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Amplă dezbatere 
democratică în colectivele 

muncitorești 
în slujba pregătirii temeinice 

a producției anului viitor
Peste numai citeva zile vbm în

cheia un nou an, anul patru al cinci
nalului, un an bogat în realizări de 
prestigiu obținute de colectivele de 
oameni ai muncii in efortul lor sus
ținut de dezvoltare economică și so
cială tot mai puternică a țării. După 
cum se știe, in spiritul, înaltelor exi
gențe stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului, recent a fost adop
tat de către Marea Adunare Națio
nală Planul național unic pe anul 
1980, care prevede 
creștere, sarcini 
toate ramurile 
producției mate
riale pentru ulti-

- mul an, anul de
cisiv al actualului 
cincinal. ■

Sint, așadar, 
bine cunoscute o- 
biectivele muncii 
noastre din anul 
viitor la nivel na
țional. La fel de 
riguros funda
mentate și bine 
cunoscute sint a- 
ceste obiective și 
la nivelul ramurilor, centralelor și 
al fiecărei întreprinderi. Adunările 
generale speciale din întreprinderi, 
organizate în lunile octombrie și 
noiembrie Ia indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, au creat 
posibilitatea fiecărui colectiv de 
a cunoaște din timp atit sarcinile 
cantitative și calitative din anul vii
tor. cit și măsurile concrete tehnice, 
organizatorice și politice necesare 
pentru înfăptuirea lor neabătută. Cit 
privește importanța deosebită a aces
tor adunări, sugestiv este faptul că 
participanții la discuții, al căror nu
măr a depășit 60 000 de oameni ..ai 
muncii, au dat o înaltă apreciere ini
țiativei secretarului general al parti
dului nostru de a se organiza anual 
asemenea adunări speciale, subliniind 
că aceasta constituie încă o dovadă a 
preocupărilor statornice ale tovarășu
lui Nicolae-Ceaușescv.pe linia lărgirii 
și adîncirii democrației muncitorești, 
ir P -t-fecționării sistemului de partici
pare a clasei muncitoare, țărănimii, 
a întregului 
societății.

Pornind de „ _______
toare stabilite de conducerea partidu
lui pentru dezvoltarea și moderniza
rea in ritm susținut a economiei na
ționale, de la înaltele exigențe cali
tative ale întregii activități economi
ce, adunările generale speciale — la 
care au participat peste 875 000 oa
meni ai muncii din unități industria
le. de construcții-montaj, transpor
turi, telecomunicații, comerț și insti
tute de cercetare și proiectare — 
s-au desfășurat intr-un climat de 
profundă responsabilitate muncito
rească, avînd un pronunțat caracter 
de lucru. Iată o cifră semnificativă : 
zecile de mii de oameni ai muncii 
care au luat cuvîntul in aceste adu
nări, așa cum rezultă dintr-o recentă 
sinteză, au făcut peste 58 000 de pro
puneri. Sint propuneri făcute de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri, economiști, cercetători, oameni 
preocupați cu inalt simț gospodăresc

ritmuri înalte de 
concrete pentru

DUPĂ DESFĂȘURAREA 
ADUNĂRILOR GENERALE 

SPECIALE
DIN ÎNTREPRINDERI

de asigurarea celor mai bune condiții 
pentru valorificarea tuturor rezerve
lor interne de sporire a producției, de 
creștere a eficientei întregii activi
tăți economice ; sint propuneri izvo- 
rite dintr-o bună cunoaștere a reali
tăților de la locurile de muncă, pro
puneri ce dovedesc înalta conștiință 
a oamenilor muncii de proprietari, 
producători și beneficiari a tot ceea 
ce înfăptuim prin munca noastră.

