
melor concrete sub care se desfă
șoară munca de formare a convin
gerilor materialist-științifice se de
tașează,- ca modalități ce și-au do-

frecvență mai ridicată in zonă. O a- 
.semenea conferință a avut loc chiar 
duminică 23 decembrie, cu partici
parea medicului, profesorului de 
științe naturale, explicindu-se cau
zele maladiilor respective, modalită
țile de prevenire a lor, căile de pro
filaxie.

Cu bune rezultate în propagarea 
adevărurilor științifice, în combaterea

diverse
valorifica con- 
revoluției teh- 
la sporirea e- 

a " 
în plan sint

vedit eficiența și se bucură de apre
ciere, lectoratele științifice. Este 
vorba de o suită de conferințe, pe o 
tematică de larg interes, care nu 
sint concepute însă ca simple pre
legeri, ci urmate de discuții, 
punsuri 
au loc, 
minele 
marcat 
bateri 
grupuri 
toratul din satul Milișeuți, 
Emil Bodnaraș, au fost 
anul acesta subiecte din cele mai di
verse, de la problemele complexe 
ale echilibrului ecologic la regulile 
moderne agrozootehnice și exigențele 
actuale în educarea tinerei generații. 
Unele conferințe au pornit de la si
tuația sanitară din. comună, ana- 
lizîndu-se cauzele unor maladii cu

ras- 
la întrebări. îndeobște ele 
la intervale regulate, la că- 
culturale. Dar este de re- 
că asemenea conferințe-dez- 

se 
da

diferitelor mentalități Înapoiate și 
atitudini mistice este utilizat filmul. 
Astfel, in cadrul Festivalului filmu
lui științific, care se organizează 
anual în județ, s-au proiectat anul 
acesta 330 de filme grupate pe pro
grame tematice — structura univer
sului. organismul Uman și viața ra
țională, descoperiri recente in fizică, 
chimie, biologie, ipoteze moderne pri
vind apariția vieții și a omului pe 
pămînt. De notat că proiecția în 
comune a acestor filme este de regulă 
însoțită de organizarea unor dezba
teri, răspunsuri la întrebări, menite 
să pună în evidență concluziile de or
din teoretic general ale descoperiri
lor științifice atestînd materialitatea 
lumii, capacitatea omului de a cu
noaște și transforma mediul încon
jurător. Merită evidențiată inițiativa 
de a se elabora unele filme cu forțe

proprii locale. S-au bucurat de un 
larg ecou filmele care, surprinzînd 
diferite obiceiuri mistice, atitudini 
inspirate de credința in existența 
unor forțe supranaturale, au împle
tit redarea acestora cu comentariul 
critic, cu relevarea caracterului dău
nător al acestor practici.

între mijloacele folosite in edu
carea materialist-științifică se inscrie 
și editarea sistematică a unor broșuri 
ilustrind noi cuceriri ale științei și 

‘tehnicii. Se editează, de asemenea, un 
calendar „Știința și viața" in tiraj de 
masă, în care sint înscrise date și fe
nomene astronomice ale anului, date 
istorice și aniversări mai importante, 
sfaturi medicale, sint prezentate emi
siuni științifice și tehnice din progra
mul radioteleviziunii. sint notate ma
xime, cugetări privind virtuțile cogni
tive si formative ale științei.

COMOARA VECHILOR DATINI 
ȘI OBICEIURI VALORIFICATĂ 
DIN PERSPECTIVA LAICA. Ținu
tul Bucovinei se numără prințre cele 
mai bogate regiuni folclorice ale țării. 
O veritabilă comoară de datini și 
obiceiuri este inspirată de sărbătoarea 
Anului nou. Pornind de la această 
realitate, pe plan județean s-a ini
țiat o largă acțiune de valorificare 
din perspectivă laică a acestor tradi
ții legate de munca și viața oameni
lor, de activitățile specifice din zonă, 
de combatere a prejudecăților mis
tice. în acest cadru se înscrie orga
nizarea în majoritatea localităților ju
dețului a festivalului de datini și 
obiceiuri de Anul Nou. în programe

Vorbesc cu bătrina Sofia Ma
tei. in virstă de 73 de ani, din 
Albac. A născut 19 copii. Băr
batul ei, Ion Matei, a fost mo
rar. Moara măcina pe zi cam 
5—6 saci de porumb. Cu mămă
liga făceau față, cu laptele era 
mai greu, 
oala cu 
mergea singură' 
tește bătrina. Ce au ajuns, 
sint acum acești copii? Să 
cem, de pildă, Pamfil. E 
sor universitar la Sibiu; 
profesor la Bistrița. S-o 
tim pe Maria Opreanu : 
mas in comună. Și să-i 
tim pe Gheorg'ne, pădurarul, pi 
Nicolae, minerul, pe Letiția, in- 

Bucium, pe 
pe Sofia, 

mă vor, așa 
pe drumuri.

„Le arătam pruncilor 
lapte și mămăliga 

1“ — iși amin- 
ce 
zi- 

profe- 
Ion * 
amin- 
a ră- 
amin-

vățătoarea de la 
Ioana din Lăzești, 
profesoară. „Si toți 
că mai mereu sint 
Numai că acasă am și eu tre
buri. Aici, la noi, is tare multe 
de făcut“.

Zici mamă de moți din Albac 
și zici istorie...

— Cum de ați găsit nume ce
lor 19 copil?

— Numele era ușor de găsit, 
mal greu a fost cu rostul lor in 
viață. Că d-aia ii aduci pe 
lume. Ei. acum altfel stau lu
crurile. Le spun fătuțelor tine
re cit de greu a fost, și mai că 
nu le vine a crede. In Albac 
sint multe mame ca mine. Lu- 
creția Todea a născut 21 de co
pii, iar Aura Pasca are 12. Toți 
sint buni sportivi. Rafila Nicola, 
in virstă de 31 de ani. are deo
camdată 10 copii. Luați flecare 
familie din casele de piatră ale 
Albacului și veți găsi o mindră 
coroană de prunci. Și intre- 
bați-o pe fiecare mamă despre 
grija cu care sint înconjurați, ea 
și pruncii ei.

Dar mai ales vă vor vorbi 
mamele de moți despre dorința 
pruncilor lor de a deveni oa
meni adevărați, de a pune umă
rul la ridicarea locurilor in care 
s-au născut, a țării întregi. Și 
veți citi in ochii lor noua dem
nitate la care au fost ridicate. 
Demnitatea de mame Și educa
toare. Și de făuritoare ale unei 
noi istorii.
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căci avem și aici tradiții bogate. 
La fel am'vorbit și despre trebuin
ța unui saivan pentru cel puțin
1 000 de oi. despre nevoia mai mul
tor lucrări de irigații și desecări in 
luncile riului Bilea, a amenajării 
dispensarului ș.a. Erau doar ginduri. 
Acum, înscrise fiind în plan, vor 
deveni fapte. Prin contribuția con
cretă a obștii, a fiecăruia dintre noi. 
Cum ne indeamnâ secretarul gene
rai al partidului, trebuie să ne fa
cem fiecare datoria de cetățeni ai 
acestei țări — și ne-o vom face cu 
toată răspunderea.

— Condițiile de a realiza pro
gramul prevăzut sînt asigurate prin 
înseși măsurile luate pentru lărgi
rea cadrului politic de participare

I
FRONTUL UNITATil SOCIALISTE ONESTE ÎNTREGUL POPOR IN IOROL PARTIDULUI

I
I DIVERS I

I
SOS SEMNUL FĂURIRII WORM COMONIST Al TARII

I
I Natura se amuză

I

I
I
I
I
I

A înflorit pentru a... patra 
oară in curtea casei lui Ion Do- 
br.escu din Cimpulung. stra
da P. Zamfifescu, liliacul 
sălbatec ! lată ce ne mai infor
mează I. D. : „Crengile lui sint 
pline de flori mov. iar vecinii 
și alți cetățeni din oraș nu se 
mai satură să le privească. Țin 
mult la aCest liliac oare s-a in
tegrat in gospodăria mea, face 
parte din viat-a noastră. El a 
înflorit nu numai în această 
iarnă blindă. ci și in alți ani a 
înfruntat, straturi mari de zăpa
dă si geruri aspre".

La multi ani. dumneavoastră 
Si, liliacului!

I
I
I
I
I
I

I In drum ) I
I spre Tecuci I
I
I
I
I
I
I

— Om bun. a zis, tntr-una din 
tile, Ștefan Bălan din comuna 
Nicorești — Galati — unui trecă
tor de pe drum. Voiam să mă 
duc la Tecuci să cumpăr și eu ce 
îmi este necesar pe lingă casă 
acuma de sfirșit de an. Dar aci, 
in fața magazinului din satul Vi
șina, băgai de seama că mi-am 
pierdut portofelul cu actele și 
banii.

Stă omul de pe drum in cum
pănă — Iordache Hulea din ~ 
iana — se uită l-a păgubaș 
pune la încercare :

— Cîți bani ai pierdut și 
fel de acte aveai ?

Alb la fată, Bălan spune 
și cum.

— Păi, tocmai ce ai pierdut tu, 
veriCule, am găsit eu, a adăugat 
Iordache. dindu-i păgubașului 
punga. Apoi și-a văzut de 
drum.

ce

cit

I
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CÎMP LARG DE MANIFESTARE
A INIȚIATIVEI MASELOR

Delegați la conferința 
municipală Dej a Frontului 
Unității Socialiste — ro
mâni. maghiari și de alte 
naționalități, bărbați și fe
mei — și-au reamintit cu 
recunoștință de acele zile 
grele din primăvara anului 
1979, cind secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușfescu. a venit 
în mijlocul lor. imbărbătin- 
du-i și asigurindu-i că ora
șul lor va deveni și mai 
frumos, și mai înfloritor.

Intr-adevăr, puține loca
lități se pot mîndri cu ase
menea rezultate cum sint 
cele obținute de oamenii 
muncii din municipiul Dej, 
mai ales in ultimii ani. cind, 
sub conducerea organiza
ției municipale de partid 
și sub egida Frontului Uni
tății Socialiste, au reușit să 
dea noi dimensiuni econo
mice și gospodăresc-edili- 
tare localității lor. îndepli
nirea cu 118 zile mai de
vreme a prevederilor pla
nului pe primii patru ani 
ai cincinalului — așa cum 
se sublinia în darea de sea
mă — va asigura ca pină la 
finele anului 1980 să se ob
țină o producție suplimen
tară de peste 700 milioane 
lei. Electrificarea transpor
tului feroviar, punerea in 
funcțiune a fabricilor de 
pectină și făinuri furajere, 
dezvoltarea și modernizarea 
salinei, a combinatului de 
celuloză și hirtie, a între
prinderii de prelucrare a 
lemnului. stadiul înaintat 
de construcție a noii între
prinderi de fibre artificiale 
au transformat municipiul

Dej într-un puternic cen
tru industrial. Spitalul, po
liclinica. hotelul turistic — 
construite in ultimii ani — 
cele peste 2 700 de aparta
mente date în folosință, 400 
de locuri în cămine etc. 
dau municipiului o înfăți
șare nouă, un grad sporit 
da civilizație.

Așa cum au arătat în 
conferință numeroși vorbi-

nicipiul Dej a fost distins 
cu Ordinul Muncii clasa a 
Ii-a. în același timp, con
siliul municipal F.U.S., or
ganizațiile componente, sub 
conducerea comitetului 
municipal de partid, au or
ganizat studii, controale și 
analize, au dezbătut pro
bleme de larg interes cetă
țenesc, cele mai valoroase 
propuneri și sugestii fiind

însemnări de la Conferința 
municipală Dej 

a Frontului Unității Socialiste
tori, existenta Frontului 
Unității Socialiste a creat 
cimp larg de participare a 
maselor la conducerea tre
burilor obștești, la înfăp
tuirea unor obiective de 
larg interes cetățenesc. Cu 
sprijinul statului și cu 
contribuția în muncă a 
cetățenilor se desfășoară 
ample lucrări de îndiguire 
a riului Someș, a Văii Sal- 
ca — adevărate lucrări de 
artă care, pun stavilă 
unor eventuale stihii ale 
apelor. Tot cu sprijinul 
cetățenilor au fost constru- 
iți 320 000 metri pătrați de 
străzi, 130 000 metri pătrați 
trotuare, s-au plantat 
300 000 pomi și arbuști or
namentali, sînt întreținute 
peste 300 hectare zone și 
spații verzi, s-au amenajat 
51 baze sportive și terenuri 
de joacă pentru copii etc, 
înfăptuiri pentru care mu-

înfăptuite cu - participarea 
largă a maselor.

— Constituirea organiza
țiilor proprii ale Frontului 
Unități! Socialiste — spu
nea tovarășul Alexandru 
Pavai, membru al biroului 
executiv al consiliului mu
nicipal F.U.S. — va asigu
ra participarea și mei lar
gă a oamenilor muncii, ro
mâni. maghiari și de alte 
naționalități. Ia înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea a! partidului, hotă- 
riri din care și pentru mu
nicipiul nostru rezultă o- 
biective deosebite : un vo
lum aproape dublu de in
vestiții în viitorul -cincinal 
în comparație cu cel actual, 
construirea a peste 2 200 
de apartamente, asigurarea 
a mai mult de 3 000 de 
locuri noi de muncă, din 
care 1 000 pentru femei. De 
asemenea, vor fi continuate 
lucrările de îndiguire a So

meșului, este prevăzută 
construcția unei case de 
cultură, a unui dispensar, 
a unei școli și unei băi pu
blice, a unor noi spații co
merciale și altele, la reali
zarea cărora sînteni che
mați să participăm cu toții, 
căci sint ale noastre, ale 
tuturor. Iată de, ce lansez 
chemarea către toate orga
nizațiile F.U.S. din muni
cipiu să-și concentreze for
țele spre ridicarea locali
tății noastre pe o treaptă 
superioară de dezvoltare 
economică și social-cultu- 
ralâ.

Chemarea a fost susținu
tă — în numele organiza
țiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste din în
treprinderi, instituții, car
tiere — de către numeroși 
participant! care, după ce 
au adus un cald omagiu 
secretarului general al 
partidului, prin aie cărui 
propuneri s-au creat con
diții de largă afirmare a 
democrației socialiste, s-au 
angajat să fie prezenți, 
alături de întreaga popu
lație a municipiului, la rea
lizarea tuturor prevederilor 
stabilite. între acestea — 
realizarea în anul 1980 a 
unei producții-marfă supli
mentare în industrie in va
loare de peste 70 milioane 
lei. executarea prin muncă 
patriotică a unui volum de 
lucrări de peste 40 milioa
ne, punerea în funcțiune cu 
15 zile mai devreme a 
obiectivelor de investiții.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

CONȘTIINȚA CIVICĂ IȘI SPUNE CUVÎNTUL

• Propuneri • inițiative • acțiuni
• Mai mulți membri ai Frontului Unității Socialiste au ‘propus mărirea 

gamei de asimilări și recondiționâri la instalația „Ermeto“ folosită în între
prindere pentru repararea excavatoarelor hidraulice. Prin aplicarea acestei 
propuneri și prin reducerea importului de piese de schimb se vor realiza 
economii în valoare de 2,5—3 milioane lei valută anual ; în plus, creș
terea capacității, modernizarea și dotarea atelierului de recondiționâri ne
cesar reparării instalațiilor, hidraulice va determina creșterea eficienței 
economice a unității cu 1,5—2 milioane lei anual. (Adunarea generală de 
constituire a organizației proprii a F.U.S. de la întreprinderea de repa
rații — Brăila).

• Participanții la conferințe din cîteva localități rurale situate In Mun
ții Apuseni, în zona necooperativizată, au propus să se acorde mai mult 
sprijin asociațiilor crescătorilor de animale în execuția unor lucrări agri
cole, în procurarea de îngrășăminte chimice și sâmînță pentru fertilizarea 
și supraînsămințarea pășunilor, in ameliorarea raselor de bovine și ovine 
in vederea creșterii producțiilor de carne, lapte și lină. (Conferințele co
munale ale F.U.S. din Gîrda, Bistra, Arieșeni, Roșia Montană, județul Alba)

• Mihai Horincar, Alexandrei Bud, Ioan Berinde — participant la 
adunarea de constituire a organizației proprii a F.U.S. — au avut inițiativa 
amenajării prin contribuția în muncă a cetățenilor a unui izvor de apă 
minerală din zonă, precum și a unei stații de autobuz acoperite. (Adunarea 
generală a organizației proprii a F.U.S. din cartierul „Valea Borcutului", 
municipiul Baia Mare).

• Membrii F.U.S. au luat inițiativa de a realiza un portofoliu de ma
teriale privind realizările importante din domeniul științei și tehnologiei 
obținute în țara noastră, apărute în presă, în vederea popularizării expe
rienței pozitive prin publicațiile institutului. Tovarășele Ileana Enache și 
Xenia Vlădescu. in colaborare cu sectorul bibliotecă și evidențe naționale, 
condus de comunista Mariana Taulescu, au primit ca sarcină concretă 
efectuarea unei documentări suplimentare, care să se realizeze printr-o 
legătură strînsă, permanentă cu întreprinderile și instituțiile din țară. 
(Adunarea generală de constituire a organizației proprii a F.U.S. de la 
Institutul național de informare și documentare — sectorul 1, București).

• Președintele asociației crescătorilor de animale, loan Chițu, a propus
să fie instalat în sat un cîntar basculă unde să poată fi cântărite ani
malele contractate cu statul, pentru ca sătenii să nu mai facă un drum 
lung pînă la Bran. (Adunarea generală sătească a F.U.S. — Sohodol, ju
dețul Brașov). „

® Amenajarea unei bazei sportive proprii a întreprinderii, care să cu
prindă teren de fotbal, handbal, terenuri de tenis de cimp etc., în imediata 
apropiere a unității, unde oamenii muncii de pe întreaga platformă a mu
nicipiului își vor putea petreoe timpul liber. (Adunarea generală a orga
nizației proprii a F.U.S. de la întreprinderea de aparataj electric auto și 
motoare electrice — Sfinlu Gheorghe. județul Covasna).

Grupaj realizat de Virqil GHEORGHIȚA 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii”

Invitație pentru 
anotimpul alb

La poalele munților Semenic, ln- 
tr-o poiană situată la 650 m alti
tudine se află stațiunea CriVaia. 
Vecinătatea riului Bîrzava, a lacu
lui de acumulare Văliug, pădurile 
de foioase din împrejurimi Confe
ră locului un pitoresc aparte. Un 
hotel modern de categoria l-a cu 
130 locuri, restaurant propriu șl 
încălzire centrală asigură confor
tul dorit. In împrejurimi, condiții 
de schiat și' săniuș pe pirtli cu un 
grad redus de dificultate, baby- 
schi-lift. La 3 km de stațiune, un 
telescaun facilitează ascensiunea 
spre pîrtiile de pe Semenic. Ac
cesul la Crivaia se face pe șosele 
modernizate (D.N. 58 sau D.N. 58 B), 
precum și cu trenul pină la Reșița 
și apoi cu autobuzul.

Bilete pentru odihnă sau vacan
țe mai scurte se găsesc la toate a- 
gențiile și filialele oficiilor jude
țene de turism, unde puteți obține 
și informații suplimentare.

I
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acoperă vasul cu 
lasă să fiarbă 15 

• mic. Obțineți o 
aromată si hră-

I
I
I
I

In loc de supă 
de pasăre

„Introduceți conținutul plicu
lui într-un vas cu 1,1 litri de 
apă care fierbe. Se amestecă 
conținutul pină începe să fiarbă 
in clocot. Se 
un capac și se 
minute la foc 
Supă gustoasă, 
nitoare".

Așa scrie pe 
cu supă de pasăre fabricate de 
I.P.I.L.F. Oltenița. Am cumpă
rat. deunăzi, citeva plicuri și 
răsturnind unul in apă clocoti
tă a ieșit din el o insipidă supă 
de... fidea., Dintr-un alt plic, de 
supă de vită, a ieșit supă de... 
pasăre. (Norma internă 50).

Ce apare din supa de curcan ?

toate 'plicurile

I
I

Sofer de cursă->

lungă

I
I
I
I
I
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„E băiat tinăr. harnic fi ciștigă 
bine, face cu mașina lui drumuri 
lungi". Așa vorbeau despre Iu
lian Boiculescu oamenii care il 
cunoșteau, vecinii. El lucra la 
în treprinderea G.S.F.C._ din Rm. 
Vilcea, de unde pleca în zori și 
se -întorcea mereu noaptea tir- 
ziu. Numai că intr-o zi, lui Iu
lian i s-a arătat o hirtie pe care 
scria : „Fals, abuz, uz de fals" 
și alte asemenea cuvinte pentru 
care era acuzat și urma să dea 
socoteală. Ce făcuse Iulian ? Fă
cuse mii de km cu mașina statu
lui, în interes personal, falsifi
case foile de parcurs pentru 
curse clandestine insușindu-și 
aproape 20 000 lei. A fost oprit la 
timp, au conchis cunoscuții, 
altfel Iulian al nostru înconjura 
pămîntul cu banii statului".
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Fapte 
iresponsabile

Părțile laterale ale pasajului 
Bucur-Obor, care string ca in
tr-un clește zona pe unde circu
lă tramvaiele, autoturismele și 
autocamioanele, sint căi de ac
ces, pentru public și locuri foar
te bune pentru afișaj. Cum știu 
toți care au trecut prin această 
parte a orașului, constructorii, 
ca să mascheze plafonul de ci
ment, au montat sus citeva sute, 
poate o mie de plăci perforate 
de carton care imită aluminiul. 
Totul era bine și frumos, dar 
s-au găsit și se mai găsesc pier- 
de-vară care — iresponsabili — 
au stricat și strică zilnic plafo
nul cu pricina : sar in sus și 
dărîmă cu miinile plăcile res
pective, care cad apoi in mizga 
de pe jos sau rămin strlmbe. 
Acum sint mai multe plăci a- 
runcate pe jos sau rupte decit 
cele zdravene.

I Nici aurul
I
I
I
I
I
I
I
I

Ce o îndemna atit de des pe 
Viorica să plece din unitatea 
unde lucra — Fabrica de indus
trializare a laptelui din Tg. Jiu 
— să părăsească și orașul, apoi 
să mai dea și fuga pină la Arad 
sau Timișoara, numai ea știa. 
Dar de la un timp au vrut să știe 
și alții. Si au văzut-o pe Viorica 
Mureșanu ba umblind prin 
„talciocuri", ba luînd legătura cu 
persoane dubioase. Azi așa. mii- 
ne așa, pină cind într-o zi la 
Viorica a fost descoperită o im
portantă cantitate de bijuterii 
din aur. Le cumpăra din orașele 
amintite și le vindea la preț de 
speculă la Tg. Jiu.

„Nu-i nimic, mă descurc eu, 
și-a zis V. M„ doar am ăur!“ 
Dar. ne scrie tovarășul C. Ban
ta, președintele Judecătoriei din 
Tg. Jiu, și-a dat curind seama 
că. din încurcătura in care sin
gură intrase, nici aurul n-o mai 
poate scăpa.

Rubricâ realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții „ScinteiF^J
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Obiectivele înscrise în programul de 
măsuri - neintîrziat transpuse în viață

„Oameni harnici și prlcepuți are 
mulți comuna noastră, Cîrțișoâra, 
satul de demult al lui Badea Cîrțan, 
«râspînditorul de cărți românești în 
Transilvania», așezarea frumoasa 
și bogată de astăzi, pe hotarele că
reia, întinse pină dincolo de piscu
rile Bilei, se află 1'ransfăgărășanul, 
simbol al muncii dirze a oamenilor 
din aceste locuri. Dacă bilanțul 
acestor ani este deosebit de rodnic 
și in ce privește producția agricolă, 
și in creșterea animalelor, și pe 
plan social-gospodăresc. trebuie 
spus că ambițiile locuitorilor noștri, 
ca membri ai organizației Frontului 
Unității Socialiste, sint și mai mari. 
Și aceasta cu atit mai mult cu cit 
există toate condițiile de a îmbogă
ți acest bilanț cu faptele de muncă 
ale prezentului”.

La ce fel de condiții se referea 
darea de seamă prezentată in con
ferința comunală a Frontului Uni
tății Socialiste — din care am ex
tras rîndurile de mai sus — aveam 
sâ aflăm și din cuvintul partici- 
panțiloi' la dezbateri.

— Avem forțe de muncă suficien
te și destule rezerve atit în cimp, 
cit și în vatra satului, care așteap
tă să fie valorificate — spunea Vic
tor Bucurenciu, brigadier de cimp 
la cooperativa agricolă. Dar. zic eu, 
înainte de orice aVem un program 
de măsuri mai bogat și mai frumos
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AU OPRIT TRENUL SĂ TAIE BRAZI Hai la groapa cu... burlane!
De cită prețuire1 se 

bucură la noi pădurea 
știm cu toții. Există o 
lege care o apără. Există 
un program care-i asigu
ră dezvoltarea pe o pe
rioadă de lungă durată. 
Cu toate acestea, uneori, 
oamenii certați cu norme
le civilizației, cu legea, a- 
tenteazâ într-un mod a- 
gresiv la acest bun ob
ștesc — fapt care a mai 
fost criticat în ziarul nos
tru.

Ilustrative pentru ceea 
ce se intimplă, pe alocuri, 
în aceste zile din preaj
ma sărbătorilor de iarnă, 
sînt citeva fapte. Turiștii 
care duminică 23 decem
brie au parcurs traseul 
Șaua Tîmpei — Poiana 
Brașov între orele 11 și 
13 au fost martorii unor 
fapte de-a dreptul incali
ficabile. Anumiți cetățeni 
certați cu legile țării, făiră 
conștiință civică, se căță- 
rau pe cei mai falnici 
brazi argintii și le retezau 
vîrfurile pentru a face 
din ei pomi de iarnă. în 
urma lor. brazii rămîneau 
ciunți. Iar dacă asemenea
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I Pâră cuvinte

Desen de Nic. NICOLAESCU

ca orieînd. Putem spune că la mul
te din obiectivele trecute in planul 
de măsuri ne-am gîndit și noi ina- 
inte. Poate am discutat cu vecinul 
sau i-am spus primarului că ar fi 
bine să mărim suprafața cultivată 
cu cartofi de toamnă, pe care se 
realizează adevărate recorduri de 
producție, sâ creștem mai multe oi, 

însemnări 
din Cîrțișoara

cazuri se petreceau pe a- 
cast traseu circulat, și în 
plină zi, nu-i greu de i- 
maginat ce se petrecea în 
alte zone mult mai expu
se... jafului. Indignați de 
ceea ce vedeau, turiștii se 
întrebau pe bună drepta
te : unde se găseau și ce

pe la gurile de exploatare 
și prin oraș, dar sintem 
practic copleșiți, nu mai 
facem față. Unii din oa
menii noștri, ca pădurarii 
Alexandru Isaia și loan 
Benga, au fost pur și sim
plu bătuți de indivizii 
care-și procurau ilegal

Din nou despre fapte reprobabile 
care duc la degradarea pădurii

făceau la acea oră oei 
care aveau datoria să a- 
pere pădurea ?

Această întrebare am a- 
dresat-o și noi a doua zi 
inginerului Lucian Dincă, 
inspectorul șef al Inspec
toratului silvic Brașov.

— Atit de energic ca în 
acest an n-am acționat 
niciodată pentru depista
rea celor care jefuiesc 
pădurea și îndeosebi pu
ietul de brad — ne-a de
clarat dînsul. De peste o 
săptămină, oamenii noștri 
patrulează fără încetare

brazi. Ceea ce par? de ne
înțeles este și faptul că la 
asemenea acte nu se pre
tează numai o anumită 
categorie de indivizi, cer
tați cu legile țării, ci și 
oameni cu pretenții, de la 
care nu te aștepți la a- 
semenea atitudini. Orga
nele silvice împreună cu 
miliția au surprins pe 
mecanicii de locomotivă 
Dumitru Anghelache și 
Gheorghe Crețu în mo
mentul in care opreau 
trenurile cu care se îna- 
poiau de la Predeal pen

directă a tuturor cetățenilor atit la 
dezbaterea problemelor, cit și la 
munca efectivă pentru materiali
zarea obiectivelor — a spus și Olim
pia Solomon, președinta comitetu
lui comunal al femeilor. Trebuie să 
folosim aceste Condiții, să nu ră- 
mină nimeni in afaTa acțiunilor sta
bilite de noi toți pentru buna gos
podărire și infrumusețare a comu
nei noastre, aflată pe unul din cele 
mai mari trasee turistice aie țării ; 
în mod concret, mă refer Ia con
struirea noului pod peste riul 
Cîrțișoara, a noilor clase și ateliere 
Ia școala generală sau repararea 
celor 3 000 mp de trotuare trecuți 
în planul pe ’80. Cît privește fe
meile, ele sînt hotărîțe să fie, ca 
și pină acum, mereu în primele 
rînduri.

Așa cum au arătat și alți vorbi
tori — intre care Traian Solomon, 
Nicolae Budac, Nicolae Boșca, 
Gheorghe Blendea ș.a. — măsurile 
și hotăririle stabilite de conferința 
comunală a Frontului Unității So
cialiste vor fi înfăptuite integral 
prin participarea întregii obști, ce
tățenii Cirțișoarei. comună frunta
șă in județul Sibiu. înțelegînd să-și 
îndeplinească astfel înaltele îndato
riri față de patrie și partid.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

Mote cetățenești

tru a încărca locomotivele 
cu brazi pregătiți dinain
te. Aceleași organe i-au 
depistat pe Gheorghe 
Berlea și Petru Olteanu 
de la secția Cristian a în
treprinderii „Răsăritul” 
care tăiaseră 15 brazi 
pentru că. ziceau ei, ..așa 
am primit dispoziție de la 
un sef de-al nostru”. U- 
neori, asemenea jafuri iau 
proporții și mai mari. In 
ziua de 15 decembrie la 
orele 16 pe Valea Glăîe- 
riei au fost surprinși cîți- 
va militari, veniți cu au
tocamionul A 20084, care 
au intrat in pădure și 
n-au plecat pină .nu au 
încărcat 41 de brazi. Pa
gube mari produc unii 
indivizi care taie brazii 
pentru a-i... comercializa. 
In această situație au fost 
depistați Ianoș Szasz și 
Koloman Dema clin stra
da Carierei nr. 145 Bra
șov. care au fost prinși cu 
7 și respectiv 8 brazi. La 
fel au fost depistați și 
Gheorghe Amariei din 
Moeciu. Iosif Csapa din 
comuna Tăuteu, județul 
Bihor ș.a.

De ce am insistat asu
pra acestor stări de lu
cruri anormale ? Pe de o 
parte, pentru că ele re
prezintă acte de vanda
lism. atita vreme cit in 
acest an, mai mult ca ori
eînd, s-au pus în vînza- 
re importante cantități de 
brazi prin unitățile co
merciale. Pe de alta, tre
buie să se înțeleagă că 
pădurile reprezintă una 
din marile bogății ale ță
rii. iar valoarea lor nu 
constă doar in lemnul pe 
care-1 asigură, ci și în ro
lul pe care-1 îndeplinesc, 
de plămîni prin care noi 
toți respirăm aer proaspăt. 
De aceea, fiecare din noi 
are datoria sâ le proteje
ze ca pe un bun de preț 
al nostru.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii”

Inceplnd din această lună, în 
Eforie Nord și Mangalia s-a tre
cut la efectuarea curei balneare 
profilată pentru prevenirea și tra
tarea in faze incipiente a afecțiu
nilor reumatismale. precum și a 
sechelelor posttraumatice si in serii 
mai scurte, de numai 12 zile. „Boicil 
Forte”, „Pell-Amar”. „Gerovital" — 
medicamente originale,' românești, 
cu o deosebită valoare curativă, au 
fost introduse în tratamentul ce se 
aplică celor suferinzi de reuma
tism. Ia indicația medicului. Facto
rii naturali de cură (apa sărată a 
mării, nămolul Lacului Techirghiol, 
ăpa mezotermală. sulfuroasă), din 
.izvoarele captate chiar pe plaja din 
Mangalia sau din apropiere, sint

Cind vii cu trenul 
dinspre Buzău spre 
București, cu vreo 5 
kilometri înainte de 
Ploiești, terenul pină 
atunci neted, din jurul 
terasamentului liniei 
ferate, Începe să se 
onduleze, apar movile 
și movilite, dar nu al
cătuite din pămînt, ci 
din tot soiul de resturi 
menajere și tinichele 
care nu le mai trebuie 
oamenilor pe lingă 
casă : cutii de con
serve goale, burlane 
sparte, cutii de carton 
desfăcute, butoaie gău
rite, lemne putrezite.

Apa trece... pagubele rămin
La Fabrica de celu

loză și hirtie Letea — 
Bacău, specialiștii au 
pus la punct o instala
ție de recuperare și 
alta de reutilizare in
tegrală a fibrelor ce
lulozice care se pier
deau odată cu apele 
uzate. Rezultatele sînt 
excelente : s-a redus 
la minimum poluarea, 
iar întreprinderea rea
lizează însemnate be
neficii. în aceeași ra
mură industrială, în alt

Impolitețea cu ce se măsoară ?
Supermagazinul „Om- 

nia“ din Ploiești. în
trebat de un client, m 
modul cel mai politi
cos posibil, dacă are 
de vinzare un anumit 
tip de mașină de spă
lat rufe, responsabilul 
raionului electrocas- 
nice, loan Gavrilă, a 
început, din senin, 
să-l insulte pe bietul 
om, căruia nu-i venea 
să-și creadă urechilor. 
Fiind de față la pe
nibila scenă, șefa bi
roului comercial, Ele
na Șincan. a interve
nit cu gind să-l tem
pereze pe Gavrilă, dar 
Gavrilă, uitind de 

rogojini despletite șl 
altele. Se. miră că
lătorii și se întrea
bă cum e posibil ca 
toată această adună
tură de gunoi să 
fi fost cărată de pe 
străzile orașului chiar 
lingă calea ferată ?

Odată intrat cu tre
nul între localitățile 
mărginașe ale Capita
lei.- tot pe lingă liniai 
ferată, în loc de mov*- 
le apar... „dealuri” de 
resturi menajere! Ai 
impresia că fiecare ce
tățean din comuna 
CllitiLa, pe unde trec

colț de țară, la Drobe- 
ta-Turhu Severin, s-a 
montat o instalație si
milară de recuperare a 
fibrei celulozice, dar, 
din cauza unor defec
țiuni, ea nu funcțio
nează. După cum ne 
informează specialiștii 
de la Inspecția de stat 
a apelor, anual se 
pierd circa 50 000 tone 
de fibre. Asta în
seamnă o sută mili
oane lei 1 Cantități im
presionante de fibră se

client, și-a îndreptat, 
cu și mai multă îndir- 
jire, tirul cuvintelor 
necuviincioase chiar 
spre șefa lui.

Cazul a fost adus la 
cunoștința directoru
lui Întreprinderii, Pa- 
nait Chircu. Acesta a 
asigurat pe toată lu
mea că va lua măsuri 
imediate și drastice. 
Dealtfel, eră obligat 
să facă acest lucru, 
întrucit Legea cu pri
vire la activitatea de 
comerț interior stipu
lează obligații ferme 
ca personalul să albă 
o atitudine atentă, cu
viincioasă fată de

folosiți și în această perioadă, cu 
aceleași efecte ea în sezonul cald, 
curanții beneficiind de asistența 
medicală a unui personal speciali
zat, precum și de instalații moder
ne de tratament. Cele două stațiuni 
de pe malul Mării Negre dispun de 
hoteluri confortabile, din care acce
sul spre sălile de tratament se face 
direct, prin coridoare acoperite și 
încălzite. Restaurante moderne, ba
zine de înot acoperite, diferite 
mijloace de agrement vă facilitează 
un sejur cit se poate de agreabil.

Biletele pentru cură balneară în 
trimestrul I ’80 se pot procura prin 
Intermediul agențiilor și filialelor 
oficiilor .județene de turism din în
treaga țară și I.T.H.R. București.

zilnic nenumărate tre
nuri, din toate direc
țiile, dorește- ’ să-și. 
facă pentru folosința 
personală o... groapă 
de gunoi.

Firește, asemenea 
aspecte pot fi zărite 
nu numai în preajma 
localităților amintite. 
Ceea ce ne îndeamnă 
sâ sugerăm gospodari
lor măsuri cit mai 
grabnice pentru nive
larea definitivă a tu
turor denivelărilor de 
la propriul lor spirit 
gospodăresc. (Gh. G.) 

pierd și la combinatul 
de același profil din 
Suceava, iar o între
prindere mult mai 
mică, fabrica de hirtie 
de la Prundu-Bîrgău- 
lui, afectează de citeva 
ori pe an buna ali
mentare cu apă a ora
șului Bistrița.

Din cite sintem in
formați, specialiștii de 
la Letea nu țin „se
cretă" experiența lor. 
Atunci? (AI. Plăieșu).

cumpărători. Să expu
nă la vedere toate sor
timentele de mărfuri 
de care dispune, să 
nu le țihă * ascunse 
prin depozite. așa 
cum ținea Gavrilă 
respectivele mașini de 
spălat rufe.

Au trecut însă mai 
bine dă două săptă- 
mini și conducerea u- 
nității n-a luat nici o 
măsură. Este cazul ca 
Direcția comercială 
județeană Prahova să 
intervină și să ne co
munice și nouă măsu
rile luate. (C. Că- 
praru).

Azi vă informăm despre : 

Măsuri pentru 
extinderea servirii 

pe bază de abonamente 
în cooperația 

meșteșugărească
Specialiștii, de la direcțiile de in

vestiții și prestări de servicii ale 
Uniunii cooperativelor meșteșugă
rești ne-âu oferit citeva informații 
de larg interes cetățenesc..

în citeva luni, după cum am fost 
informați, in principalele orașe din 
țară — in primul rind in centrele de 
județ — va fi generalizată metoda 
servirii pe bază de abonament. Este 
vorba, după cum cunoaște foarte bine 
o parte a publicului, de întreținerea 
și reparația utilajului casnic pe care 
fiecare dintre noi ii avem in gospo
dărie : aragaz, televizor, radio, fri
gider, roboti de bucătărie, mașini de 
cusut. După noul sistem, care așa 
cum aminteam, va fi generalizat, ce
tățeanul nu mai este nevoit sâ se 
deplaseze cu asemenea obiecte la 
atelierele Cooperativei și să plătească 
după fiecare reparație executată (sau 
în funcție de complexitatea repara
ției), ci pur șT simplu să achite anual 
o taxă fixă — care va rămîne ace
eași indiferent de numărul repara
țiilor pe care cooperația le va exe
cuta pe timpul duratei abonamen
tului. Asemenea abonamente, cu 
taxe dinainte stabilite, vor putea fi 
făcute și pentru muncile gospodă
rești necesare in casa fiecăruia pen
tru întreținerea rețelei de lumină, 
apă. canal ș.a.m.d. Un amănunt, nu 
lipsit de importantă : pe toată peri
oadă cmd aparatele de uz casnic 
dintr-o gospodărie oarecare sînt in 
reparație, cooperația meșteșugăreas
că se obligă, contra unei taxe simbo
lice, să,pună la dispoziția celui în' 
cauză o mașină de uz gospodăresc 
similară.

Ce alte noutăți ne mai oferă meș
teșugarii in anul 1980 ? Pe baza tmor 
intense și repetate cereri ale cetă
țenilor sintem informați că (in final) 
fiecare dintre județele tării, vor în
ființa stații de servisuri auto pe 
bază de... autoservire. Pentru mo
ment, asemenea unități sînt in curs 
de organizare în București, Satu 
Mare, Săcele, Lehliu. Cum vor func
ționa : fiecare posesor de autoturism 
se va duce la stația respectivă ca la 
el acasă. I se vor încredința sculele 
și piesele de schimb necesare, pro
prietarul fiind lăsat liber să-și re
pare autoturismul. în funcție de ce
reri. asemenea centre,, dar cu profil 
de dogărie, mecanică fină ș.a.m.d., 
vor lua ființă în citeva centre ur
bane din țară.

O altă noutate: sondajele de opinia 
pe care cooperația meșteșugărească 
le-a făcut în mod insistent in ăniî 
trecuți au scos la iveală , dorința 
unei mari părți a populației — de 
orice virstă — pentru recreare șl 
sport în unități unde programul de 
funcționare nu poate fi întrerupt de 
manifestări sportive oficiale, unde 
permanent, oamenii pot avea posibi
litatea sâ facă sport, sâ stea la 
odihnă.

Așa au apărut sau sint pe cale de 
apariție unitățile mixte de prestări 
servicii sportive (U.M.P.S.) la Bra- 
■șov, Ploiești, SL Gheorghe, Arad, 
Cluj-N-apoca, Tg. Fruipos, Orșova, 
Rm. Vilcea.

în finalul acestor însemnări e ne
cesar să subliniem că toate aceste 
măsuri pentru Îmbunătățirea și di
versificarea serviciilor publice au 
fost posibile in primul rind datorită 
unei schimbări hotărite în orientarea 
fondurilor de investiții pe care coo
perația a hotărît-o în urma indica
țiilor primite de la conducerea supe
rioară a partidului. Astfel, în anul 
1980, din totalul fondurilor de inves
tiții, cooperația a orientat 75 la sută 
pentru dezvoltarea și dotarea bazei 
materiale a serviciilor și doar 25 la 
Sută spre alte sectoare.

E tocmai ceea ce aștepta șl pu
blicul.

G. GHEORGHE
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La ora bilanțului ’79 CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE
ANCHETA „SCÎNTEIP ÎN TREI JUDEȚE

In municipiul Brăila a început anul acesta con
strucția unui cartier nou * Obor. Aceeași veste 
o primim și de la Piatra Neamț, unde noul car
tier se numește Eicazului. .Aceleași vești și de îa 
Brașov, Pitești, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca. Ase
menea informații am primit la redacție, in anul 
1979, cu zecile. Faptul este cit se poate de firesc. 
In anul in cqre întregul. popor s-a angajat, cu 
toate forțele, la traducerea in viață a Programu- 
lui-directivă de creștere a ..nivelului de trai și ri
dicare a calității vieții, în ale cărui prevederi lo
cuințele ocupă un loc de primă însemnătate, con
structorii de case n-au rămas nici ei mai prejos.

Ritmul susținut de Judru care s-a înregistrat in 
yltimele luni in toate județele arată că,

CONSTANȚA

samblu, se puteau obține rezultate mult mai bune. 
In unele județe, ca Ilfov, de pildă, în ultimele trei 
luni s-au predat tot atitea apartamente cit in S luni. 
In aceste condiții, apreciem că ritmul bun ai ul
timelor luni a permis recuperarea unui volum im-' 
portant' de restanțe, dar, mai ales, a creat con
diții pentru pregătirea unui front de lucru cores
punzător pentru anul 1980 - astfel incit nou! an 
să înceapă din plin, fără poticniri, în toate jude
țele, încă din primele zile. Este ceea ce așteptăm 
cu toții de la constructorii de locuințe, de la or- 
gonele și organizațiile de partid care răspund de 
activitatea acestui important sector.

Rîndurile de mai jos înfățișează preocupările 
existente în această direcție în trei județe.

„Am realizat planul și am ciștigat

Construcții noi de locuințe Io Miercurea Ciuc Foto : S. Cristian

o bună experiență pentru
Consiliul ^popular al județului Con

stanța își realizează în acest an în 
totalitate plănui de T 766 de aparta
mente la construcția țle locuințe — 

4 cu 3 001 apartamente mai mare. decîț 
f în anul trecut.'Acestora li se adaugă 

circa 500 de apartamente coristruite 
de către alți titulari, in regie pro
prie, pentru executarea cărora unită
țile respective au primit la timp do
cumentația tehnico-ecohomică, am
plasamentele hecesare și sprijin di
rect din partea unităților specializate 
ale consiliului popular județean.

— în. obținerea acestor rezultate, 
ne spune tovarășul Ion Poppa, prim- 
vicepreședinte ..al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean, 
ne-am bucurat de întregul sprijin din 
partea comitetului. pentru problemele 
consiliilor populare și al. altor organe 
centrale de sinteză in obținerea cu 
mai mare operativitate a numeroase 
avizări, precum și în asigurarea ba
zei tehnico-materiale necesare. Acum, 
cind tragem linie și facem bilanțul, 
ne dăm seama că alături de spriji
nul primit un aport substanțial la în
deplinirea .obiectivelor stabilite l-au 
avuț valorificarea pe plan local a nu
meroase resurse și adoptarea opera
tivă a acelor măsuri care să ducă la 
îndeplinirea ritmică, conform grafi
celor, a planului de locuințe.