Desfășurate sub conducerea nemij
locită a organelor și organizațiilor 
de partid, adunările generale specia

le atestă încă o 
dată răspunderile 
tot mai ridicate ce 
revin comuniștilor 
în organizarea în
tregii activități 
productive, în mo
bilizarea colecti
velor de oameni 
ai muncii pentru 
buna pregătire și 
realizarea exem
plară a planului 
pe anul 1980. In 
fiecare unitate e- 
conomică adunări- 
adoptat din vre- 

__  «._____ ___ măsuri cu terme
ne și responsabilități precise, care 
vizează utilizarea cit mai depli
nă a capacităților și suprafețelor 
de producție, creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor și utilajelor, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor, reducerea 
consumurilor de energie și combusti
bil, asimilarea de noi produse și mo
dernizarea celor existente, reducerea 
cheltuielilor de producție și indeosebi 
a celor materiale, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii prin

le generale au 
me planuri de

(Continuare in pag. a IlI-a)

popor Ia conducerea

la sarcinile mobiliza-

perdele din PașcaniFabrica de Foto : S. Cristian

Joi. 27 decembrie, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ai Partidului Comunist 
Român,, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a avut loc 
ședința Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste.

Biroul Executiv a analizat activita
tea desfășurată in întreaga țară pen
tru formarea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, corista- 
tind că pină in prezent au fost con
stituite organizații in întreprinderi, 
sate, cartiere, instituții, ce cuprind 
peste 2 400 000 membri, acțiunea de 
primire de membri în organizațiile 
proprii ale F.U.S. desfășurindu-se în 
continuare. In prezent au loc pregă
tiri intense pentru ținerea conferin
țelor județene ale Frontului Unității 
Socialiste, care vor analiza activita
tea desfășurată în perioada de la 
primul Congres al Frontului Unității 
Socialiste, vor adopta măsuri care să 
contribuie la îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului de dezvol
tare economico-socială în profil teri
torial, pe anul 1980, la buna desfă
șurare a activității organelor și 
organizațiilor proprii ale F.U.S. In 
același timp, vor alege consiliul ju
dețean al Frontului Unității Socia
liste și vor constitui comitetul jude
țean al organizațiilor proprii ale 
F.U.S.

Biroul Executiv a scos tn evidență 
faptul ■ că oamenii muncii din patria 
noastră — români, maghiari, germani

și de alte naționalități ■— au primit 
cu deosebit interes propunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la crearea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, prin 
aplicarea cărora se asigură perfecțio
narea in continuare a cadrului de
mocratic de participare a maselor 
largi la întreaga viață politică, fapt 
demonstrat de numărul mare al ce
lor înscriși în organizațiile proprii 
ale F.U.S., de entuziasmul cu care 
aceștia s-au angajat să înfăptuiască 
Programul partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

S-a analizat, de asemenea, stadiul 
pregătirilor pentru cel de-al II-lea 
Congres al Frontului Unității Socia
liste, care își va desfășura lucrările 
în zilele de 17 și 18 ianuarie 1980.

Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al F.U.S. a examinat modul în 
care se acționează in întreaga țară

pentru buna pregăttv și desfășurare 
a campaniei de alegeri de deputati 
în Marea- Adunare Națională și în 
consiliile populare, stabilind măsurile 
menite să asigure aplicarea criterii
lor și normelor pentru reprezentarea 
judicioasă în organele puterii de stat 
a tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, a femeilor, a membrilor or
ganizațiilor proprii ale Frontului 
Unității Socialiste.

Birou! Executiv al Consiliului Na
țional al F.U.S. a stabilit, de aseme
nea. felul in care să se acționeze 
pentru ca pregătirile pentru cel de-al 
II-lea Congres ,nl F.U.S. și pentru 
campania electorală să se transforme 
în momente politice deosebite in 
viața țării, care să antreneze masele 
largi de oameni ai muncii în entu
ziasta întrecere socialistă pentru În
făptuirea planului pe anul 1980, a is
toricelor hotărîri elaborate de cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

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

de participanții la conferințele municipale 
și orășenești ale Frontului Unității Socialiste 
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O nouă secție 
de prefabricate 

din beton

plan de la începutul anului. întrea
ga cantitate de energie dată in plus 
s-a obținut pe seama exploatării 
eficiente a agregatelor și instala
țiilor, prelungirii duratei de func
ționare a acestora între reparații, 
sporirii productivității muncii și de
pășirii graficului de putere.