— în ce au constat aceste resurse 
și care au fost măsurile stabilite ?

— încă de la Începutul anului, pe 
baza unui program dezbătut și apro
bat de comitetul* executiv, au fost 
mobilizate eforturile tuturor con
structorilor, proiectanților și benefi
ciarilor, concentrîndu-se în același 
timp mijloacele materiale și poten
țialul uman la construcția de locuin
țe. stabilindu-se sarcini concrete, pe 
bază de decizie, pențru fiecare mem
bru al comitetului executiv, pentru 
celelalte cadre din aparatul propriu, 
pentru conducerile unităților respec
tive, pentru comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare din 
subordine. Pe această bază, s-a tre
cut la schimbarea structurii organi
zatorice a trustului de construcții lo
cale prin desființarea grupurilor de 
șantiere, ca verigă intermediară. ?i 
organizarea a trei șantiere speciali
zate nuniai pentru construcția de lo
cuințe, a unuia pentru lucrări de in
frastructuri și izolații și altul pentru

. lucrări tehnico-edilitare. în felul a

cesta. conducerea producției s-a rea
lizat direct, sporind substanțial con
tribuția cadrelor tehnico-inginerești 
în urmărirea execuției la timp și de 
calitate a obiectivelor stabilite.

Un alt factor de mare eficiență în 
realizarea planului l-a constituit in
stituirea, la nivelul comitetului exe
cutiv al consiliului popular, a coman
damentului județean pentru locuințe, 
cu participarea tuturor factorilor res
ponsabili — constructori, proiectanți, 
beneficiari, unități furnizoare de ma
teriale și de mijloace de transport 
C.F.R. și auto — care a urmărit săp- 
tăminal. sub directa îndrumare a 
consiliului județean de control mun
citoresc din cadrul comitetului jude
țean al P.C.R., modul în care se rea
lizează graficele de execuție și a in
tervenit operativ ori de cite ori a fost 
cazul pentru rezolvarea problemelor 
și greutăților întâmpinate. Să nu ui
tăm și un alt factor : la rezultatele 
acestui an a contribuit, de asemenea, 
faptul că, încă de la început, a fost 
asigurată in totalitate documentația 
tehnico-economică, inclusiv pentru 
ceilalți titulari de plan. Dacă ar fi să 
rezumăm, experiența noastră n-are 
nici un secret : ea este rezultatul 
preocupării pe care au dovedit-o toți 
factorii pentru realizarea planului.

Dar planul anului viitor cum 
este pregătit, cu ce bază porniți la 
realizarea lui ?

— Avem de pe acum create toate 
condițiile pentru a realiza și chiar, a 
depăși prevederile anului viitor. Mai 
precis, avem întreaga documentație, 
avem baza materială asigurată și, în 
plus, experiența despre care am vor
bit. Concret, din cele 6 500 de aparta
mente pe care trebuie să le execu
tăm, aproape 5 000 sînt începute, din 
care 1 000 de apartamente se află in 
faza de structură. Acordînd toată a- 
tenția acesțui program, avem de rea-, 
lizat în plus un mare număr de o- 
biective sociâl-culturale, intre căre 
126 săli de clasă, 360 de locuri în gră
dinițe, 240 de locuri de muncă in 
ateliere-școală etc — obiective cărora 
le acordăm o mare atenție, avînd in 
vedere faptul că ne vom afla în anul 
încheierii sarcinilor din planul cinci
nal actual. în acest soop, pe baza mă
surilor, stabilite, ne-am propus să ri
dicăm gradul de industrializare a 
construcțiilor de locuințe și in acest 
scop unitățile și-au creat baze proprii

anul viitor“
de producție a prefabricatelor. Vom 
folosi, de asemenea, într-o măsură 
sporită materialele din resurse locale, 
pentru care ne-am organizat cariere 
și baze de prelucrare proprii, iar 
proiectanții au venit cu soluții tehni
ce noi, inclusiv de folosire a ener
giei solare la încălzirea apei de uz 
casnic la circa 480 de apartamente, 
care vor fi construite in anul viitor, 
în felul acesta, proiectanții și con
structorii își concentrează toate efor
turile pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. in domeniul construcției de lo
cuințe.

George MIHĂJESCU
corespondentul „Scînteii"

GORJ: Din
„Respectarea termenelor este per

fect posibilă... cind constructorii, 
furnizorii și beneficiarii iși unesc 
forțele". Sub acest titlu și cu această 
concluzie ziarul nostru a publicat, in 
numărul său din 24 martie a.c., o 
anchetă privind modul in care se 
acționa la acea dată în județul Gorj 
pentru realizarea integrală a planului 
pe 1979. Aprecierea de atunci avea 
în. vedere promisiunile constructori
lor, beneficiarilor și furnizorilor de 
materiale și era condiționată de 
participarea tuturor la realizarea 
locuințelor. Dar, așa cum vom vedea, 
din plan s-a realizat abia 50 la sută, 
Iar din promisiuni și mai puțin. De ce?

Răspunzind acestei întrebări, to
varășul Gheorghe Blejan, directorul 
întreprinderii județene de construcții 
și montaj, ne-a spus : — N-am reu
șit și nu vom reuși să realizăm 
planul pe acest ân. Considerind și 
restanțele din anul precedent, pină 
la sfîrșitul lui 1979 ar trebui să con
struim și să predăm, in localitățile 
Tîrgu Jiu, Motru, Tîrgu Cărbunești. 
Bumbești Jiu, Rovinari și Săcelu, un 
număr total de 3 120 de apartamente. 
Cu toate eforturile depuse nu vom 
ffiuși să predăm, pină la 31 decem
brie, mai mult de 1500. Adică mai 
puțin de jumătate. Nu putem spur.e 
că nu s-au făcut unele progrese față

harghita: Dacă decembrie începea... din ianuarie
Măsura fermității cu care se ac

ționează în aceste ultime zile ale 
anului pe șantierele de construcții de 
locuințe din județul Harghita este 
dată, între altele, de cele 930 de apar
tamente, care vor 1'i predate „la 
cheie" beneficiarilor in luna decem
brie. Dacă decembrie începea din ia
nuarie 1979 ar fi fost și mai bine. 
Secvențe ale muncii însuflețite am 
înregistrat în această lună pe ma
rile șantiere din Miercurea Ciuc, 
Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni și To- 
plița, eforturile stăruitoare depuse Ia 
noile ansambluri de locuințe din car
tierele „Frăției", „Spicului", „Bec- 
lean“ și altele, unde lucrările de fi
nisare se apropie de cota finală. Ca 
urmare, numărul familiilor de oameni 
ai muncii din județul Harghita, care 
se vor muta în apartamente noi, con
fortabile se va ridica pină la sfîrșitul 
anului la aproape 4 000. Luna decem
brie, fiind o „lună de virf" în pri
vința definitivării unui volum mare 
de lucrări, marchează pentru con
structorii harghiteni încheierea unui 
an cu realizări deosebite, de aproape 
trei ori mai mari în comparație cu 
cele din anul trecut.

plan doar 50 la sută, din promisiuni și mai puțin
de anul 1978. Pentru că, în linii mari, 
cu aceleași forțe materiale și umane, 
am realizat în 1979 ritmuri mai bune 
de producție și am soluționat o serie 
de probleme care vor influența pozi
tiv activitatea de viitor. Iată citeva 
dintre acestea : extinderea sistemu
lui de construcție industrializat, fo
losirea unor forme diversificate de 
cofraje metalice, îmbunătățirea tra
tamentului termic al prefabricatelor 
în poligonul existent,, prepararea 
centralizată a betoanelbr în perime- 
trul zonelor de locuințe, asigurarea 
cu mijloace proprii a agregatelor de 
balastieră, mărirea spațiilor de caza
re pentru muncitori și altele.

— Și totuși, cum se explică res
tanțele atit de mari acumulate pe 
parcursul anului ?

— Cauzele sint multiple. Hotări- 
toare a fost nelivrarea ritmică, in 
cantități și sortimente corespunză
toare, a materialelor de construcție 
de către furnizori. întreprinderea de 
prefabricate din Deva, spre exemplu, 
nu a mai acceptat să ne mai trimită 
în acest an panouri, iar cea din Cra
iova și „Granitul" din București 
și-au onorat doar parțial contractele, 
iar materialele livrate nu au cores
puns de rmilte ori fluxului de mon
taj. în realizarea revirimentului aș
teptat pentru anul 1979 — ne spune

Sarcini majore, de mare complexi- . 
tate sînt de înfăptuit și în anul vii
tor. Planul prevede pentru ultimul an 
din acest cincinal executarea a nu 
mai puțin de 4 500 de apartamente, la 
care se mai adaugă încă 710 aparta
mente, sarcină suplimentară. în mod 
firesc se pune întrebarea : ce măsuri 
au fost luate pentru pregătirea te
meinică a planului construcțiilor de 
locuințe din anul 1980 ?

Din discuția avută cu tovarășul 
Pataki Emeric, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului Har
ghita, am reținut că pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor anului viitor 
privind construcția de locuințe, con
siderabil mărite față de cele din anul 
1979, sub îndrumarea Comitetului ju
dețean de partid s-a stabilit un com
plex program dc măsuri tehnice, or
ganizatorice și politice, care prevede 
responsabilități precise pentru orga
nele și organizațiile de partid, pentru 
comitetele și birourile executive ale 
■consiliilor populare județean, muni
cipale, orășenești și comunale, pen
tru unitățile de, proiectare și de 
construcții. O atenție deosebită se 
acordă eliminării metodelor de lucru 

în continuare tovarășul director — 
contăm, de asemenea, și pe dezvolta
rea capacității poligonului propriu de 
prefabricate și pe intrarea in func
țiune, la 30 iunie, a Fabricii de pre
fabricate din Tîrgu Jiu. Or, ambele 
obiective. care trebuie să livreze 
anual 25 000 metri cubi prefabricate, 
din lipsa utilajelor specifice, nu sint 
puse nici pină la această dată in 
funcțiune. Șantierele n-au fost apro
vizionate corespunzător nici cu alte 
materiale de construcții — polistiren, 
plase sudate, vată minerală, materia
le de instalații. Mai întâmpinăm încă 
greutăți și în ceea ce privește asigu
rarea și calificarea forței de muncă, 
în cursul anului 1979 am înregistrat 
un spor de circa 250 de muncitori, 
dar sîntem încă în deficit cu mai 
mult de 1 000.

Unde se află și cum sînt fo
losiți cei peste 800 de absolvenți 
ai liceului de construcții din Tg. 
Jiu Catîta vreme cit pe șantie
re nu lucrează nici 10 la sută din 
ei ? Firește, întrebarea n-o adresăm 
numai tovarășului director al I.J.C.M. 
Gorj. în condițiile lipsei de forță de 
muncă, de ce nu s-a asigurat atra
gerea viitorilor beneficiari la con
strucția de locuințe in măsura ne
cesară ? Față de sarcina stabilită ca 
fiecare beneficiar de apartament să 

învechite, bazate pe munca manuală, 
structurile industrializate uimind să 
dețină o pondere de 95 la sută. Peste 
1 500 apartamente vor fi realizate in
tegral din panouri mari.

Analizînd stadiul pregătirii con
strucțiilor de locuințe din anul 1980, 
comandamentul județean pentru con
strucții- de locuințe și colectivele pe 
domenii de activitate au stabilit, tot
odată, măsuri menite să asigure în
tărirea efectivelor de forță de muncă, 
îmbunătățirea dotării tehnice a șan
tierelor, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, condiții 
favorabile lucrului in perioada ano
timpului rece, astfel îneît construc
torii să dispună de tot ce este necesar 
pentru respectarea întocmai a grafi
celor de execuție, încă din primele 
zile ale anului viitor. Ca urmare, la 
un număr de 2 900 de apartamente 
există posibilitatea continuării lucră
rilor de construcții in ritm susținut, 
chiar în condițiile aspre ale binecu
noscutelor ierni harghitene.

Desigur, preocupările privind pre
gătirea planului construcțiilor de 
locuințe din anul 1980 continuă. în 

presteze cel puțin 250 ore muncă 
patriotică, nu s-au asigurat nici mă
car 100 de ore.

— Cum se acționează acum, la 
sfîrșitul anului, pentru recuperarea 
unor restanțe și pentru crearea con
dițiilor necesare realizării planului 
pe 1980 ?

— începînd cu luna decembrie, am 
extins lucrul in două schimburi la 
toate loturile din Tirgu Jiu și am 
luat măsuri pentru folosirea la capa
citate' a tuturor utilajelor. De curind, 
întreprinderea a fost dotată cu o 
autopompă de turnare a betoanelor, 
urmind să mai primim încă trei — 
ceea ce ne creează condiții să sporim 
substanțial ritmul de muncă la reali
zarea structurii de rezistență a 
blocurilor. Pentru trimestrul IV am 
stabilit să dăm in folosință 359 de 
apartamente. Au fost terminate 284, 
alte 75 se "află în stadiu de finisaj și 
Ie vom preda pină la 31 decembrie. 
Avem un front larg de lucru pentru 
1980. Sint atacate multe obiective, o 
parte fiind în stadiu avansat de exe
cuție, ceea ce ne permite continuarea 
activității, intr-un ritm superior încă 
de la începutul anului, cind avem de 
construit 3 743 de apartamente. în 
realizarea sarcinilor din anul viitor, 
pornim cu un avantaj față de anii 
precedenți, în sensul că avem asigu

lumina indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se fac eforturi 
pentru identificarea și aplicarea unor 
noi modalități și soluții în vederea 
tipizării materialelor de construcții, 
introducerii unor procedee construc
tive cu randamente superioare, re
ducerii consumului de energie șl 
combustibil. De fapt, unele materiale 
noi de construcții, cum sint terasitul 
și piatra ponce, au și început să fia 
utilizate pe scară largă, altele. — tu
ful. vulcanic, zgura de Vlăhița. etc. 
— se află în atenția cercetătorilor și 
proiectanților din județ. Mai sînt însă 
probleme de rezolvat. Bunăoară, cu 
toate măsurile luate pină acum, aco
perirea cu forța de muncă necesa
ră șantierelor nu poate fi socotită în
cheia tă

iată de ce- este necesar ca spiritul 
sporit de răspundere cu care s-a pre
gătit în județul Harghita construc
ția locuințelor planificate pentru 
1980 să fie menținut pe tot parcursul 
anului viitor la cote ridicate.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii*

rate proiectele și documentația de 
execuție pentru toate zonele de lo
cuințe, ca șl volumul necesar de uti
laje. Menționăm că 900 de aparta
mente din planul anului viitor au și 
fost începute. Am luat totodată unele 
măsuri — ținînd seama de anotimpul 
rece — pentru orientarea forței de 
muncă spre lucrările de interior, asi- 
gurind agentul termic Ia stațiile de 
betonare și căldură la blocurile în 
care se muncește pe timp de iarnă, 
în vederea soluționării problemei 
forței de muncă, s-a constituit o co
misie formată din reprezentanți ai 
consiliului popular județean și ai 
întreprinderii, care se ocupă perma
nent de recrutarea, calificarea și 

'asigurarea condițiilor sociale pentru 
muncitorii nou angajați. Alături de 
aceste măsuri, hotărîtoare rămîne 
asigurarea șantierelor cu cantitățile 
necesare de prefabricate. Ceea ce 
presupune și punerea de urgență în 
funcțiune a poligonului propriu de 
prefabricate și, mai ales, a fabricii 
„de case" din municipiul Tirgu Jiu.

De 'acord cu această cerință, mai 
ales că de punerea in funcțiune a 
respectivelor capacități răspunde 
chiar Consiliul popular județean.

Dumitru PRUNĂ 
Constantin PRIESCU

EXIGENȚE SPORITE FAȚA DE ACTIVITATEA CONSILIILOR UNICE AGROINDUSTRIALE

SOLE MARI, DE MII DE HECTARE 
ÎN LOCUL PARCELELOR FĂRÎMITATE 

9
Cum se știe, una dintre eele mai importante sarcini ce revine con

siliilor unice agroindustriale este concentrarea și specializarea produc
ției vegetale pe baza organizării unitare a teritoriului și repartizării 
culturilor pe sole mari in cadrul unor asolamente care pot cuprinde 
teritoriul mai multor unități agricole. Acolo unde s-a acționat cu fer
mitate pentru transpunerea in practică a acestei sarcini, consiliile 
agroindustriale au reușit să rezolve încă din această toamnă proble
mele esențiale legate de organizarea teritoriului și repartizarea culturi
lor in cadrul unor asolamente specializate care răspund atît cerințelor 
agrotehnice moderne, e.ît și celor legate de asigurarea unei eficiente ri
dicate. între acestea este și consiliul unic agroindustrial Lehliu, jude
țul Ialomița, care se întinde pe o suprafață de 26 800 hectare și are în 
eompone-ață sase unități agricole : I.A.S. Lehliu și cooperativele agrj- 
cole Dor Mărunt. Lehliu-Sai, Lehliu-Gară, Săpunari și Felinu.

Obiectivele majore urmărite 
prin aplicarea noilor forme 
de organizare a teritoriului

Măsurile tehnice și economice în
treprinse în consiliul agroindustrial 
Lehliu iși propun să pună bazele 
unui sistem de organizare pe princi
pii industriale a întregii producții din 
cele șase unități agricole-ale consi
liului. Scopul acestor acțiuni este de 
a demonstra că, in condiții normale 
de producție, dar cu o formă superi
oară de organizare a teritoriului și 
repartizare a culturilor, prin apli
carea unor tehnologii adecvate, uni
tățile agricole care fac parte din acest 
consiliu pot să realizeze parametri 
cantitativi și calitativi de producție la 
nivelul țărilor avansate. începind cu 
anul 1980, pe terenurile de aici ur
mează să se obțină producții medii 
la hectar de 7 500—8 000 kg porumb, 
4 200—4 700 kg griu și orz, 2 600— 
3 000 kg floarea-soarelui și sola, 
46 000 kg sfeclă de zahăr etc. — ni
veluri. ce depășesc cu 30 pină la 40 la 
sută media recoltelor din ultimii doi 
ani. Productivitatea muncii va crește 
de 1.5—1.8 ori față de cea realizată 
în ultimii ani, iar costurile de pro
ducție Ta principalele lucrări vor fi 
diminuate cu 20—30 la sută. Totodată, 
se vor apropia tot mai mult condițiile 
de producție și rezultatele din cele 
două sectoare, de stat și. cooperatist — 
condiție hotărîtoare de care depinde 
ridicarea nivelului general al agri- 

^culturji noastre.

în esență, este vorba de un proces 
complex de modernizare a tehnolo
giilor de producție, de o formă nouă 
de organizare a teritoriului pe sole 
mari în cadrul unor asolamente spe
cializate, avînd la bază criterii uni
tare de repartizare a culturilor.

unele rectificări de hotare și schim
buri de teren cu alte unități. De ase
menea, cooperativa agricolă înfră
țirea s-a unificat cu. cea din comuna 
Dor Mărunt, noua unitate definind 
acum o suprafață de circa 6 000 
hectare.

Organizarea teritoriului a fost în
soțită de constituirea asolamentelor 
specializate menite să asigure succe
siunea rațională a plantelor pe 
aceeași suprafață. Astfel, pentru 
culturile de cîmp au fost organizate 
trei asolamente, fiecare din ele cu- 
prinzind cite cinci sole a 1 000—1 600 
hectare fiecare. începînd cu anul 1982 
se va ajunge la sole întregi cultivate 
numai cu cereale păioase și porumb.

La I.A.S. Lehliu, repartizarea cultu
rilor pe sole mari se va realiza încă 
in 1980 : griul și orzul, care ocupă 
1 600 hectare, au fost însămîntate in

0 interesantă experiență la Lehliu-județul Ialomița
-------  ----- :— ----------------------------------------------------—v—

Rațiuni științifice 
în concentrarea 

și specializarea producției 
vegetale

întreg teritoriul celor șase unități 
este organizat acum după o concep
ție nouă în sole marl de cite 700— 
1 800 hectare, pe multe din acestea 
fiind amplasată doar cite o singură 
cultură. Ca urmare, începind cu 1980, 
vor apărea cîmpuri întregi cultivate 
numai cu griu sau porumb. Prin noua 
organizare a teritoriului s-a urmărit 
ca fiecărei unități și ferme să i se 
asigure terenuri compacte, care să 
permită o amplasare a culturilor pe 
un număr redus de sole. De exem
plu, cele aproape 70 de parcele apar- 
ținind I.A.S. Lehliu au fost coma
sate intr-un singur trup cu o supra
față totală de 8 400 hectare, organi
zate în opt sole. Aceasta a necesitat

două sole legate una de alta : pentru 
porumb au fost organizate tr^i sole a 
cîte 1 200 hectare, din care două sint 
învecinate ; alte două sole vor fi în- 
sămînțate cu floarea-soarelui și soia, 
cultivate pe parcele de cîte 500 hec
tare în fiecare solă. Toate cele opt 
sole cu cereale și plante tehnice se 
integrează organic in două din cele 
trei asolamente de cîmp constituite pe 
ansamblul consiliului agroindustrial.

Și terenurile cooperativelor agrico
le, în urma rectificărilor de hotare, au 
putut fi organizate în sole mari, se
parate de cele ale I.A.S. Lehliu și în
cadrate în asolamentele constituite la 
nivelul consiliului. O solă cuprinde, 
de regulă, terenurile a cîte două coo
perative agricole și pînă în 1982 vă 
avea o structură a culturilor mai 
complexă. Este o situație determinată 
de fărimitarea excesivă pe care au 
avut-o pînă acum culturile în unele 
unități, precum și de limitele pe care 
le impune efectul remanent al erbi- 
cidelor. în ciuda acestor greutăți s-a 
căutat, și s-a reușit în bună parte.

concentrarea culturilor de bază prin 
amplasarea lor in cîmpuri compacte 
chiar dacă ele fac parte din două- 
trei sole vecine. Așa, de exemplu, 
primul asolament de cîmp al consi
liului. . care cuprinde terenurile coo
perativelor .agricole Lehliu-Sat, Le
hliu-Gară și Săpunari, este împărțit 
in cinci sole. în actuala structură a 
culturilor, griul și orzul se cultivă pe 
cite o parcelă din fiecare solă. Par
celele din solele nr. 4 și 5 ale coope
ratorilor din Lehliu-Gară și a celor 
din Lehliu-Sat, de exemplu, se înve
cinează între ele, formind un cîmp 
de griu și orz ce se întinde pe aproa
pe 850 hectare. în alte cazuri, parce
lele cu grîu sint amplasate în conti
nuarea solelor cu păioase ale I.A.S. 
Lehliu. La cooperativa agricolă din 
Dor Mărunt, unde exista o concen
trare a culturilor, soia va fi comasa
tă într-o singură solă, iar porumbul 
se va cultiva în cîmpuri compacte de 
pină la 1 250 hectare.

Plantele furajere, pentru care exis
tă o rotație proprie, sînt cuprinse în 
asolamentuî culturilor de cîmp atît 
pentru realizarea producțiilor de fu
raje stabilite, cit și pentru rolul bio
logic important pe care îl au în spo
rirea fertilității solului și creșterea 
eficienței îngrășămintelor. La I.A.S. 
Lehliu, plantele furajere au fost con
centrate in două sole a 400 hectare 
fiecare. Dar în cooperativele agricole 
ele .se vor cultiva dispersat în șase 
parcele, urmind ca din 1982 să fie 
concentrate pe o singură solă in_ ca
drul fiecărui

1641 ha ■
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SOIA
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asolament de cîmp.

Avantaje, dar și probleme 
rezolvatde

Ca regulă generală, s-a urmărit, pe 
cît posibil, ca solele din aceeași cul
tură să fie învecinate pentru a se 
putea aplica unitar tehnologiile sta
bilite și organiza mai bine acțiunile 
de combatere a bolilor și dăunători
lor. Totodată, se asigură condiții mai 
bune pentru a se realiza o. coordo
nare a activității și rezolva proble

PORUMB
PORUMB
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ORGANIZAREA TERITORIULUI CONSILIULUI AGROIN DUSTRlAL LEHLIU Șl PLANUL DE AMPLASARE A CUL
TURILOR PENTRU PRODUCȚIA ANULUI 1982 IN CADRUL ASOLAMENTELOR SPECIALIZATE

mele legate de aplicarea tehnologii
lor înaintate. Constituirea unor sole 
cu lungimi și lățimi de cîțiva kilo
metri va determina, totodată, și o 
creștere substanțială a randamentu
lui tractoarelor și mașinilor agricole. 
Se apreciază că la aceste dimensiuni 
ale solelor, chiar în cazul tractoare
lor de putere mijlocie, la arături 
bunăoară, coeficientul de folosire a 
timpului de lucru crește cu 30 la sută, 
randamentul tractorului cu 1—1,3 hec
tare pe zi, iar costul arăturii pe un 
hectar se micșorează cu 54 lei. Efec
tul pozitiv al acestei forme de orga
nizare a fost evident în această toam
nă, cind, pentru prima dată, toate 
unitățile agricole din consiliu au reu
șit să încheie arăturile de toamnă. 
Trebuie spus insă că pentru a se va
lorifica din plin avantajele noilor 
forme de organizare a teritoriului 
este nevoie de mașini și utilaje de 
mare randament, de o sistemă de 
mașini bazată pe agregate complexe, 
capabile să execute simultan un nu
măr dublu și chiar triplu de operații.

La repartizarea culturilor pe par-

cele în cadrul solelor s-a avut în ve
dere crearea condițiilor agrotehnice 
și organizatorice pentru ca, Începind 
cu producția agricolă a anului 1982, 
să se poată realiza structura de cul
turi stabilită in cadrul asolamen
telor definitive. Aceasta a obligat 
în unele cazuri la o rotație a culturi
lor nu tocmai dintre cele mai bune, 
dar s-a făcut cu mult discernămint

pentru a nu se periclita cu nimic ob
ținerea producțiilor medii și totale 
stabilite pentru 1980. Dealtfel, starea 
bună de vegetație a culturilor de 
griu și orz la intrarea lor în iarnă, 
pregătirile intense care se fac pentru 
a asigura cele mai bune condiții 
agrotehnice însămînțării culturilor de 
primăvară reprezintă de pe acum ga
ranția unor recolte bogate in 1980.

spune deci că acțiunile întreprinse in consiliul agroindus- 
pentru transpunerea in viață a cerințelor legate de concen-

Se poate 
trial Lehliu . . . _
trarea și specializarea producției vegetale constituie o serioasă opțiune 
în înfăptuirea amplului proces de revoluționare a condițiilor materiale 
de producție din agricultura acestor șase unități, un pas important in 
realizarea unui sistem de organizare pe principii industriale a întregii 
producții. Pasul următor, de fapt cel pe care ii așteaptă agricultura 
românească din partea tuturor consiliilor agroindustriale, este finaliza
rea în practică a întregului program de modernizare a producției 
agricole stabilit de plenara C.C. al P.C.R. din februarie a.c. Tocmai de 
aceea este de datoria cadrelor și specialiștilor agricoli să acționeze cu 
toată răspunderea pentru ca aceste forme moderne de organizare a 
producției să-și dovedească din plin superioritatea in practică, in spo
rurile mari de producție și eficiență preconizate.

Iosif POP 
Mihai VISOIU
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Un mare artist:
Un amplu și util dialog între oamenii

• • • •muncii și creatorii de cultură siJ»

16,00 Telex
16,05 Elevii întreabă — specialiștii 

răspund ! Automatizare — 
cibernetizare — domenii 
prioritare ale progresului
tehnic în viitorul cincinal (I) 

16,30 Matineu de vacanță
17.00

17,15

17,30

dansurile po-

județeni

muzical-core-

Gheorghe D. Anghel

Viața spirituală a municipiului 
județului Vaslui a fost marcată . 
cent de ample manifestări culturaie 
și artistice, in cadrul cărora oamenii 
muncii au avut posibilitatea să se in- 
tilnească intr-un util dialog cu crea
tori de literatură și artă, să participe 
la șezători literare, vernisaje de ex
poziții, premiere cinematografice, 
dezbateri pe marginea unor specta
cole de teatru și film. Activitățile 
desfășurate sub egidă Comitetului ju
dețean pentru cultură și educație so
cialistă Vaslui, programate la Vaslui, 
Birlad și Huși, au cuprins, intre al
tele. șezătoarea literară prilejuită de 
lansarea cărților semnate de Corneliu 
Leu, Nicolae Crișan ș.a„ vernisajul 
expoziției „Omagiu", cu portrete rea
lizate de Dan Hatmanu, premiera în 
ciclul „Zilele comediei cinematogra
fice românești" la Vaslui a noului 
film artistic „Omul care ne trebuie", 
producție a Casei de filme nr. 4, in- 
tîlniri cu cineamatori din Huși, dia
logul publicului cu realizatori ai celei 
de-a șaptea arte, dezbateri pe mar
ginea premierei absolute cu piesa 
„Iluzia optică" de Dumitru Solomon 
în interpretarea 
Popa" din Birlad, 
mului „Ora zero".

Așadar, creatori 
raturii și teatrului, filmului și picturii 
au venit în mijlocul oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, prezen- 
tînd o serie de creații. Des
pre utilitatea unor asemenea dia
loguri directe, la fața locului, în
tre producătorii' de bunuri mate
riale și spirituale ne-au vorbit ci ți va 
participant la aceste manifestări.

re-

teatrului ..V. T. 
precum și a fii-

din domeniul, lite-

Corneliu Leu : „Mă gîndesc că 
neapărat trebuie scris despre locali
tățile mici cu ambiții mari. Așa a.fost 
cindva și Vasluiul, iar astăzi iată-1 
devenind prin perseverență un centru 
cultural de tradiție în care tie desfă
șoară cu succes o manifestare com
plexă cum fete cea de față. De fapt, 
în mijlocul unui numeros public din 
județ se desfășoară un adevărat dia
log intre arte cu scriitori, cineaști.

ce mai răspîndită a democrației noas
tre sOctaliste. Este necesar să reali
zăm opere cu un bogat conținut de 
idei, să oferim oamenilor lucrări cu 
înalt mesaj, intr-o formă artistică 
adecvată, valoroasă. Aceasta presu
pune deci să contribuim direct 
la procesul general de instruire și 
educare, de ridicare a sensibilității, 
de formare a conștiinței socialiste. 
Socotesc necesară deschiderea unor

cazul județului Vaslui, perma- 
perfect organizat și viu, sincer, 

este, dacă vreți, Însuși 
al existenței și perma- 
noastre, inclusiv al artei 

cinematografice. Este, 
de spirit a actului de

însemnări din județul Vaslui

plasticieni. oameni de teatru. Cu toții 
iși află aici prin legătura cu cei că
rora se adresează, punctele comune 
ale activității lor — slujirea unei arie 
angajate, cu ecouri largi in rindurile 
tuturor categoriilor de cititori, spec
tatori, iubitori de artă. Experiența de 
aici a îmbinării mai multor forme de 
manifestare artistică intr-un spectacol 
complex și într-o > suită de dezbateri 
pe marginea cărților, expozițiilor și 
spectacolelor cred câ poate fi extinsă 
desigur și in alte județe. Din partea 
noastră, tot concursul și toată 
siunea".

Dan Hatmanu : „Chiar dacă 
artiștii plastici, spre deosebire 
scriitori, poeți, filozofi, critici, care au 
ca limbaj cuvintul, au la bază con
ceptul, avem ca limbaj imaginea, so
cotesc necesar dialogul prin viu grai 
cu publicul, cu beneficiarii creației 
artistice, modalitate de a-i face pe 
oameni să înțeleagă mai bine opera 
de artă și, totodată, formă din ce în

pa-
noî, 

de

Noua clădire a Institutului de cercetări pentru legumicultura și floricultură 
Vidra, județul Ilfov

expoziții de artă plastică urmate de 
dezbateri cu publicul — ața cum se 
procedează acum la Vaslui — chiar 
și unele expoziții cu caracter didac
tic, in sensul ca, alături de lucrările 
„finite", să fie expuse și schițe și pro
iecte pregătitoare, incepmd cU cele 
mai simple, precum și variantele lu
crărilor. introducindu-1 astfel pe cel 
căruia ne adresăm și în intimitatea 
atelierului de lucru al artistului, ca 
să vadă și să urmărească desfășura
rea procesului artistic pe tot par
cursul său. Aceste dialoguri, cum sint 
și cele de astăzi de la Vaslui, sint de 
o mare importanță, adevărate acte 
de cultură care se inscriu in cerința 
firească a prezentului, răspund che
mării adresate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu de la tribuna celui de-al 
XII-Iea Congres al P.C.R. Personal 
am răspuns cu toată căldura unor 
atari inițiative, fiind bucuros să mă 
aflu mereu în mijlocul evenimente
lor^ în mijlocul oamenilor și să pot 
contribui, alături de ceilalți colegi. Ia 
dinamizarea unui important factor 
educațional — arta — la educarea 
etică, estetică și patriotică a oameni
lor din patria noastră".

Dumitru Solomon : „Arta nu poate 
exista izolat, prin ea însăși. Cu atit 
mai puțin o artă umanistă ca a noas
tră, care iși consumă existența prin 
și pentru om. Contactul cu publicul

— în 
nent. 
deschis — 
sensul vital 
nenței artei 
teatrale și 
cred, starea 
cultură in țara noastră".

...O idee care a prins „rădăcini" aici 
la Vaslui, nu cu mulți ani in urmă, 
« devenit acum o manifestare cu di
mensiuni extinse. La Vaslui. .Birlad 
și Huși au fost prezentate spectacole 
de gală cu participarea unor reali
zatori. au avut loc dezbateri cu ar
tiști amatori de la einecluburlle lo
cale. Pe marginea filmelor prezenta
te sub genericul ..Zilele comediei ci
nematografice românești", la Vaslui 
a fost realizat și un sondaj de opi
nii ale publicului cu privire la reali
zările Casei de filme nr. 4 — mijloc 
eficient de dialog cu publicul. Pe 
platforma industrială a Bîrladului, la 
biblioteca județeană, la liceul peda
gogic, la case de cultură, in cadrul 
unor șezători literare, cartea a fost 
transmisă cititorului direct de către 
cei care o scriu. în toate ■ aceste 
schimburi de opinii, de păreri s-au 
relevat marile posibilități ale litera
turii de a face educație patriotică, re
voluționară. civică, științifică a oa
menilor. Fertil a fost și dialogul cu 
spectatorii la teatrul „Victor Ton 
Popa" din Birlad după vizionarea 
premierei absolute a piesei „Iluzia 
ontică" de Dumitru Solomon, autorul 
fiind si el de fată. Rămîne încă la 
dispoziția publicului, a iubitorilor de 
artă nlastică. în holul bibliotecii din 
Vaslui, expoziția reputatului pictor 
ieșean Dan Hatmanu.

Am luat parte la autentice mo
mente de trăire spirituală într-un 
colț de țară unde, în dinamica acce
lerată a unor transformări industria
le și sociale, actul de cultură este 
primit cum se cuvine.

Crăciun IĂLUCI
corespondentul „Scînteii"

Misiunea

13.20
18.30
18.50

Din muzica și 
poarelor 
Corespondenții 
transmit...
Intermezzo 
grafic

17,55 Itinerare turistice. Bilanțul 
enului turistic pe care îl în
cheiem. Convorbire. cu 
C. Zmeu, adjunct al minis
trului turismului ; România, 
tara turismului
Tragerea Pronoexpres 
căsuța poștală
1 601 de seri

11),00 Telejurnal • Calitatea mun
cii de fiecare zi — răspunsul 
nostru la chemările Congre
sului

19,20 Conferințele organizațiilor 
F.U.S. Deplină angajage la 
înfăptuirea p r o g r a m u- 
1 u i partidului
Noi. femeile ! « Roade bo
gate e Reportaj-anchetă 
• Autograf 1979 a Secvențe 
din universul nostru
Tetecinemateca. Ciclul mari 
actori : „Melodiile Broad- 
wayului". Producție a stu
diourilor americane. Cu : 
Fred Astaire. Eleanor Powell, 
George Murphy. Regia : 
Norman Taurog.
Telejurnal «• .. .

19,30

20,10

21,45

16.00
16,20

17.50
18.30
19.00

19,20

19,55
20,25

PROGRAMUL 1

Album coral
Teatru TV (reluare). „Cro
nica de vitejie", de Dan Tăr- 
chilă
Stelele etnteculul
1 001 de seri
Telejurnal • Calitatea mun
cii tie fiecate zi — răspunsul 
nostru la chemările Con
gresului
Desene animate, 
lui Donald (I).
Walt Disney 
.Muzică populară 
Studio T ’79. La 
școlii cu producția. Reportaje 
printre studenții . Facultății 
de îmbunătățiri funciare și 
elevii Liceului de mecanică 
auto din București
Tineri interpret! pe podiu
mul de concert — Cristian 
Brâncuși și Dan Atanasiu 
Interpretează Concertul nr 1 
pentru pian și orchestră de 
Ceaikovski.
Telejurnal

Premiul
Producție

confluența

educativă a teatrului

Expoziția omagială 
Gheorghe D. Anghel 
este, fără îndoială, 
unul dintre evenimen
tele artistice cele mai 
importante ale acestui 
sfîrșit de an. Din 1966, 
data ultimei sale ex
poziții de', la Dalles, 
care, ca un tirziu oma
giu. cu cîteva luni îna
inte de moarte, ii adu
cea titlul de artist al 
poporului, prea puține 
au fost pentru publicul 
bucureștean. prilejuri
le rememorării uneia 
dintre cele mai lumi
noase traiectorii artis
tice din istoria sculp
turii românești.

Reunite în sălile Mu
zeului de Artă, portre
tele unor personalități 
ale istoriei noastre cul
turale — Bălcescu, E- 
minescu, Luchian — cî
teva din „Maternități", 
portretele de țărănci 
sau „Victoriile", tripti
cul „Din viața unui 
geniu", chipul lui Pal- 
lady sau acela al „Căr
turarului", pentru a a- 
minti doar cîteva din 
lucrările cărora sculp
torul le-a închinat în
treaga sa existență, de
gajă o deosebită ener
gie a expresiei, un mod 
de a simți care e fă
cut din simplitate, din 
sinceritate, din modes
tie și reculegere. Sînt 
exemplare unice prin 
armonia și echilibrul 
de esență clasică, prin 
lirismul auster, reți
nut, prin vigoarea și 
puterea de concentra
re pe care le dezvă
luie.

Adevărate solilocvil 
despre frumusețe, des
pre frumusețea sculp
turii și a bronzului, 
despre frumusețea și 
expresivitatea chipului 
omenesc, ele iși au o 
dublă sursă. Pe de o 
parte, un spirit origi
nar, generator de sub
tilitate și încredere, a- 
sigurind forța elemen
tară și cadența solem
nă a sculpturii, iar, pe

ar fi portretul lui 
Enescu, reluate de mai 
multe ori tocmai pen
tru a capta și transmi
te mai bine esența 
ultimă a investigației 
optice. Gheorghe D. 
Anghel a știut să tre
zească la viață adincul 
ființei omenești, să 
releve ceea ce ține de 
inefabilul, de tensiu
nea aspirațiilor care-l 
acordă statutul și no
blețea în lume. Cu o 
privire simultan exta
tică șl clarvăzătoare, 
el a știut să sondeze 
ea nimeni altul psiho
logii. să descifreze, in 
modelajul atit de fin 
al portretelor sale, tai
nele cele mai adînci 
ale sufletului. Impre
sia este aceea a unei 
decantări incete, a 
unei concentrări esen
țiale în direcția imagi
nii definitive.

Adevărate efigii re
prezentative, portre-

„lucrările de artă afla
te zîn bronz să . nu fie 
reproduse, iar lucrările 
în gips și pămint să 
fie distruse".

Pentru Gheorghe D. 
Anghel un lucru ex
primat este un lucru 
revelat — efect al 
unei structuri organi
ce cristalizate In anu
mite tipare și nu în 
altele.

Portretele de ță
rănci, „Maternitățile" 
sau „Victoriile" s-au 
impus firesc in crea
ția sa. Ele atestă o da
tă mai mult prezența 
omenescului. moder
nitatea operei lui ba
zată pe o inteligență, 
pe o spiritualitate în 
care se imbină tocmai 
tradiția și modernita
tea, folclorul și uni
versalitatea. Există 
aici o corespondentă 
perfectă intre aspira
ție și forța de mate
rializare. de cuprin-

O carte despre tinerețea 
mereu proaspătă 

a unui timp revoluționar
Poate că nimic nu 

definește mai expresiv 
și mai tulburător pro
filul de reporter, de 
poet și de om al mult 
regretatului nostru 
confrate Petre Dragu 
— cel ce ne-a fost, 
ani buni și rodnici, 
coleg de redacție la 
„Scinteia" — decit 
atit de bine alesul ti
tlu al cărții sale pos
tume „Haiducii soare
lui" (publicată recent, 
cu o emoționantă post
față de loan Grigores- 
cu, în colecția „Coloc
viile adolescenței“ a 
editurii „Albatros"). 
Intr-adevăr, o puterni
că lumină solară inun
dă această concisă. — 
dar atit de densă — 
carte despre tineri și 
pentru tineri, despre 
tinerețea mereu proas
pătă a unui timp re
voluționar fără ase
muire in istoria pa
triei.

Caracteristică pen
tru prozele adunate 
sub copcrțile acestui 
volum — căci reporta
jele lui Petre bragu, 
epurate cu grijă de 
exacta circumslanțiere 
de la data primei a- 
pariții, se dovedesc, în 
realitate, schițe și po
vestiri, ba chiar, unele 
dintre ele, fragmente 
de roman, de o suges
tivă vibrație emoțio
nală — mi se pare a 
fi o abilă implicare a 
povestitorului in în
săși trama epică, im
plicare care ii permi
te, printr-un subtil 
„joc de oglinzi", o pa
radoxală distanțare 
învăluită intr-un abur 
de blajină ironie. E- 
locventi in această 
privință mi se pare 
acea bijuterie de mici 
dimensiuni intitulată 
„Umorescă", in care 
relatarea unei „is
prăvi" gazetărești — 
surprinderea pe hirtie 
ți pe peliculă, de că

tre un pitoresc tan
dem ziarist-fotorepor
ter. a instalării unui 
tinăr medic intr-un sat 
izolat și a primului 
„caz" pe care-l „rezol
vă" -- se transformă 
pe nesimțite intr-o ex
presivă și deloc di
dacticistă meditație nu 
numai despre apariția, 
uneori intr-un mod in
solit, a noului in co
tidian. ci și despre di
alectica receptivității 
față de nou in activi
tatea gazetărească. 
Există, pe alocuri, in 
volum și secvențe de 
un dramatism reținut, 
dramatism care trans
pare dincolo de lapi- 
daritatea și, nu o da
tă, voita uscăciune a 
tonului, lată, bunăoa
ră, povestirea „Desti
nul se discută, nu se 
execută!" (cită drep
tate are postfațatorul 
volumului cind vede 
in această rostire a- 
foristică o posibilă 
formulă pentru însuși 
destinul autorului !) : 
pornind de la un caz 
izolat și, in aparență, 
de excepție (o femeie 
de 40 de ani. care se 
trezește, la un mo
ment dat, din pricina 
unor împrejurări vi
trege, fără nici un 
sprijin material și 
avind de crescut și e- 
ducat trei copii, se 
apucă să învețe, „de 
la abecedar", o mese
rie complicată, deve
nind un tehnician hor
ticol versat și prețu
it), Petre Dragu ne 
face să retrăim nu nu
mai zbuciumul drama
tic al asumării unei 
noi căi în viață, ci și 
sentimentul stenic al 
existenței unui mediu 
social de adincă soli
daritate. „bun condu
cător" de căldură u- 
mană, prielnic inte
grării fiecărei proble
me individuale in sta
tornica grijă colectivă 
pentru om.

Regăsim in paginile 
„Haiducilor soarelui" 
multe și emoționante 
frinturi autobiografice 
(autobiografice nu nu
mai in sensul in care 
orice reportaj devine, 
prin forța lucrurilor, o 
parte din viața celui 
ce l-a scris, ci și în 
mod nemijlocit, prin 
tenta memorialistică 
pe care le-a imprima- 
t-o, de la bun înce
put, autorul). Petre 
Dragu poseda in cel 
mai înalt grad iscusin
ța de a filtra totul, cu 
un patetism bine tem
perat, prin „ochii a- 
mintirii", de a însu
fleți organic faptele , 
culese din prezentul 
fierbinte cu . secvențe 
șl amănunte semnifi
cative, izvorite, ade
sea intr-un nestăvilit 
șuvoi, dintr-o memo
rie ca nu se sfiă de 
lacrima discretă a e- 
moției, chiar cu riscul 
învinuirii de senti
mentalism (oare ce re
porter autentic nu c, 
m fond, aricit s-ar 
inveșminta in cuirasa 
lucidității, un incori
gibil sentimental ?). 
Dar.' mai. ales, regăsim 
in paginile acestei pa
sionante cărți — ce se 
citește dintr-o suflare 
datorită dinamismului 
epic ce o străbate și 
fiorului de trăire au
tentică pe care il de
gajă — un fascinant 
portret moral al auto
rului. așa cum l-am 
cunoscut : gazetar-
poet comunist pentru 
care, de-a lungul unei 
vieți atit de tragic 
curmate in plină eflo
rescentă creatoare, 
scrisul a reprezentat, 
întotdeauna, slujire — 
a adevărului, a bine
lui, a frumosului, in
tr-un cuvint : a omu
lui.