La întreprinderea de materiale de 
construcții din Roman au început 
probele tehnologice la o nouă secție 
de fabricare a tuburilor din beton 
precomprimat tip „PREMO" cu dia- 
metre intre 1 000—1 200 mm. Pro
dusele realizate aici sint destinate 
lucrărilor de irigații, aducțiuni și 
alimentări cu apă ale localităților 
și unităților industriale. Tehnologia 
de fabricație, concepută de specia
liștii din țară, permite realizarea 
unor produse de inalt nivel calita
tiv, în condițiile unor consumuri 
reduse de ciment, oțel și energie. 
(Constantin Blagovici).

Suplimentar,
350 milioane kWh 
energie electrică

Colectivul Centralei termoelectri
ce Mintia-Deva, cea mai tinără 
unitate de profil din județul Hune
doara. a rotunjit la 350 milioane 
kWh producția de energie electri
că realizată peste* prevederile da

La Șantierul din

Drobeta-Turnu Severin :

A 59-a navă lansată
Constructorii de nave din Drobe

ta-Turnu Severin au lansat o gaba- 
râ de 500 tone. Este a 59-a navă 
construită aici numai in cursul 
acestui an. Realizind cu aproape 3 
luni mai devreme sarcinile de plan 
ce i-au- revenit pe cei 4 ani ai cin
cinalului, acest 
acționează cu 
astfel că pină la 
țină, după cum 
ducție suplimentară in valoare de 
peste 100 milioane lei. Totodată, 
pină tn prezent s-au economisit 
peste 210 tone metal, 42 000 kg elec
trozi și alte cantități de materii 
prime și materiale. (Virgiliu Tă
tar uj.

destoinic colectiv 
înaltă răspundere, 

finele anului să ob- 
și-a propus, o pro-

Locuințe noi, moderne, la Piatra Neamț

i Fabrica de frumuseți l
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Acum, la capăt de an, in preajma sărbătorilor de 
iarnă, m-am dus cu nestăvilită bucurie la Fabrica de 
păpuși, fabrică de frumuseți, de la Arad. Știam că e 
unica întreprindere de acest gen din țară, știam că 
păpușile de aici, născute din poveștile lui Slavici și 
Creangă, din cintecele lui Vidu și Monția, zimbesc in 
mai toate casele din România, precum și pe alte meri
diane ale lumii. Nu cunoșteam insă că aceste „fetițe" 
cu ochii ca albastrul de Voroneț și păr de floarea- 
soarelui sau cu ochi de mură coaptă și păr de mătase 
neagră devin tot mai frumoase și mai seducătoare cu 
fiecare an.

Cu două decenii în urmă, păpușile de Arad erau — 
de ce sân-o spunem — nu tocmai reușite. Aveau frun
tea îngustă, privirea fixă, miinile nemișcate. vesti
mentația de croială discutabilă. Așa a fost la început. 
Așa a fost in primii ani. In ultimul deceniu și juma-
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tate, părinții acestor „fetițe" — cei S50 de muncitori de 
la „Arădeanca" — adevărați făurari de frumusețe, s-au 
întrecut pe ei înșiși pentru a putea oferi fiecărei case 
o bucurie pentru copii, pentru părinți, pentru bunici. 
Nu am greșit. „Arădeanca" a produs pină la ora cind 
citiți aceste însemnări 23 000 000 de păpuși. Dacă vreți, 
o păpușă pentru fiecare locuitor.