Victor 
BÎRLADEAW

Dintre numeroasele scene tinere 
ale țării care au împlinit în acest 
an trei decenii. Teatrul de stat din 
Reșița a marcat momentul jubiliar 
într-un mod atrăgător și reprezen
tativ. Aniversarea a devenit prilejul 
unor acțiuni culturale judicios orga
nizate într-o constructivă intersec
tare de planuri. Dincolo de salutu
rile calde, firesc festive, și de at
mosferă sărbătorească instaurată in 
colectiv, instituția reșițeană s-a su
pus confruntării cu publicui, cu cri
tica de specialitate, aducind succesiv 
la rampă trei reprezentații : a inițiat 
o sesiune de comunicări pe tema 
începuturilor, evoluției și integrării 
sale în dinamica mișcării noastre 
teatrale ; a pregătit o temeinică ex
poziție documentară, susținind argu
mentele momentului jubiliar prin 
afișe, schițe de decor, alte exponate 
scenografice și fotografii, ce-au re
compus succint dar clar activitatea 
acestei instituții de la premiera pie
sei Cumpăna de Lucia Demetrius, in 
regia lui Sică Alexandrescu, actul de 
naștere al teatrului, pînă azi. Un 
drum greu, dar prestigios, nu lipsit 
de dificultăți. Teatrul din Reșița 
muncește și azi în condiții nu ușoare, 
lipsit fiind ,de un sediu propriu ; 
nu izbutește in același timp să 
se impună publicului printr-un tim
bru specific, original. în aceste trei 
decenii, in orașul oțelului din lunca 
Bîrzavei, gongul a bătut la 1.85 de 
premiere și la aproape zece mii de 
spectacole. S-au jucat aici opere va
loroase. de răsunet, din repertoriul 
național și universal, clasic și con
temporan. într-o acțiune de cultura
lizare curajoasă a publicului. Shakes
peare și Goldoni, Calderon și Schil
ler, Shaw și Capek, Gorki și O’Neill 
și-au spus de-a lungul anilor cuvin
tul pe această mică scenă, dar se 
cuvine să subliniem că în primul 
rînd și cu precădere teatrul din Re
șița S-a devotat dramaturgiei națio
nale. Tinărul public muncitoresc a 
ucenicit aici la școala piesei româ
nești. i-a cunoscut pe clasicii .noștri, 
pe Caragiale, DelaVrancea, Camil 
Petrescu. V. I. Popa. Mihai Sebas
tian, aici s-a confruntat cu operele 
noilor dramaturgi. Barănga, Davi- 
doglu, Lovinescu, Gh. Vlad, I. Na- 
ghiu, Petru Vintilă, Tudor Popescu.

în același timp, discuțiile purtate în 
jurul afișului au semnalat, critic, 
câ publicului i s-au oferit, uneori 
mergindu-se în întîmplnarea. unui 
gust facil, neformat, și scrieri obscu
re, mediocre, ieftine „succese de 
casă", cu lucrări neomologate de 
istoria literaturii, etapă, să sperăm, 
azi depășită. E limpede că teatrul 
va trebui să-șl sporească cota de 
aspirație și de ambiție profesională, 
modelînd noile generații de specta
tori prin intermediul scrierilor re- 

. cente, de incontestabilă valoare, 
strinse în raftul dramaturgiei româ
nești in ultimul deceniu...

Un punct de sporit interes în seria 
acestor manifestări jubiliare l-a con
stituit „masă rotundă" organizată la , 
întreprinderea constructoare de ma
șini Reșița pe tema Creativității ar
tistice și creativității tehnice. S-a 
continuat astfel, într-o tradiție ce-ar 
merita să se perpetueze, discuția 

• începută anul trecut, cu un obiectiv 
de maximă importanță pentru locui
torii și publicul acestui centru cu 
un pronunțat specific industrial. 
Dezbaterile, îmbogățite de partici
parea unor sociologi, psihologi, este
ticieni, critici teatrali, actori și ca
dre tehnice din combinat, au vizat 
mai cu seamă stimularea gîndirii de 
tip creativ, propunind diferite moda
lități formative în incitarea creativi
tății latente. Un punct de interfe
rență a preocupărilor tehnice și ar
tistice 1-aU demonstrat manifestările 
din Festivalul „Cintarea României", 
festival al creativității naționale, 
cum s-a spus, șansă oferită resur
selor individuale de a se implica 
creator în afirmarea colectivă. Tema 
acestei interesante dezbateri s-ar 
cuveni din nou reluată, devenind 
poate specifică teatrului din Reșița, 
și inclusă periodic în cadrul amplu 
și bogat diversificat al acțiunilor de 
cultură teatrală.

Spectacolele prezentate în aceste 
zile, selecționate din afișul ultimei 
stagiuni, au permis o reevaluare a 
activității colectivului, colectiv sirgu- 
incios. adine preocupat de calitatea 
profesională a muncii sale și. firește, 
de rezultatele ei artistic-educative. 
Am revăzut Ispita de Tudor Popes
cu, scriere neo-romantică inspirată 
din proto-istoria dacă, montare de

(Urmare din pag. I)

• VASLUI. Sub egida Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R., 
Consiliul județean de control 
muncitoresc al activității econo
mice și sociale, Asociația ju
riștilor din Republica Socialistă 
România și Consiliul județean aF 
sindicatelor au organizat un 
simpozion cu tema „Contractele 
economice și funcția lor de in
strument de planificare in noul 
mecanism economico-financiar, 
in lumina hotărîrilor adoptate 
de cel de-al XII-Iea Congres al 
partidului". (Crăciun Lăluci).

• BIHOR. Timp de două zile

a avut loc un bogat program 
de manifestări desfășurate sub 
genericul „Zilele culturii popu
lare bihorene", in a XH-a ediție. 
Deosebite ca amploare și va
rietate au fost programele or
ganizate la Oradea și in orașul 
Dr. Petru Groza — tinăr oraș 
industrial dezvoltat tn anii so
cialismului (Al. Peti).
• ARGEȘ. Sub egida Comite

tului județean de educație poli
tică și cultură socialistă Argeș 
în toate localitățile din județ se 
desfășoară un festival-concurs

bine întocmite., la căminele cultu
rale oamenii au prilejul sâ asiste la 
suite de jocuri, urări, dramatizări 
folclorice care in forme tradiționale 
exprimă adesea situații, atitudini, 
realizări și succese din zilele noastre. 
Astfel. dintre multele exemple pe 
Care le-am putea relata programul 
alcătuit in satul Milișăuți cuprin
de, în cadrul acestei acțiuni de laici
zare a vechilor tradiții, alaiul plugu
lui, jocul caprei, jocul ursului, al 
măștilor, urări prilejuite de sărbă
toarea pomului de iarnă. Ia realizarea 
cărora iși dau concursul reprezen
tanți ai tuturor virstelor — de la șoi
mii patriei la bătrinii satului.

O preocupare esențială a factorilor 
locali este aceea de a îmbogăți fol
clorul tradițional legat de Anul nou 
eu noi creații originale născute in 
părțile locului. Astfel sint prelua
te și difuzate in județ orațiile 
de Anul Nou ale poeților popu
lari din comunele Frasin, Pîrteștii de 
Jos, Bilca, Vama. Ciprian Porumbes- 
cu inspirate din noile realități ale 
satului bucovinean. Tn același timp, 
creatori profesioniști și alți mem

bri ai cenaclurilor literare sînt an
trenați in alcătuirea unor plugușoare 
și a altor urări de Anul Nou adre
sate locuitorilor de astăzi ai Bucovi
nei, celor care muncesc în mine. în 
exploatări forestiere, în noile unități 
industriale sau pe ogoarele județului.

de satiră și umor intitulat: 
„Codul eticii noastre", cu faze 
pornind de la comune și orașe 
pînă la nivel de județ. Progra
mele prezentate sint precedate 
de alte manifestări cultural-edu
cative, ca simpozioane, dia
loguri și dezbateri pe teme 
de comportare civică. (Gheor
ghe Cîrstea).
• GORJ. Circumscrisă celei 

de-a treia ediții a Festivalului 
național „Cintarea României", 
„Decada culturii gorjene" a cu
prins un amplu program de ac
țiuni politico-educative și cultu-

rafinat sincretism teatral in regia lui 
Eugen Vancea, scenografia lui Mihai 
Mădescu și muzica lui D. Morarii’., 
reprezentație jucată și în finala edi
ției a II-a a „Cîntării României", 
comentată in aceste pagini. Gaițele 
de Al. Kirițescu, in regia lui Const. 
Dinischiotu, continuă, cu modestie, 
prospectarea uzuală a dramaturgiei 
noastre interbelice și prefigurarea 
unei tipologii știute, fără adaosul 
unor elemente inedite ; Tichia cu 
clopoței de Pirandello este un spec
tacol novator, cu prospețimi in joc 
și bogate referințe culturale, demon- 
strînd capacitatea tinărului regizor 
Mihai Lungeanu de a-și alia colec
tivul în Slujba unui teatru de idei. 
Reprezentația potențează jocul măș
tilor pirandelliene, decupează cu 
claritate planul esențelor de al apa
rențelor. stimulează fantezia și inte
ligența în jocul actoricesc, integrind 
organic scenografia (Radu Corciova) 
și coloana sonoră în dialectica ei. 
La ora actuală, colectivul reșițean, 
deși restrîns. e bogat în forțe acto
ricești. interpreților mai vîrstnici și 
cu o mai veche experiență adăugîn- 
du-li-se. benefic, un nucleu de tineri 
absolvenți ai I.A.T.C.-ului, exponenți 
ai unei teatralități moderne de sim
plitate în expresie. Așadar, alături 
de Aura Rimniceanu, Coca Mihala- 
che, Cornel Manolescu, Gh. Drăgu- 
lescu, Lelia Columb, luiiana Doru, 
Ovidiu Cristea și alții, s-au relevat 
tinerii Paul Zein. Gabriela Teodo- 
rescu-Zein, Dan Ivânesei, Cristian 
Drăgulănescu, Cristian Ieremia. con- 
vingindu-ne că pe scena din Reșița 
se poate juca un teatru de calitate 
autentică.

Intrînd în al patrulea său deceniu, 
acest teatru are in față perspective 
bogate : din mapele arhitectilor va 
trece în faptă un frumos edificiu 
teatral, o casă a Thaliei care se va 
înălța în viitorul cincinal in noul 
centru civic al noii Reșițe. O casă 
pe care negreșit teatrul o va cinsti 
cum se cuvine, construindu-și cu 
neștirbită autoritate programul re
pertorial. lărgindu-și raza de acțiune 
în atragerea publicului său, șlefuin- 
du-și cu comprehensivă exigență 
uneltele de lucru.

Mira IOSIF

■ ■■■■■ B
programele brigăzilor artistice, ale 
unor montaje sint noile relații de 
muncă din cadrul consiliilor unice, 
problemele cu care se: confruntă 
acestea. Se cere remarcat, totodată, 
că primele spectacole ale acestor 
formații au loc tocmai în această pe
rioadă, contribuind astfel la diver-

lui George EnescuPortretul
de altă parte, studiul și 
cizelarea necontenită a 
formei așa cum le-a 
desprins din istoria 
veche șl modernă a 
sculpturii universale.

„Artistul trăiește 
prin propria sa operă" 
obișnuia să spună An
ghel, subliniind prin 
aceste cuvinte, o dată 
mai mult, o exempla
ră. o perfectă identifi
care intre viață și 
idealurile creației. Cu 
o limpede voință a 
faptei artistice, a. con
strucției, el a reușit să 
renunțe în viața coti
diană la tot ceea ce 
1 se părea neesențial, 
să-și structureze În
treaga creație. in jurul 
citorva direcții predi
lecte. care, din per
spectiva timpului, ne 
apar azi ca expresia 
cea mai realizată, e- 
xistențială. a persona
lității sale. Printre 
acestea. portretele, 
unele dintre ele, cum

tele lui Enescu, Băl
cescu. Luchian, An- 
dreescu, Pallady. Di- 
mitrie Ghiațâ, Gheor
ghe Dumitrescu. Va
lentin Gheorghiu. Iri- 
nel Liciu sau sculptu
rile de mari dimen
siuni : „Pallady" și 
„Cărturarul" sint, fie
care în parte, lucrări 
de o marcată distinc
ție, expresii concise, 
moderne, care, anga- 
jind zone profunde, 
inpresurează conștiin
ța într-un context de 
o veritabilă și organi
că acuitate. Bronzul 
accentuează finețea 
(s-a spus „impresio
nistă") a modelajului. 
Sint dealtfel cunoscu
te scrupulele excesive 
ale sculptorului in fi
nisajul lucrărilor, pa
siunea sa pentru bronz, 
dusă atit de departe 
incit, lăsindu-și prin 
testament statului ro
mân toate lucrările, 
iși exprima dorința ca

dere a temei ; intre 
dorința și capacitatea 
de a comunica un 
conținut etern în for
me — stilistic vor
bind — mai mult sau 
mai puțin generale, 
corespunzătoare unor 
atitudini permanente 
și universale.

Dincolo de echili
brul și proporția for
melor. de impresia de 
rafinament și elemen
tar. dincolo de impre
sia de rigoare si deli
catețe pe care ți-o 
lasă aceste lucrări 
crescute din autenti
citatea, unor experien
țe interioare, persistă 
sentimentul unei ge
nerozități senine.

Reverberate multi
plu in spațiul alb al' 
sălii de expunere, 
ecourile spațiale ale 
acestor bronzuri con
figurează parcă in ju
rul lucrărilor margini 
de tăcere, impunind 
privitorului lungi cli
pe de meditație.

Organic integrată 
în peisajul bucu
reștean. sculptura mo
numentală care. in 
fața Ateneului Român, 
evocă insăși imaginea 
poeziei, este, din pă
cate, singurul exem
plar de statuară mo
numentală realizat de 
artist. Concepută in 
ultima parte a vieții, 
în liniștea atelierului 
pe care și-l organiza
se la Pasărea, această 
lucrare (gipsul original 
se află expus in sălile 
muzeului), care a trezit 
entuziasmul unor co
mentatori dintre cei. 
mai avizați. încunu
nează opera unui 
mare artist.
Marina PIIEUTU

BBBBBBBBBBBBB
Deși căminele culturale, mai ales 

în aceasta perioadă, trebuie să se 
afirme ca adevărate focare de cul
tură, să ofere zilnic adăpost unor 
acțiuni interesante, atractive, în unele 
comune ele sînt închise 6 zile din 7. 
în anumite localități, programele de 
la căminele culturale sint fără relief.

Activitate cultural - educativă mai bogată
Pentru a îmbogăți activitatea cul- 

tural-educativă și a ridica nivelul ei 
interpretativ s-au constituit ansam
bluri artistice ale consiliilor unice 
agroindustriale. Acestea reunesc cele 
mai bune formații din comunele care 
alcătuiesc consiliul respectiv. Pro
gramele pregătite, cuprinzînd cîntece, 
jocuri populare, montaje literar- 
muzicale, prezentate de coruri, for
mații artistice, orchestre, tarafuri, 
soliști; sint înfățișate in toate cen
trele de comune și satele din cadrul 
lor. De subliniat că ceea ce inspiră

sificarea și amplificarea vieții cultu- 
ral-artistice din satele sucevene.

Există insă inegalități în munca 
cultural-educâtivă, anumite rămirferi 
în urmă care arată dă organizațiile 
de partid, in special cale din comune, 
nu folosesc perseverent și sistematic 
ansamblul de pirghii și mijloace ale 
acestei activități, baza materială 
existentă, forțele umane care pot fi 
atrase cu bune rezultate — cadrele, 
didactice, inginerii, medicii de la 
sate.

șterse, nu țin seama de cerințele spe
cifice acestei perioade.

Astfel, programele căminelor cul
turale din localități precum Drăgu- 
șeni, Izvoarele Sucevei, Mușenița 
cuprindeau doar expuneri despre 
perspectivele de dezvoltare ale lo
calităților respective, dar aproa
pe nimic in legătură cu sărbă
torirea pomului de iarnă, organi
zarea de carnavaluri ale tineretu
lui. festivaluri ale obiceiurilor de 
iarnă. în unele localități, precum 
Rișca, Bogdânești, Bălcăuți, cele cî

teva acțiuni prevăzute sint concen
trate cu deosebire in ziua care pre
cede Anul Nou. Drept justificare la 
această situație, primim un răspuns 
stereotip : „Știți, în aceste zile, oa
menii vin mai puțin la cămin". Dar 
cum să vină, dacă nu sint atrași, 
dacă nu găsesc aci programe intere
sante ? Este- o mentalitate profund 
păgubitoare care creează de fapt un 
cerc vicios : nu se elaborează pro
grame interesante pe motiv că oa
menii nu vin, iar oamenii nu vin 
pentru că nu exista programe, ac
țiuni care să-i atragă.

Se impune așadar o preocupară 
mai sistematică, mai stăruitoare din 
partea Organizațiilor do partid, ince- 
pind de la comitetul județean si oină 
la cele din comune, pentru mai buna 
organizare a muncii politice in pe
rioada de iarnă, pentru mai buna 
folosire a bazei materiale existente, 
ca și a forțelor umane din comune. 
Experiența înaintată existentă în 
numeroase locuri poate și trebuie să 
devină un bun al tuturor organiza
țiilor de partid, astfel incit munca 
de formare a unor ferme convingeri 
materialist-științifice să înregistreze 
pretutindeni progrese substanțiale.

ral-artistice, încheiate prin două 
manifestări de prestigiu: festi- 
valul-concurs „Izvoare fermeca
te". cu participarea unor renu- 
miți rapsozi și a celor mai cu
noscute tarafuri și orchestre 
populare din județul Gorj, și un 
complex spectacol muzical-lite- 
rar susținut de Ateneul popular 
„Constantin Brâncuși" din Tg. 
Jiu, sub genericul „Columne 
gorjene". (Dumitru Prună).

• MURES. O manifestare de 
anvergură in cadrul „Lunii mu
reșene a culturii și educației so
cialiste" o constituie „Decada zi
lelor universităților cultural-ști- 
ințifice". în căminele culturale, 
bibliotecile, muzeele, instituțiile 
cinematografice și în organiza
țiile de tineret și sindicale din 
județ au loc conferințe, simpo
zioane. consultații. întâlniri cu 
brigăzile științifice, cu oameni de

știință, cultură și artă pe teme 
ca: „Congresul al XII-Iea al 
partidului — congresul întregu
lui popor", „Descoperirile știin
ței contemporane, confirmări 
strălucite ale tezelor materia
lismului dialectic ți istoric", 
„Dezvoltarea științei și culturii 
românești în anii construcției 
socialiste" ș.a. (Gheorghe Giur
giu).

• IAȘI. „Obiectivul funda
mental și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României stabilite de Congresul

al XII-Iea al P.C.R. pentru cin
cinalul 1981—1985 și in perspec
tivă" — a fost tema simpozionu
lui care a avut loc la Institu
tul de medicină și farmacie din 
Iași, manifestare care face parte 
din măsurile stabilite pentru cu
noașterea și însușirea hotărîri
lor marelui forum al comuniș
tilor. A avut loc și o sesiune 
de comunicări științifice cu tema 
„Știință, religie și ateism" la Fa
cultatea de istorie și filozofie a 
Universității „Al. I. Cuza". (Ma- 
nole Corcaci),

• BACAU. Revista de cultură 
„Ateneu" a împlinit 15 ani de 
apariție. Cu acest prilej, in sala 
Teatrului dramatic, care poartă 
numele Iul Bacovia a avut 
loc o festivitate la care au luat 
parte oameni de cultură, re
dactori și colaboratori ai revistei. 
Au fost prezentate în acest ca
dru evocări din munca și crea
ția iiterar-artistică băcăuană, 
precum și un recital de poezie 
susținut de poeți și scriitori 
lansați de revistă. (Gh. Baltă)
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Tovarășului NICOLAE. CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru bunele urări transmise mie ți 
poporului maltez cu ocazia zilei republicii noastre. Vă transmit la rîndul 
meu aceleași sentimente amabile exprimate in mesajul dumneavoastră.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

v r a

Stimate, tovarășe,
Delegația partidului nostru, care a participat la dezbaterile ultimului 

Congres al Partidului Comunist Român, a informat Comitetul Central despre 
marea semnificație pe care a avut-o acest eveniment pentru poporul român și 
revoluția sa.

In numele conducerii Partidului Socialist Costarican, imi permit să vă 
felicit, apreciate tovarășe, pentru alegerea dumneavoastră in funcția de 
secretar general al Partidului Comunist Român și vă doresc, totodată, cea 
mai mare putere de muncă și sănătate personală pentru a duce mai departe, 
cu tot succesul, sarcinile și orientările fixate de Congresul partidului dum
neavoastră.

Ca întotdeauna, vă reînnoiesc, în numele tuturor socialiștilor costarieani, 
solidaritatea noastră nestrămutată cu comuniștii și poporul României.

Cu salutări frățești,

z
i transmit din județe

Tlmpul probabil pentru illele de ti, 
S3 și 29 decembrie. In țară : Vremea va 
fi rece, mai ales In jumătatea de est 
a țării. CCrul vă fi variabil. Vor cădea 
precipitații slabe, izolate. Vlnt tn ge
neral slab, cu intensificări în sud-es- 
tul țării din nord-est. Ceață locală in 
a două parte a intervalului. Tempera
tura în creștere spre sfîrșitul interva
lului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 10 șl zero grade, local mal cobo- 
rtte în estul Transilvaniei și Moldova, 
maximele între minus 4 și plus 6 tra
de. Izolat, in sudul țării, condițiile de
vin favorabile producerii poleiului, in 
București : Vremea va fi rece, mai ales 
în primele zile. Cerul va fi variabil, 
favorabil precipitațiilor slabe. Vintul 
va sufla Slab, pînă ia moderat.

ALVARO MONTERO MEJIA
Secretar general

al Partidului Socialist Costarican

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

înființat în urmă cu un deceniu, 
clubul sportiv școlar „Brașovia" nu
mără astăzi 1 305 membri, repartizați 
în 14 secții, instruirea fiind asigurată 
de circa 40 de profesori și antrenori. 
O privire retrospectivă asupra acti
vității desfășurate îndeosebi in ulti
mii ani de colectivul de aici, condus 
de prof. N. Vuleăneanu, evidențiază 
cum nu se poate mai bine rezultatele 
pozitive înregistrate in îndeplinirea 
obiectivului principal ai clubului : 
selecția, instruirea și promovarea ti
nerelor talente și. prin aceasta, îm
bogățirea elitei . sportului brașovean 
și chiar și a celui național. în anul 
care a trecut, clubul a cîștigat 17 
titluri de campioni naționali și a 
c itribuit la obținerea unei medalii 
i “l1 aur și a două medalii de argint 
la campionatele balcanice de schi 
juniori. Echipa de baschet fete — 
junioare II (antrenor : prof. Gh. Roșu) 
a ieșit campioană națională și anul 
trecut și anul acesta. Rezultate no
tabile au obținut, totodată, echipa de 
handbal — juniori II (antrenor, prof. 
Remus Drăgănescu). și echipa da 
gimnastică sportivă băieți — categ. a 
II-a (prof. Gh. Blaj și Sima Mar
tin), ambele campioane republicane 
pe anul în curs. De asemenea, nu 
pot fi trecute cu vederea nici rezul
tatele secției de schi, care grupează 
320 de elevi, de toate vîrstele. deți
nătoare in ultimii doi ani a 13 titluri 
de campioni naționali la fond, sărituri 
și biatlon.

Nu putini din elevii care și-au 
făcut ucenicia sportivă aici au fost 
transferați la cluburile de perfor
manță din oraș sau selecționați în 
loturile naționale de juniori. Cîteva 
cifre sînt elocvente și în această pri
vință. Numai în ultimii doi ani au 
fost transferați cluburilor de perfor
mantă 102 sportivi, iar alti 86 au 
ajuns în loturile republicane. Nume 
ca Francisc Foriko, Karin Covaci, 
Fulea Eusebiu, Angelica Rișnoveanu 
(schi), Magda Pall, Eva Adler, Mona 
Cicio (baschet), Adrian Manta si 
George Munteanu (gimnastică). Dorel 
Frunză și Ștefan Bălan (fotbal) sînt 
pe cale de a deveni adevărate certi
tudini pentru sportul nostru de per
formantă.

Cheia succeselor obținute la „Bra
șovia'’ trebuie căutata, fără îndoială, 
in munca plină de pasiune a colec
tivului de profesori și antrenori, care 
își desfășoară activitatea aici, in se
riozitatea cu care conducerea clubu
lui urmărește îndeplinirea „indicato
rilor de plan", dacă-i putem numi 
așa, pe care cadrele didactice li sta-

bilesc pentru fiecare ciclu de cita 
patru ani. Să ne gindim astfel lâ 
munca exemplară a profesorilor de 
schi Mihai Sulică, Ioan Olteanu, Aurel 
Munteanu, Nicolae Sumedrea și 
alții, care tși petrec cea mai mare 
parte din timpul lor pe piftiile da 
schi, contribuind la ridicarea tinerilor 
schiori.

O experiență deosebit de utilă S-* 
dovedit a fi selecția făcută de club 
pentru depistarea copiilor cu aptitu
dini fizice și tehnice specifice fotba- • 
lului. Pentru fotbal au fost testați 
9 000 de copii de la clasa a III-a pină 
la a VIII-a din toate școlile orașului. 
Intr-o a doua etapă au fost aduși pe 
stadion 1 400 de elevi, din care 250 
au fost selecționați in cadrul secției 
de performanță. Pentru necesitățile 
acestei secții, clubul și-a amenajat o 
bază sportivă proprie, formată din 
două terenuri de fotbal cu iarbă, un 
teren cu zgură, un 
zgură, precum și un 
rate ajutătoare.

Din păcate, nu la fel au 
erurile cu selecția pentru 
de atletism. în anul școlar 1975—1976 
au fost testați circa 3 000 de elevi 
din clasele a V-a și a Vl-a. Dato
rită lipsei de preocupare a 
cadre de specialitate, selecția 
dat însă. rezultatele scontate, 
asemenea, neajunsuri în selecția 
cătorilor, precum și fluctuația 
drelor didactice a dus la slabe 
zultate și în cadrul secției de 
băieți, echipa clubului retrogradînd 
din divizia națională de juniori.

Rezultatele obținute de clubul 
sportiv „Brașovia", ca și unele neim- 
pliniri obligă, fără îndoială, la noi ți 
mari eforturi în direcția perfecțio
nării stilului de muncă, î 
creșterii contribuției 
sportive școlare la 
continuă a sportului 
formantă.
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ALBA. Constructorii ■ hidroenergeticieni de pe Valea Sebeșului 
fac ultimele pregătiri in vederea punerii in funcțiune a hidrocentralei de 
la Gilceag, cu o putere instalată de 150 MW. în spatele barajului de anro- 
camente de la Oașa, unde se va forma lacul de acumulare, a început cap
tarea apelor. De asemenea, la uzina electrică de la Gilceag se desfășoară 
probele tehnologice ale unor agregate cum sînt stația de compresoare, li
niile de transportare a energiei electrice etc. (Ștefan Dinică).

ARGEȘ. în actualul cincinal au fost finalizate cu sprijinul 
populației, intre altele, 127 săli de clasă, 380 locuri în ateliere școlare, 660 
locuri in grădinițe, 5 cămine culturale, 56 kilometri de rețele de apă. Sînt 
meritorii rezultatele obținute de consiliile F.U.S. din Pitești, Cimpulung, 
Curtea de Argeș, Poiana Lacului, Slobozia, Lerești și Priboieni. (Gheorghe 
Cirstea).

SUCEAVA Industria județului Suceava a economisit de la 
începutul anului aproape 60 000 MWh energie electrică. Cu această energie, 
unitățile industriale sucevene pot funcționa o lună de zile, timp în care 
se realizează o producție industrială in valoare de peste 1 miliard lei. 
(Gheorghe Parascan).

MUREȘ Colectivele de eameni al muncii de la întreprinderea 
da produse ceramice Sighișoara au livrat suplimentar în perioada scursă 
din acest cincinal materiale de zidărie suficiente pentru înălțarea a circă 
2 300 apartamente cu două camere. (Gh. Giurgiu).

MEHEDINȚI întreprinderea de vagoane din Drobeta-
Turnu Severin s-au generalizat în producție numeroase Initiative prin care 
se urmărește incâ din faza de concepție realizarea unor vagoane moderne, 
tot mai competitive, cu consumuri cit mai reduse de metal. Astfel, de la 
începutul anului și pină îti prezent aici s-au economisit peste 1 465 tone 
metal, cantitate care echivalează cu realizarea a 124 .de vagoane de dife
rite tipuri. (Virgiliu Tătaru).

HARGHITA aproape 12 000 de muncitori, tehnicieni țl
ingineri din județ cuprinși în mișcarea de creație tehnico-științifică au 
realizat în etapa actuală de masă a Festivalului național „Cintarea Româ
niei" 1 952 de invenții și inovații, care au condus la creșterea gradului de 
reînnoire a producției în proporție de 27,4 la sută. De asemenea, au fost 
soluționate și aplicate în practică 3 825 de studii tehnico-economice de or
ganizare superioară a producției Și a muncii a căror eficiență se regăsește 
intr-un spor de producție de 62,8 milioane lei. (I.D. Kiss).

DOLJ Colectivul de specialiști de la fabrica de mașini electrice 
rotațive a întreprinderii „Electroputere" a reproiectat motorul electric de 
250 kW, primul dintr-o serie nouă de motoare modernizate. Spre deosebire 
de vechile tipuri, acestea vor avea dimensiuni reduse, iar consumurile de 
materiale și de manoperă pfe unitatea de putere vor fi mai mici cu circa 
15 la sută. (Nicolae Băbălău).

BRAȘOV La întreprinderea „Rulmentul" din Brașov s-au 
modernizat aproape 600 tipodimensiuni de rulmenți, ponderea produselor 
noi și modernizate reprezentind la sfirțitul penultimului an al cincinalului 
85 la sută din totalul producției. Noile tipuri de. rulmenți speciali cu per
formante tehnico-calitative și funcționale superioare care au o precizie de 
10 ori mai mare decit rulmenții clasici sint destinați industriei de mașini- 
unelte și agregate, de aeronautică, de autovehicule și in mod deosebit de 
autoturisme, de mijloace de transport feroviar etc. (Nicolae Mocanu).

LOZUL ANULUI NOU

B. RADU

(Urmare din pag:. I) un

ALBA
Resursele locale 
puse in valoare

Cooperația meșteșugărească 
din județul Alba realizează o 
gamă variată de produse desti
nate fondului pieței. O expoziție 
organizată in municipiul Alba 
Iulia a prezentat cumpărătorilor 
cele mai noi dintre aceste pro
duse, pentru a testa preferințele 
acestora in vederea contractării 
lor cu organizațiile comerciale. 
Au fost expuse peste 3 000 pro
duse do confecții, tricotaje, în
călțăminte, țesături, artiza
nat etc. Astfel, întreaga produc
ție de artizanat din lemn — do- 
nicute, ciubărașe etc. — este rea
lizată din capete de bușteni do 
la exploatările forestiere. Pro
ducția de artizanat din lemn, 
care se exportă in cea mai mare 
parte, este organizată în exclusi
vitate în zona Munților Apuseni. 
De asemenea, din cupoane se fa
brică articole diverse pentru co
pii : rochițe, șorțulețe, pantaloni, 
șepci ș.a. In sectorul de cojocă- 
rie, activitate cu pondere în 
producția cooperației meșteșugă
rești, se realizează huse pentru 
automobile, mesade, căciulite. O 
extindere tot mai mare capătă 
producția de materiale de con
strucții — var, cărămidă etc. 
(Ștefan Dinică).

LOTO
' NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO. DIN 25 *
FAZA I.
Extragerea I :

71 27 8 31 24
Extragerea a II-a : 67 76 2

89 59 29 12 5 57 48
FAZA a II-a
Extragerea a III-a: 30 81 24 45 73 71 
Extragerea a IV-a: 74 75 18 21 22 79 
Extragerea a V-a: 88 55 33 12 46 83 
Fond total de ciștiguri : 869 354 lei.

DECEMBRIE

64 /I *35 41 56

1979

73 72

65 16

In aceste zile, agențiile Loto- 
Pronosport și vinzătorii volanți 
din întreaga țară oferă Lozul 
Anului nou. emisiune specială 
limitată, care beneficiază de 
ciștiguri suplimentare în valoa-

re de 1 700 OflO lei, âcordate din 
fond special de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport. Parti- 
cipantii pot obține autoturisme 
„Dacia 1 300'' ‘
Ciștiguri da 
lei etc.

1“ și .,Skoda 105 S“,
50 000, 10 000, 5 000

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 23 DECEMBRIE 1979
Categoria l (12 rezultate) 1 varian

tă 100% a 31 396 lei și 13 variante 
25% a 7 849 lei ; cat. 2 : (11 rezultate) 
75,25 variante a 1 779 lei ; cat. 3 : (10 
rezultate)’ 818,75 variante a 245 lei.

FOTBAL: Trofeul M 
„Balonul de aur“, ț 

decernat lui Keegan
PARIS 25 (Agerpres). — Trofeul 

„Ealonul de aur" oferit de cunoscuta 
revistă pariziană „France Football" a 
revenit și in acest an fotbalistului 
englez Kevin Keegan, care a Întrunit 
cele mai multe voturi ale unui juriu 

Acesta, care In pre- 
în rinduril» echipei

european. 
zent joacă ... --------  - .
vest-germane S.V. Hamburg, ciștigă 
pentru a doua oară consecutiv „Ba
lonul de aur". El a totalizat 118 punc
te. fiind urmat în clasament de Karl 
Heinz Rummenigge (Bayern Miin- 
chen) cu 52 puncte și Ruud Krol 
(Ajax Amsterdam) cu 41 puncte.

„Balonul de aw" a fost decernat 
pentru prima oară în anul 1956 lui 
Stanley Matthews (Anglia). Pînă in 
prezent, acest, trofeu a fost cîștigat 
de trei ori numai de olandezul Johan 
Cruiff (1971, 1973 ți 1974). Pe lingă 
Keegan au mai obtinut de două ori 
trofeul — Di Stefano (1957 și 1959) și 
Beckenbauer (1972 și 1976).

în cîteva rînduri
O La Liubliana s-a disputat meciul 

amical de hochei pe gheață dintre e- 
chipele de juniori ale Iugoslaviei șl 
României. Hocheiștii români au. ob
tinut victoria cu scorul de 9—2 (2—1, 
3—0, 4—1).

• A inceput turneul internațional 
de tenis pentru copii (12 ani) de la 
Port Washington. Cîștigătorul tur
neului de anul trecut, școlarul român 
Mihnea Năstase, a debutat cu o fru
moasă victorie. Mihnea Năstase l-a 
învins cu 6—3, 6—1 pe Douglas Cohen 
(S.U.A.).
• In orașul Plovdiv au continuat 

întilnirile balcaniadei feminine de 
baschet. Selecționata Iugoslaviei a 
invins cu 83—77 (48— 35) echipa 
României, iar Bulgaria (A) a întrecut 
cu 83—66 (47—28) formația secundă a 
Bulgariei.

sentimente nu pot! munci 
ca lumea, nu te poți bucura 
pe deplin de viață. In anii 
studenției am activat în an
samblul lui Marin Con
stantin. Iubesc muzica, dar 
n-am renunțat iu minerit, 
deși am fost indîmnat s-o 
fac".

Cu cițiva ani în urmă, la 
această exploatare minieră 
fronturile de lucru, abata
jele erau dispersate și pa 
orizontală și pe verticală, 
se lucra la 14 orizonturi, 
fapt ce diminua posibilita
tea obținerii unor randa
mente sporite, creșterea 
producției de minereu, con
trolul și asistenta tehnică. 
Sistematizarea exploatării. 
Începută cu curaj de un co
lectiv de specialiști ai mi
nei, împotriva unor păreri 
ale celor care cunoșteau 
subteranul acesta doar după 
hărți și planuri, s-a dove
dit rodnică. Ca urmare, 
activitatea a fost concen
trată la patru orizonturi, 
fapt ce a permis introdu
cerea pe scară largă a me
canizării. „Ne-am hotărit 
să începem de la rampele 
puțului de extracție .către 
abataje, adică să mecani- 
zăm-operațiunea de eva
cuare a minereului din 
subteran cu ajutorul vago- 
netelor, operațiune care 
solicita oameni multi ți un 
mare efort fizic. De oameni 
aveam nevoie în abataje. 
Am lansat ideea în cadrul 
colectivului, ideea a prins 
rădăcini, am dat cîteva so
luții de principiu, in' jurul 
ideilor am constituit nuclee 
de oameni priceput!, îndrăz
neți și ambițioși... Și as
tăzi o rampă este ihecani- 
zată, iar alta este automati
zată, un fel de premieră pe 
tară. unde. în loc de vreo 
patru oameni pe schimb, 
lucrează numai unul", 
spune cu 
rul de Ia

Credeți 
simplu și 
vă. Lucrul

ne 
mîndrie directo- 

Herja.
cumva 
ușor ?

a
ceput cu un singur' elec
trician. Au fost căutațl clti- 
va electronițti, s-a Înființat

că a fost
Dimpotri- 
fost în-

curs de perfecționare a 
calificării pe care l-au ur
mat și l-au absolvit cu me
dii maxime 12 oameni. Mi
nerii lucrau la realizarea ex- 
cavațiilor necesare instala
ției de automatizare. Cerce
tare — proiectare — execu
ție. Toate realizate la mina 
Herja, de oamenii acestei 
unități. Aparatura necesara 
au obtinut-o umblind prin 
țară, la București, Sibiu, 
Timișoara, Curtea de Ar-, 
geș, Ploiești... „In nici un1 
caz șl cu nici un preț nu 
puteam abandona ideea au
tomatizării lucrului in ram
pa puțului principal de

profil, cu care s-ar putea 
mindri orice unitate con
structoare de mașini.

în chiar zilele Congresu
lui al XII-lea al partidului, 
aici se punea in funcțiune, 
la brigada condusă de mi
nerul șef Gheorghe Prun- 
duș, o? nouă instalație de 
perforat cu două brațe — 
creație tehnică a celor de 
la mină — care va permite 
dublarea productivității 
muncii în abataj. Realitatea 
este palpabilă. Riscul a fost 
transformat in eficiență. 
Scepticismul unora a fost 
invins. Cincinalul revolu
ției tehnico-științifice co-

de 
este

sîcă cu una modernă, 
mare productivitate, 
irealizabilă la Baia Sprie, 
din cauza rocii și zăcămîn- 
tuiui care... Discutind cu 
cercetătorii, le-am cam răs
turnat concluzia, spunih- 
du-le că noi aplicăm deja 
metoda pe care ei o stu
diază și am obținut rezul
tate foarte bune. Vorba 
minerilor mai bâtrîni : teo
ria ca teoria, dar practica 
te omoară... Trebuie să 
subliniez că la această bă
tălie pentru nou au contri
buit minerii Costache Gri- 
goraș, Ion Șomcherechi și 
Vaier Man cu ortacii lor,

ran, minerii au pus-o 
la treabă și demonstrația 
s-a încheiat cu un spor 
substantial al productivită
ții muncii la perforare. 
Apoi am confecționat o 
platformă necesară opera
țiunii de susținere, căci, 
după noua metodă. omul 
nu mai ajunge la tavan de- 
cit pe schele...".

t Porțile minelor maramureșeneAr- J>
extracție. Idee care se ma
terializase deja in planuri 
$1 schițe. în machete, idee 
care devenise deopotrivă 
certitudine și obsesie" — 
tine să sublinieze inginerul 
Eric Htitter.

Șl astfel, în cîteva luni 
automatizarea a devenit o 
realitate palpabilă care a 
determinat un spor însem
nat al productivității mun
cii. Operațiunile pe rampa 
puțului „curg" unele după 
altele, comandindu-se reci
proc, omul supraveghin- 
du-le doar. Succesul a avui 
ecou printre minerii Mara
mureșului. Urmează acum 
darea în funcțiune a auto
matizării stației de pompe, 
datorită căreia producția, 
abatajele vor cîștiga cinci 
oameni pe schimb, apoi au
tomatizarea aerajului ge
neral al minei. De curind, 
aici s-a introdus televiziu
nea industrială in subteran. 
Și, tot aici, pentru că noul 
a început să circule de la 
puț către abataje, Iosif 
Moldovan, mecanic specia
list, ți oamenii săi, avin- 
du-1 drept consilier pe mi
nerul șef de brigadă Nico
lae Cosma, au „fabricat" în 
atelierul minei o seamă de 
mașini și utilaje demne de 
• figura intr-o expoziție de

boară tot mai temeinic și 
in subteran, adăugind în
noiri de structură la cele 
dobindite în anii construc
ției socialismului.

Pe aceeași temă, inginerul 
electromecanic Ovidiu Crai
ciu de la Baia Sprie, ne spu
ne : „Directorul nostru, to
varășul loan 
fost intr-un 
experiență în Suedia.

ne-a

Izvorau, a 
Schimb de 

la 
inapoiete, ne-a povestit 
ce-a văzut pe unde a um
blat. Oare, noi nu sîntem in 
stare să facem asemenea 
lucruri ? ne-am întrebat. 
Putem, ne-am răspuns tot 
noi. la unison, adică și mi
nerii și mecanicii. Că, in 
mineritul modern, nu se 
mai descurcă unii fără alții. 
Tradiționaliștii, să nu le zic 
altfel, ne luau în decidere : 
vreți să faceți din Baia 
Sprie o Kiruna ? (Kiruna 
se numea mina din Suedia 
vizitată de director). I-am 
pus in fața unor fapte îm
plinite și i-am convins".

Precizează inginerul Iz- 
voran : „Nefiind autorizați 
să facem cercetări, a trebuit 
să transferăm ideea unui in
stitut din Baia Mare. Au 
cercetat oamenii, au calcu
lat și au tras concluzia: pro
punerea privind schimbarea 
metodei de exploatare cla-

care s-au adaptat repede 
noilor condiții de lucru. 
Pină la urmă, pentru că 
noi eram cei care cunoș
team cel mai bine și zăcă- 
mîntul și roca, pentru că 
tot noi lansasem și ideea 
cu noua metodă, cu apro
barea centralei, am preluat 
și cercetarea".

„Mașinile pe care le-am 
folosit pină atunci erau 
prea mici, inadecvate noii 
metode de mare producti
vitate — intervine ing. 
Craiciu. Și mai știam că nti 
avem timp să așteptăm să 
le primim de cine știe unde. 
Așa că am organizat o 
grupă de cercetare — pro
iectare — execuție, forma
tă din mineri, mecanici, 
electricieni și cițiva specia
liști. întîi am realizat un 
cărucior de dat găuri pa
ralele și orizontale. Nu a- 
veam nici atelier, așa că am 
improvizat o fabrică într-o 
clădire nefolosită pină n- 
tunci. linele piese ne-au 
reușit de prima dată, pe 
altele le-am lucrat și de 
zece ori pină s-au potrivit. 
“Ce-i cu măgăoaia asta 7» 
se întreba lumea nedume
rită. Ba unii ne-au prezis 
că soarta căruciorului va 
fi... o grămadă de fier 
vechi. Am dus-o în subte-

„Aveam metodă nouă, a- 
veam și mașini noi, dar nu 
prea aveam oameni pre
gătiți pentru ele — a- 
dăugă Octavian Țibuleac, 
inginerul șef al minei. Unii 
se temeau că, nefiind obiș- 
nuiți cu noua tehnologie 
de lucru, vor cîștiga mai 
puțin decit înainte. Faptele 
i-au convins însă destul de 
repede... Dar nouă ne tre
buiau tot mai multi aseme
nea mineri și, prin cursuri 
de calificare, am creat la 
Sioi o nouă meserie : meca- 
nizatorul-miner. Primul 
curs a fost absolvit de 25 
de oameni — mecanici și 
mineri. Pe primii i-am în
vățat minerit, pe ceilalți 
mecanică minieră. Pe toți 
i-am cuprins apdi în grupa 
de cercetare-proiectare a 
minei... Cu alte cuvinte : 
teorie la pătrat, practică la 
cub... Pe linia eforturilor ce 
le depunem pentru valori
ficarea complexă și inte
grală a metalelor din pro
duse secundare, recent am 
pus în funcțiune. în pre
mieră pe țară, ■o Instalație 
originală de recuperare a 
metalelor din reziduurile 
de Rotație".