Mălina, Ioana, Anda, Crenguța, Ramona, Caterina, 
Veronica și alte „româncuțe" de Arad s-au făcut in 
ultimii ani atit de frumoase incit atunci cind ești in 
preajma lor cu greu îți vine să te desparți de ele. Ele
ganța imbrăcăminții ca și privirea lor încărcată de 
naivitate și puritate îți dau tonifiantul sentiment al 
dragostei de viață. Aceste fetițe, cind le-am vizitat, 
mi-au tras ștrengărește cu ochiul, au ris și m-au co
pleșit cu veselia lor.

Ghidul meu, ing. Floarea Hișu de la atelierul pro
iectare tehnologică, m-a purtat prin toate secțiile, insă 
cel mai mult am zăbovit in atelierul de creație, unde 
am stat îndelung de vorbă cu realizatorii păpușilor. 
Creatori de certă valoare, ei și-au mărturisit dragostea 
pentru munca lor, muncă a cărei finalitate are darul sg 
ducă in fiecare casă un zimbet, o bucurie.

O casă fără copii, zicea Ion Creangă, . este pustie. 
Muncitorii artiști de la Arad spun că .o casă fără 
păpuși este văduvită de una din bucuriile simple de 
fiece zi. Și au dreptate.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul comerțului al Turciei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul zilei de joi, pe 
Halii Bașol, ministrul comerțului al 
Turciei, conducătorul delegației țării 
sale la lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Turcia, care se desfășoară la 
București.

La primire a participat Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor dc mașini, condur Storul delega,- 
ț-iei române la lucrările sesiunii.

A foist de față Nahit Ozgur, amba
sadorul Turciei la București.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut prie
tenesc din partea primului ministru 
al Republicii Turcia, Suleyman De- 
mirel, împreună cu urări de prospe
ritate și fericire poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- 
dreseze din partea sa un salut prie
tenesc și cele mai bune urări primu
lui ministru, iar poporului turc urări 
de prosperitate și bunăstare.

Ir; .timpul. .tlMjeveder'-i zvzjrcst s>;b- . 
liniat? cu satisfacție curăul ascendent 
al relațiilor de prietenie și'colabora
re dintre țările noastre, precum și

dorința comună de a extinde bunele 
raporturi dintre Romania -i Turcia. 
S-a apreciat că actuala sesiune a co
misiei mixte, prin rezultatele! ei po
zitive. prin acțiunile preconizate. va 
contribui Ia intensificarea și dezvol
tarea pe mai departe a colaborării și 
cooperării economice romăno-turce, 
inclusiv in producția industrială, va 
stimula schimburile comerciale. în 
folosul ambelor țări și ponoare, al 
cauzei promovării unui mimat rie 
bună yecipțilate și conlucrări |n £»1-

■ Cafti. «1'securității și' păcii ih Euro- 
pa și in întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Directorul Editurii „Pnevmatikos“ din Grecia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Ghior- 
ghos Pnevmatikos, director-proprie- 
tar al Editurii „Pnevmatikos" din 
Grecia, care a tipărit lucrarea 
„Nicolae Ceaușescu — România Și 
lumea contemporană". Oaspetele a 
fost însoțit de scriitorul publicist 
grec Lambros Zogas, directorul Ca
sei de cultură a prieteniei eleno-ro- 
mâne din Atena, în traducerea căruia 
a apărut ciclul de opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Exprimind gratitudinea pentru în
trevederea acordată, pentru invitația 
de a vizita țara noastră, oaspeții au 
rugat pe șeful statului român să 
primească, în semn de profund și 
respectuos omagiu, un set cu cela

cinci volume din ciclul de opere 
„Nicolae Ceaușescu — România și 
lumea contemporană". Directorul 
Editurii „Pnevmatikos" a reliefat 
semnificația deosebită a publicării 
acestui ciclu de lucrări ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, care oglin
desc strălucita sa personalitate și re
marcabila sa gîndire social-politică. 
Editorulgrec a arătat că atenția deo
sebită acordată în Grecia acestor 
lucrări ilustrează înalta stimă și pre
țuire de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită consacrată dezvoltării 
României și bunăstării poporului 
român, Înfăptuirii idealurilor de 
libertate, independență și progres 
ale tuturor națiunilor, făuririi unei 
lumi a păcii și colaborării. Oaspeții 
au arătat că, pornind de la interesul 
pe care opinia publică elenă il mani
festă față de România și realizările 
ei, își propun să editeze noi lucrări

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ș1 
să organizeze noi acțiuni menite să 
contribuie la o cit m.ai largă cunoaș
tere a realităților românești, a valo
rilor materiale și spirituale ale po
porului nostru.