„Ceea ce am realizat noi 
aici, pe plan local, cu mij
loace modeste, dar cu mul
tă dăruire și pasiune, s-ar 
putea realiza în serie în- 
tr-o unitate constructoare 
de mașini. Mă refer la ma
șinile și utilajele necesare 
introducerii progresului 
tehnic in mineritul metali
fer. in scopul trecerii și in 
acest domeniu la o nouă 
calitate, așa cum prevăd 
hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului" — 
sintetizează această expe
riență directorul minei 
Baia Sprie.

• SUPERNOVELE Șl 
CLIMA TERESTRA, Un 
fragment masiv de gheată, re
cent prelevat în Antarctica, pre
zintă, in unele porțiuni ale sale, 
o serie de anomalii de ordin 
chimic, apreciate a fi fost deter
minate de explozia, cu secole în 
urmă, a unei supernove — Infor
mează revista britanică „Na
ture". Dacă sa confirmă, desco
perirea poate avea o deosebită 
importanță. Intrudt In regiunile 
polare s-au depus, de-a lungul 
timpului, straturi succesive de 
gheată, oonținind substanțele 
chimice prezente în atmosferă, 
lntr-o perioadă sau alta, aceste 
straturi reprezintă adevărate 
„arhive" ale condițiilor de me
diu din decursul evoluției Terrel.

8e consideră că supernovele — 
din ale căror explozii ar rezulta 
radiații intense și mari cantități 
de materie expulzate In univers 
— influențează direct procesele 
atmosferice terestre. în opinia 
unor savanți, sfîrșitul erei dino
zaurilor s-ar fi datorat schimbă
rii radicale a climei survenite în 
urma exploziei unei supernove.

• IARBA, CA MATE
RIAL DE CONSOLIDA
RE. Hidrosemănatul se dove
dește a fi una din cel» mal efi
ciente metode de consolidare a— 
pereților canalelor de irigație. La 
Institutul de proiectări tehnolo
gice de la Pskov (U.R.S.S.) s-a 
creat un agregat special pentru

realizare* operațiunii respective. 
De-a lungul canalului, un trac
tor remorchează o cisternă care 
conține 3 000 litri de lichid. Cu 
ajutorul unul furtun, pereții ca
nalului sînt stropiți cu lichidul 
respectiv, împreună cu acesta 
pulverizindu-se ți semințele 
unor soiuri de ierburi, precum 
ți îngrășăminte. Agregatul do
zează țl amestecă singur lichi
dul respectiv. Cu timpul, pe pe
reții canalelor se formează un 
gazon car» constituie o buna 
protecți» Împotriva eroziunii.

• STICLE PARALELI
PIPEDICE. Economiștii din 
R.F. Germania au calculat că 
folosirea cartonului ți * mate

rialelor plastice la confecționa
rea pungilor de Ambalaj duce la 
o enormă risipă de materii pre
țioase. Pină acum, de pildă, lap
tele era distribuit In recipiente 
de carton cerat. Aceste recipien
te aruncate la gunoi reprezentau 
anual o cantitate de 80 000 tone 
de materiale care nu își mai gă
seau întrebuințare. Drept urma
re, Intr-un șir de orașe vest- 
germane s-a revenit la ambala
jele de sticlă, de o formă nouă 
insă, și anume perfect parale
lipipedică. Aceste sticle sînt mai 
lesne de transportat și pot fi 
aranjate mult mai economicos 
tn frigider.

• ANIVERSARE IN 
LUMEA DESENELOR A- 
NIMATE. Olive Oyl a tmhR- 
nit, zilele acestea, 60 de ani. Este 
vorba de partenera unui celebru 
„star" al filmului animat, Po
peye marinarul. ale cărui 
aventuri pot fi urmărite în aces
te zile și de cinefilii bucurețteni. 
Creată în 1919 ca personaj al 
unei benzi desenate, Olive cea 
năbădăioasă și cu limba ascuțită 
a apărut intr-un mare număr de 
filme de animație, urmărite și 
astăzi cu aceeași îneîntare de 
copii, ca și de adulți. De sem
nalat un proiect inedit al stu

Industria județului Dimbovița a realizat planul 
pe patru ani

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Comitetul jude
țean de partid Dîmbovița raportează 
că oamenii muncii din unitățile in
dustriale au îndeplinit la 24 decem
brie sarcinile de plan la producția 
industrială pe patru ani din actualul 
cincinal. Acest succes creează premi
sele realizării, pină la finele acestui 
an, a unei producții industriale su
plimentate în valoare de 450 milioane 
lei.

Faptele de muncă pe care le rapor
tăm — se spune mai departe în te
legramă —- dau expresie atașamen
tului profund al oamenilor muncii 
din județul Dîmbovița față de poli
tica internă și externă promovată în 
mod strălucit și statornic de partidul 
nostru, de dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

ai cincinalului
Sub puternicul imbold al hotărîrf- 

lor adoptate de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, al 
sarcinilor mobilizatoare ce ne revin 
din planul și bugetul de stat pe anul 
1980. an de bilanț al actualului cin
cinal, avînd mereu drept ghid pre
țioasele dumneavoastră indicații, oa
menii muncii din județul Dimbovița 
sînt ferm hotărîți, mult iubite și 
s’timate tovarășe secretar general, să 
acționeze cu toată energia pentru 
transpunerea în viată a istoricelor 
hotăriri ale înaltului forum al comu
niștilor, al întregului popor.

Călăuziți de minunatul dumnea
voastră exemplu de patriot Înflăcărat, 
luptător neobosit pentru binele și 
prosperitatea acestui neam, vă asigu
răm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că vom munci cu și mal 
multă dăruire și abnegație pentru a 
ne aduce astfel contribuția la înflb- 
rirea României socialiste, la prospe
ritatea întregului nostru popor.
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REVISTA PRESEI STRĂINE

Fanatismul mistic 
pe banca acuzării

• De la „Templul poporului" în templul... justiției
• „Vrăjitorul" din Cantagalo în cătușe • Proliferarea 

„drogurilor psihice" și replica opiniei publice
Din Georgetown, capitala Guya- 

nei, AGENȚIA FRANCE PRESSE 
informează că în primele zile ale 
lunii ianuarie urmează să apară in 
fata justiției Larry John Layton, 
membru. al sectei „Templul po
porului". acuzat de uciderea a mai 
multor persoane, printre care un 
membru al Congresului american.

Se știe că această crimă odioasă 
a fost urmată de sinuciderea in 
masă din jungla guyaneză, tragedie 
in care au pierit aproape 1 000 de 
membri ai ..Templului poporului*'. 
Știri de genul celei de mai sus. alte 
noi dezvăluiri intervenite între 
timp au readus în atenția ziarelor 
occidentale împrejurările in care 
s'-a produs acest odios masacru.

Crimele de care este acuzat Lay- 
ton au avut loc cu puțin înainte de 
„sinuciderea colectivă". In urma 
numeroaselor sesizări, secta deve
nise de mult suspectă, iar autori
tățile americane s-au decis pentru 
o descindere la fata locului — în 
fruntea celor trimiși să cerceteze 
activitățile sectei refugiate in 
junglă aflîndu-se congresmanul 
Leo Ryan. In mijlocul „fericitei co
munități", cum era prezentată de 
capii ei. grupul lui Ryan a putut 
constata condițiile insuportabile, 
atmosfera de teroare în care erau 
nevoiti să trăiască și să muncească 
sectantii. In momentul plecării — 
grupul oficial urmind a lua cu sine 
pe cițiva din cei ce doreau să pă
răsească secta — zbirii lui Jim 
Jones, conducătorul dement al 
„Templukți poporului" — avi nd ca 
mină dreaptă pe Layton — din do
rința de a păstra, cu orice preț, or
dinea impusă de fanatismul mistic, 
au deschis focul, căruia i-au căzut 
victime Ryan, doi ziariști și alți 
doi membri ai grupului de an
chetă. Acest incident sîngeros a 
determinat pe Jones să treacă la 
transpunerea în fapt a proiectului, 
mai de mult elaborat, de „sinuci
dere" — forțată —- în masă, prevă
zut pentru situații de primejdie 
acută...

Mulți sociologi și psihologi Occi
dentali consideră că ceea ce s-a 
petrecut în jungla guyaneză nu 
este în nici un caz un accident și 
nici măcar un fapt singular, decit 
poate prin dimensiunile sale. Zia
rul spaniol „MUNDO OBRERO" 
scrie că „peste 100 de persoane 
mor anual in țările occidenta
le, fiind victime ale unor ri
tualuri abominabile, fără a mai 
pune la socoteală asasinatele me
nite să asigure păstrarea secre
tului existentei unor secte sau de
cesele survenite ca urmare a fap
tului că un rit sau altul nu permite 
administrarea de medicamente".

Urmările superstitiilbr și fanatis
mului religios care se manifestă 
sub diferite forme și denumiri in 
multe părți ale lumii sint, in
tr-adevăr. deseori tragice. Iată, de 
pildă, cazul micuței Desiree Pa
lane, in vîrstă de 5 ani. al cărei ca
davru a fost descoperit de către 
politia italiană și despre care a re
latat pe Larg presa italiană. Părin
ții fetitei, adepti ai sectei „Frater
nității cosmice", au pornit in ..mar
șul purificării" reclamat de precep
tele sectei respective. Dar drumul 
epuizant. postul și ^-rugăciunile 
continue care urmau să ducă la 
..purificare" au întrecut puterile 
copilului, care, in cele din urmă, 
a murit. Timp de 20 de zile, părinții 
au așteptat zadarnic reîncarnarea

— promisă tot de sectă. Copilul, 
firește, nu a... reinviat. Mai mult 
chiar, părinții, pradă extazului 
mistic, au luat o supradoză de 
barbiturice, doar tatăl mai puțind 
fi salvat.

Tot unui acces de fanatism i-a 
căzut victimă, după Cum relatează 
„DIARIO POPULAR", un copil de 
10 luni din localitatea portugheză 
Barcelos. Sub motiv că ar fi copilul 
unui... ateu, unchiul a aruncat ben
zină peste sugar și i-a dat foc.

Un caz de „moarte rituală", petre
cut in toamna acestui ân in locali
tatea braziliană Cantagalo, a stir- 
nit un val de indignare in Jindul 
opiniei publice din această țară. 
La o fermă situată la 300 ki
lometri de Rio de Janeiro, pro
prietarul acesteia, Moacir Valen
te, Împreună cu cițiva complici, 
țineau ședințe de „magie neagră", 
in cadrul cărora sacrificiile rituale 
culminau cu sugrumarea unor 
copii. Astfel și-a găsit moartea mi
cuțul Antonio Magalhaes Vieira, 
in vîrstă de 2 ani, și, asemeni lui, 
conform spuselor unor maiori. încă 
cel puțin cinci copil. După cum re
latează cotidianul „O GLOBO", 
copiii erau sugrumați din ordinul 
unui „spirit" (? 1) pe un altar spe
cial amenajat. După demascarea 
acestor cumplite fapte, sătenii au 
incendiat proprietatea lui Moacir 
Valente, iar in momentul arestării 
a fost pur și simplu linșat de mul
țimea de oameni indignați care 
s-au strins în fata comisariatului 
din Cantagalo.

După cum remarcă agenția 
France Presse, omori rea rituală de 
copii nu este un fapt nou. In ace
lași „climat sumbru de religiozita
te •exacerbata", in urmă cu doi ani. 
adepti ai sectei „Biserica univer
sală a adunării sfinților" au ! fost 
surprinși in momentul cînd erau pe 
cale de a îneca opt copii, invocind 
„voința divină", pentru a-i mîntui 
de viitoare păcate...

Exorcismul, acele acte violente 
care urmăresc „izgonirea diavolu
lui" din trupul unui „posedat" — 
iată o practică ce amintește de 
obscurantismul Evului Mediu și 
care este cu totul incompa
tibilă cu veacul nostru, al des
cifrării cu ajutorul științei a ce
lor mai ascunse taine ale naturii. 
Cu toate acestea, relatări despre 
cazuri de exorcism se pot întilni 
surprinzător de frecvent chiar în 
țări din cele mai dezvoltate. Cazul 
studentei vest-germane Anneliese 
Michel, care a încetat din viață in 
urma unui tratament de acest fel 
aplicat de un preot zelos, a făcut 
vîlvă în presa din această tară ; nu 
mai puțin, cazul unui tinăr japonez 
din localitatea Kumamoto, căruia 
un vraci i-a pus diagnosticul de 
„posedat dc spiritul diabolic al 
unui animal". Tratamentul „ra
dical" pretins de vraci — lovituri 
puternice administrate cu obiecte 
tari — l-a ucis în cele din urmă pe 
tinărul ce suferise in realitate de 
o banală febră.

Fapte ca cele relatate în ultimul 
timp de presa occidentală de
monstrează o dată mai mult carac
terul nociv al obscurantismului, 
consecințele tragice ale activității 
unor secte ce urmăresc perverti
rea conștiințelor prin impostură și 
șarlatanie.

Mariana SĂSĂRMAN

diourilor americane : pentru 
anul viitor se prevede realizarea 
unui film muzical, in rolurile 
lui Popeye și Olive urmind a 
juca, de această dată, actori In 
carne și oase.

• AUTOMOBIL... SU
PERSONIC. Automobilistul 
american Stan Barret a doborît 
toate recordurile de viteză auto 
cunoscute pină acum. La volanul 
unui automobil înzestrat cu un 
motor cu reacție, avind puterea 
60 000 HP, el a depășit viteză 
supersonică, atingînd 1 196.96 ki
lometri pe oră. Recordul a fost 
înregistrat cu ajutorul unor apa
rate electronice instalate de-a 
lungul traseului — o pistă de 
sare.

• PROIECTE ENER
GETICE IN AZORE.
1980. locuitorii din Sao Miguel, o 
Insulă din arhipelagul Azore, 
vor beneficia de iluminat elec
tric pe baza energiei geoter- 
mice. Exploatarea bogatelor re
surse geotermice din Azore a 
fost hotărîtă în 1976, calculele 
arătînd că energia dobinditâ de 
pe urma lor ar reveni la un cost 
de două ori mai mic decit în ca
zul țițeiului sau gazelor. De 
altfel, datorită condițiilor speci
fice din arhipelag, exploatarea 
resurselor geotermice de aici 
este apreciată că va fi cea mai 
ieftină din lume. Proiectele vi- 
zînd intensificarea valorificării 
resurselor energetice locale au 
în vedere ca începînd din 1988 
energia geotermlcă să devină

principala sursă energetică pen
tru dezvoltarea sectorului indus
trial din Azore.

. • 160 KM PE... PI
CIOROANGE. Cățărat pe 
picioroange, un tînăr a reușit să 
străbată, in modul acesta puțin 
obișnuit, distanța de 160 de kilo
metri ce separă localitatea Dax 
de orașul Bordeaux, în sud- 
vestul Franței. Viteza medie de 
deplasare — 10—11 km pe oră. 
Sperînd să contribuie la relan
sarea tradiționalelor marșuri pe 
catalige organizate la sfîrșitul 
secolului 19, tinărul și-a făcut 
cunoscut proiectul următor, șl 
anume efectuarea in vara anului 
viitor a traseului Bordeaux -ț 
Biarritz și retur. Numai să«4 
țină... plcioroangele.



„România - un ajutor multilateral, 
frățesc acordat luptei pentru 

obținerea independenței Rhodesiei" 
Calde mulțumiri adresate Partidului Comunist Român, 
tovarâșului Nicolae Ceaușescu, de către Robert Mugabe, 

copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe
DAR ES SALAAM 25. — Trimisul Agerpres, C. Alexandroaie, 

transmite: In cadrul unei conferințe de presă organizate la Dar Es 
Salaam, Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, 
președinte al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), a sub
liniat că „acordul tripartit de la Londra —- deși nu putem spune că 
e perfect — este rezultatul victoriilor dobindite de forțele patriotice 
de eliberare ale poporului Zimbabwe, ajutate permanent de aliații lui".

în acest cadru, el a menționat „aju
torul multilateral, frățesc, acordat de 
România, de Partidul Comunist 
Român țl personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a jucat un 
rol hotăritor în eforturile de a de
termina inamicul să accepte princi
piile independenței Rhodesiei și ale
gerii unui guvern care să se bucure 
de adeziunea majorității poporului 
țării". „Exprimind cele mai călduroa
se mulțumiri pentru ajutorul frățesc 
acordat, sint convins că ne vom 
bucura in continuare de sprijinul 
poporului frate român pină la obți
nerea victoriei finale. Am fost buni 
prieteni in război și vom rămine buni 
prieteni in timp de pace" — a sub
liniat Robert Mugabe.

Liderul Z.A.N.U. a relevat apoi sar
cinile majore care stau in fața for
țelor patriotice în perioada imediat 
următoare, între care se află .orga
nizarea campaniei electorale, obiec
tiv pentru realizarea căruia a fost 
mobilizat întregul aparat politic al 
Frontului Patriotic.

în ce privește strategia în alege
rile generale de la 5 martie din Rho
desia, Robert Mugabe a subliniat că 
in prezent au loc intense consultări 
In cadrul Frontului și în cadrul co
mitetelor centrale ale componentelor 
acestuia, respectiv ale Z.A.N.U. și 
Z.A.P.U., pentru identificarea celor 
mai eficace căi de sporire a șanselor 
electorale ale acestora.

în următoarele zile, în capitalele 
Mozambicului și Zambiei vor fi con
vocate separat plenarele comitetelor 
centrale ale Z.A.P.U. și Z.A.N.U. pen
tru a dezbate strategia și tactica elec
torală de urmat, după care, a arătat 
Mugabe, va fi convocat comitetul de 
coordonare al Frontului Patriotic și 
vom hotărî dacă participăm in ale
geri pe liste comune sau separate.

Răspunzind la o întrebare, Mugabe 
a subliniat că Frontul este pregătit 
să transpună lupta pentru putere de 
pe plan militar pe cel politic, apre
ciind, totodată, că in condițiile in 
care vor fi respectate spiritul și li
tera acordurilor semnate la Londra

Probleme prioritare pe
COLOMBO 25 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Colombo, secre
tarul general al U.N.C.T.A.D., Gamani 
Corea, și-a exprimat speranța că 
procesul negocierilor din cadrul 
U.N.C.T.A.D. va fi continuat. El a 
precizat că sint șanse să se pună în 
aplicare o serie de obiective de pe a- 
genda U.N.C.T.A.D., cum ar fi crea
rea unui fond comun în domeniul 
materiilor prime, realizarea unui cod 
de conduită privind transferul de 
tehnologie, elaborarea unui program 

Frontul va obține cu siguranță vic
toria în alegeri. El a avertizat insă 
că încălcarea grosolană a acestora 
de către aparatul de represiune al 
rasiștilor rhodesieni va întilni ri
posta necruțătoare a unităților mili
tare ale Frontului.

în încheiere, Robert Mugabe a 
lansat un apel către toate popoarele 
Iubitoare de pace din întreaga lume 
să sprijine eficient Frontul Patriotic 
în aceste momente hotăriioare pen
tru soarta libertății și independenței 
poporului Zimbabwe.

LUSAKA — Independența reală a 
Zimbabwe va avea o mare importan
tă pentru popoarele din Africa de 
Sud și Namibia și va constitui o con
tribuție deosebită la eliminarea de
finitivă a colonialismului și aparthei
dului in sudul continentului african, 
a declarat, la Lusaka, președintele 
Congresului Național African din A- 
frica de Sud, Oliver Tambo.

LUSAKA. — în cursul unei confe
rințe de presă, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, și-a exprimat spe
ranța că, după alegerile din martie 
1980, în Rhodesia va fi instalat un 
guvern de unitate națională. El s-a 
declarat convins că, păstrîndu-și in 
continuare unitatea, Frontul Patrio
tic Zimbabwe va obține victoria în 
alegeri. De asemenea, Kaunda a 
cerut Marii Britanii să asigure con
dițiile desfășurării unor alegeri echi
tabile și libere în Rhodesia.

MAPUTO — Acordul de la Londra 
în problema rhodesiană constituie o 
victorie pentru Frontul Patriotic Zim
babwe și reprezintă un pas spre in
dependență deplină, se arată într-un 
comunicat al Comitetului Politic Per
manent al C.C. al Frontului de Eli
berare din Mozambic. Edificarea unui 
Zimbabwe pașnic, unit și democratic 
este un factor de deosebită impor
tanță pentru stabilitatea in regiune și 
pentru lupta poporului Zimbabwe în 
vederea dezvoltării sale economice și 
sociale, menționează comunicatul.

agenda U.N.C.T. A.D.
integrat în domeniul bunurilor mater 
riale și a unui cod de conduită cu 
privire la practicile comerciale res
trictive. în vederea realizării acestor 
obiective, a spus el, statele in curs 
de dezvoltare trebuie să-și întărească 
unitatea pentru a crea un front capa
bil să susțină un dialog viabil cu sta
tele industrializate. în acest sens, el 
a subliniat necesitatea continuării di
alogului intre statele in curs de dez
voltare și cele industrializate.

MOSCOVA

Declarație cu privire la convorbirile 
dintre delegațiile P.C.U.S. și P.C. din Japonia

^AGENȚIILE DE PRESA
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dată publicității de
clarația privind convorbirile care au 
avut loc in capitala sovietică între o 
delegație a P.C.U.S., in frunte cu 
Leonid Brejnev, secretar/teneral al 
C.C. al P.C.U.S.. și o 'delegație a 
P.C. din Japonia, în frunte cu Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C.J.

în declarație se arată că părțile 
au reafirmat înțelegerea realizată în 
cadrul convorbirilor preliminare In 
probleme ale trecutului, care au dus 
la încălcarea relațiilor normale din
tre cele două partide și care, ulte
rior, timp îndelungat, au împiedicat 
normalizarea lor. S-a reafirmat din 
nou necesitatea dezvoltării relațiilor 
reciproce pe baza respectării stricte

Preocupări energetice pe glob

Criza de carburanți continuă să stimuleze imaginația inventatorilor, in cău
tarea unor surse energetice care să înlocuiască țițeiul. Pentru a demonstra 
că în locul carburanților poate fi folosită, practic, orice substanță, doi inven
tatori americani au realizat un automobil experimental alimentat cu... lemne. 
Dispozitivul din spatele autovehiculului transformă lemnul într-o substanță 
gazoasă, care pune in mișcare motorul. Un astfel de automobil a străbătut, 
fără vreo defecțiune, distanța dintre Florida și California, costul „carburan

tului" revenind la un cent mila (circa 1,5 km)

NOUA ZEELANDĂ. Ca urmare a 
măsurilor de economisire a combus
tibililor lichizi luate in vară, consu
mul de petrol s-a redus cu 6,8 la 
sută. Printre măsurile adoptate de 
autoritățile de la Wellington în acest 
scop figurează închiderea stațiilor 
de benzină în timpul zilelor de la 
sfîrșitul săptăminii și introducerea 
obligativității ca o zi pe săptămină 
cele 1,2 milioane de automobile în
registrate să nu circule.

PERU. întreprinderea petrolieră de 
stat „Petro Peru" a fost autorizată să 
înceapă lucrările de construcție la o 
rafinărie de țiței în zona amazoniană. 
Rafinăria va fi construită la Iquitos, 
principalul oraș peruan de pe Rio 

a normelor unanim recunoscute ale 
relațiilor dintre partidele comunis
te : independența, egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile inter
ne, solidaritatea în rezolvarea sarci
nilor comune. Cele două părți au 
reafirmat că fiecare partid are drep
tul la stabilirea independentă a 
politicii sale in vederea înfăptuirii 
transformărilor sociale, progresului 
social și în alegerea căilor de tre- 
pere la socialism, precum și în con
struirea socialismului și comunismu
lui, în conformitate cu condițiile is
torice ale țărilor lor și cu situația 
concretă, ghidîndu-se după princi
piile socialismului și comunismului 
științific, fără să se admită nici un 
fel de amestec din afară.

Amazonas, și va putea prelucra 
10 500 barili de țiței pe M. Investi
țiile necesare pentru realizarea aces
tui obiectiv industrial sint evaluate 
Ia 21,7 milioane dolari.

Actualmente, în Amazonia peruană 
funcționează trei rafinării cu o ca
pacitate zilnică de 5 200 barili de Pe
trol. Se apreciază, însă, că această 
capacitate va deveni în .1982 insufi
cientă pentru acoperirea consumului 
intern, ceea ce ar impune importa
rea de produse rafinate în valoare de 
26 milioane dolari. Pentru evitarea 
cheltuielilor respective a fost elabo
rat proiectul rafinăriei de la Iquitos, 
prevăzută să fie dată în folosință 
în 1982.

scurt

O.N.U.D.Î. - III. La 21 ianuarie se va deschide la Delhi cea de-a lll-a 
Conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.). In cadrul sesiunii - care va dura 19 zile - vor fi discutate 
probleme referitoare la progresul industrial al țărilor in curs de dezvol
tare, la perspectivele elaborării unui program internațional de ajutorare 
a statelor rămase in urmă în finalizarea proiectelor lor industriale, pre
cum și la căile de înfăptuire a transferului de tehnologie din țările bo
gate către cele sărace. Se așteaptă, totodată, să fie creat un institut 
internațional privind transferul de tehnologie.

PROBLEMELE LEGATE DE RE
CESIUNEA ECONOMICA DIN 
ITALIA s-au aflat în centrul aten
ției participanților la conferința, co
muniștilor din Sicilia, care s-a des
fășurat la Palermo. Luînd cuvîntul, 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al P.C.I., s-a pronunțat pentru crea
rea unui guvern de unitate demo
cratică, cu participarea Partidului 
Comunist. Sintem convinși, a. decla
rat vorbitorul, că numai crearea 
unui asemenea guvern reprezintă 
calea reală pentru asigurarea unei 
conduceri eficiente a țării.

se 
reu- 

nivel 
unor

REUNIUNE CENTRO-AMERICANA 
LA NIVEL ÎNALT. In zilele de 26 și 
27 ianuarie 1980, la Managua 
vor desfășura lucrările unei 
niuni centro-americane ia 
înalt, consacrată examinării 
probleme de interes comun pentru 
cele șase țări din zonă (Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama și Salvador). Intre altele, 
vor fi abordate probleme privind 
cooperarea economică regională, 
situația energetică în. zonă, pescui
tul, tehnologiile de producție, agri
cultura și exporturile de produse 
agroalimentare.

[ CEL DE-AL V-LEA PLAN DE
DEZVOLTARE A TUNISIEI
(1071—1981) prevede realizarea 

Iunui ritm de creștere a produsu
lui intern brut de 7,5 la sută pe an 
și a unui volum de investiții de

1 4 200 .milioane dirhami. In această
perioadă vor fi create 233 000 noi 
locuri de muncă. Printre sectoarele 
prioritare se numără industria.

Lcare va beneficia de investiții to- 
talizînd 1910 milioane dirhami.

FRANȚA: Invalidarea 
legii financiare

PARIS 25 (Agerpres). — Consiliul 
constituțional francez a invalidat/le
gea financiară prin care se adoptase 
bugetul pe anul 1980. ca urmare a 
unui viciu de procedură. Consiliul a 
apreciat că adoptarea simultană a ve
niturilor și cheltuielilor bugetare nu 
este conformă cu Constituția. în acest 
caz, procedura respectivă prevede ca 
încasările să fie discutate și aproba
te înaintea alocațiilor bugetare. Ca 
urmare a acestei hotărîri. Parlamen
tul ar putea să se întrunească intr-o 
sesiune extraordinară pînă la sfîrși
tul anului, pentru a relua în 
dezbatere această problemă.

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
NALE A R.P. CONGO și-a încheiat 
lucrările la Brazzaville. A fost a- 
probat bugetul de stat pe anul 1980. 
Bugetul prevede — atit la capitolul 
venituri, cit și la cel al cheltuieli
lor — suma de 86.2 miliarde de 
franci C.F.A., cu 25,4 miliarde mai 
mare decit bugetul pe exercițiul în 
curs. Cea mai mare parte a cheltu
ielilor este consacrată investițiilor 
productive, conform programului 
guvernamental de dezvoltare a e- 
conomiei naționale.

1980 — „ANUL ALFABETIZĂRII" 
ÎN NICARAGUA. Vor fi organizate 
ample campanii de alfabetizare, 
care vor cuprinde 800 000 de per
soane intre 10 și 60 de ani.

CINE VA FI NOUL PREMIER 
PORTUGHEZ ? Desemnarea de că
tre președintele Portugaliei, An
tonio Ramalho Eanes, a persona
lității însărcinate cu constituirea 
guvernului, in urma alegerilor de la 
2 decembrie, ar putea interveni în 
primele zile ale. anului viitor. Cele 
mai mari șanse pentru a primi sar
cina alcătuirii noului cabinet le are 
Francisco Sa Carneiro, președintele 
Partidului Social-Democrat.

SATELIT DE TELECOMUNICAȚII VEST-EUROPEAN. După cum s-a 
anunțat, de la baza spațială Kourou, din Guyana franceză, un satelit de 
comunicații a fost lansat, luni, cu ajutorul unei rachete „Ariane", con
struită prin cooperarea a peste 50 de întreprinderi din 11 țări membre 
ale Agenției Spațiale (vest-) Europene. Lansarea rachetei a suferit două 
amânări in urma descoperirii unor defecțiuni. Reușita spațială vest-euro- 
peană este amplu subliniată de presa din aceste țări, ea fiind interpretată 
ca un prim pas in eliminarea dependenței spațial» față de rachetele ame
ricane in vederea plasării pe orbită a unor sateliți.

Obiectivele Frontului Democratic din Columbia
BOGOTA 25 (Agerpres). — în capi

tala Columbiei a fost dată publicită
ții „Declarația pentru unitate" a 
Frontului Democratic — alianță elec
torală recent constituită cu partici
parea Partidului Comunist, Uniunii 
Naționale de Opoziție. Mișcării poli
tice „Firmes". „Acțiunii Naționa
le Populare și a altor formațiuni 
politice democratice. în declarație 
sint precizate principiile și obiecti
vele platformei electorale cortiune a 
acestor forțe, arătîndu-se — potrivit 
agenției Prensa Latina — că ele „pot 
fi îmbogățite și prin aportul altor or
ganizații care doresc să adere la 
Frontul Democratic". între obiectivele

UN NOU CANDIDAT s-a alătu
rat listei personalităților politica 
care și-au anunțat oficial intrarea 
în cursa prezidențială din S.U.A 
Este vorba de Cliff Finch, guver
natorul statului Mississippi, care va 
încerca să obțină investitura Parti - 
dului Democrat în perspectiva ale
gerilor prezidențiale de anul viitor.

i
i

FESTIVALUL „IARNA RUSEAS
CA". La Moscova s-a deschis, marți, 
tradiționalul festival artistic „Iarna 
rusească". In ziua deschiderii. Tea
trul Mare din capitala sovietică a 
prezentat opera „Ivan Susanin", de 
Glinka. Pe scenele moscovite au 
fost prezente, de asemenea, ansam
blul de. dansuri populare rusești 
condus de Igor Moiseev, orchestra 
de muzică de cameră din Moscova, 
alt» ansambluri de prestigiu.

i
i
i

ACCIDENT AVIATIC. Ministrul 
turc al transporturilor, Huseyn 
Ozalp. a declarat marți că avionul 
„FK-28“, care s-a prăbușit dumini
că în apropiere de Ankara, „zbura 
prea jos, sub limitele permise". în 
accident și-au pierdut viața 39 do 
persoane.

O PUTERNICĂ FURTUNĂ. înso
țită de ninsori abundente, s-a abă
tut asupra nordului Californiei, 
Oregonului și statului Washington, 
provocîpd perturbații în circulație 
și aprovizionarea cu energie elec
trică. Șoseaua nr. 5, principală cale 
de comunicație dintre nordul și 
sudul regiunii, a fost tăiată, in mai 
multe locuri, de arborii doborîți de 
vintul care'a atins 100 km/h. Furtu- 
na a făcut o victimă.

i
i

i
i
i
i
i
i
i

J
programatice enunțate figurează lupta 
Împotriva dominației economice stră
ine, pentru afirmarea plenară a inde
pendenței și suveranității naționale, 
pentru naționalizarea firmelor particu
lare, inclusiv a celor străine care ac
ționează în Columbia, pentru apli
carea unei autentice reforme agrare, 
care să ducă la desființarea latifun
diilor. Se precizează, de asemenea, că 
formațiunile care fac parte din Fron
tul Democratic vor participa cu liste 
comune de candidați in alegerile mu
nicipale din martie anul viitor și vor 
prezenta un candidat unic la func
ția supremă în cadrul scrutinului 
prezidențial din 1982.

ȘOMAJUL: DOSARE NE REZOLVATE „Se va găsi un loc de muncă pentru mine?“

Odată cu apropierea sfîrșitului de an, se înmulțesc tradiționalele 
articole de bilanț din presa occidentală asupra evoluțiilor economice 
ale lumii capitaliste, ca și asupra perspectivelor de viitor. Tonalitatea 
generală e sumbră, relevîndu-se că inflația s-a menținut la cote ri
dicate, că producția a stagnat sau a inregistrat chiar valori negative, 
în timp ce șomajul a realizat neîntrerupt noi creșteri.

Comentariile presei internaționale sint unanime in a sublinia că, 
în condițiile accentuării crizei economice și a materiilor prime, pro
blema locurilor de muncă capătă, in perspectivă, noi dimensiuni. Gru
pajul de mai jos reflectă diferite aspecte ale șomajului din țările 
occidentale, gravele sale consecințe economico-sociale.

Această hotărîre va atrage după 
sine suprimarea a 6 400 locuri de 
muncă, dintr-un total de 10 600. Pe 
de altă parte,. 1200 de concedieri 
sint prevăzute pentru începutul a-

nului și Id Cleveland. Cu doar puțin 
timp înainte* „British Steel" anun
țase deja 5 500 de concedieri la o- 
țelăria sa din Corby (centrul 
Angliei).

încă 40000 de plicuri de concediere...

Oficiul de statistică al C.E.E. comunică:

Criza se accentuează in industria 
constructoare de automobile din 
S.U.A. Nu de mult, după cum anunță 
revista „TIME", marile firme „Ge
neral Motors". „Ford" și, in special, 
„Chrysler", eel mai greu afectată.

au anunțat că alți 40 000 de 
muncitori ișl vor pierde locul de 
muncă. In total, numărul oamenilor 
muncii din acest sector rămași fără 
lucru va fi de 97 000.

Conform datelor Oficiului de sta
tistică al Pieței comune, la sfîrșitul 
lunii noiembrie numărul șomerilor 
din țările membre ale C.E.E. era da 
circa 6 063 000. Raportat la to
talul populației active, procentajul 
celor lipsiți de locuri de muncă era 
de 5,6.

Din estimările experților, bazate 
pe evoluțiile observate in domeniul 
ocupării forței de muncă în primele 
J1 luni ale anului curent, rezultă 
că la sfîrșitul acestui an s-ar putea 
Înregistra o creștere de un procent 
a numărului șomerilor din ansam
blul țărilor C.E.E., în raport cu ni
velul atins la finele lui 1978.

Șomajul cu diplomă:
cit durează căutarea unui loc de muncă

In viitorul deceniu: o forță de muncă 
nefolosită de 22 milioane de oameni

în ultimii ani, durata medie a 
căutării unui loc de muncă de către 
tinerii absolvenți ai unor institute 
universitare a crescut vertiginos, 
relevă „LE POINT". Datele existen
te pentru perioada de dinaințea ac
tualei crize arătau că un tînar tre
buia să caute de lucru, in medie, 
4,3 luni dacă dispunea de o di
plomă de filologie (5,4 luni în ca

Țările Europei occidentale vor 
avea de înfruntat un deceniu sum
bru. scrie cotidianul vest-german 
„DIE WELT", referindu-se la un stu
diu întreprins de „Basler Prognos 
A G.“. Numărul șomerilor, departe 
da a se reduce, va atinge noi cote 
record. Studiul nu vorbește de șo
meri, ci de „forța de muncă de re
zervă", definită în felul următor : 
„persoane cu pregătire profesională 
care vor trebui să renunțe la do
rința de a munci".

Potrivit autorilor studiului, care ișl 
califică propriile concluzii ca „deo
sebit de constemante", doar două 
țări, Norvegia (15 000) și Suedia 
(56 000) vor resimți nevoie de forță 
de muncă în plus. Majoritatea ce
lorlalte țări trebuie să aibă în ve
dere o „forță de muncă de rezervă" 
apropiindu-se de 10 la sută din to
talul persoanelor apte de muncă, 
sau chiar depășind acest procentaj : 
R.F.G. : 6,9 la sută ; Olanda :
14,4 sută; Irlanda; 14,6 la 
sută : Portugalia 18 la sută ; Tur
da 26,1 la sută.

Cel mai ridicat număr de șomeri 
din Europa occidentală va fi atins 
în Marea Britanie — 2,8 milioane, 
urmind in ordine Franța 2,5 bi
lioane, Italia — 2 milioane, R.F.G. 
2 milioane, Spania J ,7 milioane.

în viitorul deceniu, Europa occi
dentală va dispune în total de o 
„rezervă de forță de muncă nefolo
sită" de 22 milioane de oameni, 
de peste trei ori mai mult decit In 
1974.

zul tinerelor), 4,7 luni, dacă avea 
o licență de drept, 4,6 luni dacă 
poseda o licență in științe econo
mice, 3,8 luni — o licență in știin
țe exacte, 4,9 luni, un doctorat in 
științe. Odată cu criza economică, 
durata căutărilor a sporit conside
rabil...

La un oficiu a'e plasare a brațelor de muncă din Franța

Ce cuprinde „tolba lui Moș Gerilă"...

„De ce să fie triști părinții noștri ?“

Rata medie (in procente) a șoma
jului în cîteva țări occidentale pe 
1979 și estimările pentru 1980 

(după „Newstâeek")

• S.U.A. 5,9 7,1
• R.F.G. 3,9 4,2
• Japonia 2,2 2,3
• Anglia 5,0 5,7
• Franța 6,0 6,7

Un anunț în preajma sărbătorilor 
de iarnă

Firma naționalizată „British 
Steel" a anunțat, in preajma 
sărbătorilor de iarnă, că va reduce 
simțitor activitatea la două din o- 
țelăriile sale la începutul anului

viitor, concediind astfel 7 600 de sa- 
lariați — scrie ziarul „GUARDIAN". 
O parte din activitățile întreprinde
rilor din Shetoon (nordul Țării 
Galilor) va înceta in martie 1980.

La ce se gîndește seara, înainte 
de culcare, fetița sau băiețașul 
celor ce au primit sau urmează să 
primească o scrisoare de concedie
re?, . se întreabă săptămânalul 
„L’HUMANITE DIMANCHE". în 
legătură cu concedierile masive din 
întreprinderile siderurgice din re
giunea Lorena. Nu de mult, in 
piața mare din localitatea Longwy 
a avut loc o manifestație la care 
au participat 15 000 de copii veniți 
din întreaga regiune. Miini flutu-

Nici măcar
Data de 17 februarie 1978 a fost 

pentru tînărul Uwe Hein din Saar- 
briicken o zi nefastă — scrie săptă
minalul „DER STERN" — deoarece 
a fost dat afară de patron. De 
atunci, pentru tînărul șomer a 
început o lungă înșiruire de zile și 
luni sumbre. Demersurile sale la o- 
ficiul de plasare a brațelor de 
muncă au rămas fără răspuns. 
După intervenții repetate, a primit, 
în sfirșit, un ajutor de șomaj, care 
abia îi ajunge pentru a plăti chiria 
și întreținerea locuinței.

în izolarea vieții de șomer con
damnat la inactivitate,. Uwe Hein 
a scris, odată cu apropierea săr
bătorilor de iarnă, o povestioară

rau pancarte, glasuri neformate 
încă strigau — „Nu șomajului".

Iată ce a declarat, după manifes
tație, Emmanuel, in vîrstă de 12 
ani, fiul unui- siderurgist de la to
pitoria din Gorcy, care primise toc
mai o asemenea înștiințare de con
cediere... „Tata se ferește să vor
bească cu mine despre necazurile 
lui. Se străduiește să fie vesel, dar 
văd că îndărătul glumelor ne care 
încearcă să le facă se ascunde 
multă tristețe. De ce e nevoie ca 
părinții noștri să fie triști? De ce?"

în basme ...
sarcastică despre cei fără de lucru: 
„Atunci cind n-a mai putut supor
ta. s-a dus în pădure. Acolo i s-a 
arătat zina cea bună, care i-a spus 
că știe unde ar putea găsi de lu
cru. A rătăcit zi si noapte pînă a 
ajuns in dreptul unei zone puter
nic luminate, unde se afla o casă 
mare, albastră, ce purta ca inscrip
ție, cu litere imense : A.A. ! (Aten
ție, angajați!). Atunci cind a in
trat in clădire toți cei cărora li s-a 
adresat aveau chipurile parcă îm
pietrite. Nimeni nu i-a putut da 
vreun răspuns..,".

prupaj realizat de
Ioana DABU

Pentru a ilustra situația tinerilor scoțieni care nu reușesc să-și găsească 
un loc de muncă, participanții la mișcarea „Tineretul împotriva șomaju
lui" au găsit această ingenioasă formă de protest : Moș Gerilă distri
buind in chip de felicitare... un aviz de „ajutor" pentru șomaj. Căci, ase
menea „felicitări", scrie ziarul „Morning Star", urmează a fi primite de 

peste 25 000 de tineri...

O ANOMALIE

A SECOLULUI ;

Folosirea copiilor 
ca mină de lucru

Cu prilejul .Anului internațional 
al copilului" s-a relevat, ca unul din 
fenomenele cele mai dramatice, per
sistența, in diverse părți ale lumii, a 
folosirii copiilor ca mină de lucru, 
adesea de la virsțe din cele mai fra
gede.

Recent, după cum relatează „In
ternational Herald Tribune", doi ex- 
perți britanici. James Challis și Da
vid Elliman, au publicat un studiu 
care iși propune să evidențieze cau
zele, varietatea formelor de manifes
tare și consecințele acestei grave a- 
nomqlii a secolului nostru. Din rîndul 
țărilor dezvoltate, situația e mai gra
vă in Italia. In primul rlnd din pri
cina condițiilor precare de viață ale 
unor categorii ale populației (ca un 
tragic exemplu, autorii evocă cazul 
unui copil care s-a sinucis, după ce 
familia sa îl vinduse pentru a face 
rost de bani și hrană).

In ce privește țările subdezvoltat» 
africane și asiatice, datorită să
răciei și foametei prezente, in gene
ral, in proporții de masă, se apre
ciază că este greu deocamdată să fie 
soluționată drama copiilor nevoiti să 
muncească. O alternativă corespun
zătoare — relevă autorii studiului — 
este crearea unui sistem educațional 
adaptat cerințelor realității, dindu-se 
exemplu Zambia și Tanzania, unde, 
potrivit specificului agrar, copiii au 
incluse in programa școlară ore 
speciale pentru deprinderea muncilor 
agricole.

Deteriorarea conjuncturii 
economice in Coreea de Sud

SEUL 25 (Agerpres). — Potrivit 
datelor transmise din Seul de agen
țiile de presă, deficitul comercial al 
Coreei de Sud urmează sa însumeze 
anul acesta peste 5 miliarde dolari, 
în primele nouă luni ale anului în 
curs, deficitul se ridica la peste 4 mi
liarde dolari, ceea ce reprezintă un 
nivel de 3 ori rttai ridicat față de a- 
ceeași perioadă a lui 1978. La începu
tul lunii iulie, producția industrială 
era mai scăzută cu 12 la sută decit în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar o lună ipai tirziu s-a în
registrat o nouă scădere de 2,5 la 
sută, intrucît a avut loc o puternică 
diminuare a exporturilor. într-o sin
gură lună, (iulie), industria textilă, 
care reprezintă principala ramură c« 
aduce venituri în devize, a înregis
trat o scădere a producției cu 6,7 la 
sută. Potrivit unui raport oficial, la 
mijlocul acestui an au dat faliment 
1697 de mici întreprinderi, iar alte 
peste 8 000 au fost nevoite să operez» 
reduceri drastice ale producției, cu 
toate consecințele ce decurg de aid 
pe plan social. >
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