Mulțumind pentru volumele ce 
i-au fost oferite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că editarea lor 
în Grecia, și a altor cărți dedicate 
României, se înscrie in cadrul gene
ral al relațiilor de prietenie și cola
borare pe multiple planuri care s-au 
statornicit și se dezvoltă continuu 
între țările și popoarele noastre. 
Șeful statului român a apreciat, de 
asemenea, că aceasta repițezintă o 
contribuție deosebit de importantă la 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
cele două popoare, la cauza păcii, 
cooperării și înțelegerii în Balcani, In 
Europa și în întreaga lume.

întrevederea a decurs intr-o am
bianță de cordialitate și prietenie.

IARNA-SEZON DE INTENSĂ MUNCĂ POLITICĂ DE MASĂ

Căminul cultural - sediul 
bogatei vieți spirituale a satului 

PROGRAME EOOCATIVE DIVERSIFICATE; CERINȚA PRINCIPALĂ - CONTINUITATEA
în această perioadă de sfirșit de an 

și început de an nou, in localitățile 
județului Olt se desfășoară numeroase 
acțiuni politice și cultural-educative. 
Către căminele culturale se îndreap
tă in aceste zile pașii multor locuitori 
ai satelor, tineri și virstnici. și toc
mai de aceea este foarte important 
ca programele de activități culturale, 
educative să fie strîns corelate cu 
dorințele și preocupările oamenilor. 
Desigur, există forțe suficiente spre 
a face din căminul cultural, in pe
rioada iernii, sediul întregii vieți 
spirituale a satului. De la realizarea 
în practică a unui asemenea dezide
rat nimeni nu se poate socoti „ex
ceptat" : de la activiștii de partid, 
comuniștii satelor, intelectualii, * ca
drele didactice, inginerii, medicii 
ce-și desfășoară aici activitatea și 
pină la pasionalii animatori ai. spec
tacolelor artistice de pe marea scenă 
a satului, instructorii formațiilor nu
meroase ce-și înscriu prezența in 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei".

Așa cum s-a mai spus, vasta acti
vitate cultural-educativă care antre
nează toate forțele satului, talentele 
și spiritul creator al maselor nu se 
poate nici pe departe reduce la spec
tacolele artistice, la dansuri, ci ea 
presupune o permanentă îmbogățire 
prin formele muncii de educație po
litică, științifică, prin dezvoltarea 
mai puternică, in cadrul acestor ma
nifestări, a spiritului cetățenesc, 
activ al oamenilor, cerință căreia îi 
răspund foarte bine colective cum ar 
fi brigăzile artistice, spectacolele tea
trale, brigăzile științifice etc. Paralel 
cu intensificarea prezentei lor în 
căminele culturale din județul Olt. 
aici au loc numeroase alte acțiuni

care fortifică munca de educație, 
răspund cerințelor și nevoilor spiri
tuale ale populației sătești. „De re
marcat— ne spune tovarășul Con
stantin Popescu, președintele comite
tului județean pentru cultură și 
educație socialistă — este faptul că 
toate aceste activități politico-educa
tive, științifice, tehnice, culturale și 
artistice sint organizate în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei". Un bilanț ne arată că pînă

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL OLT

acum, In 15 unități industriale. 26 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii, 33 cooperative agricole și la. 70 
de cămine culturale s-a organizat 
dezbaterea documentelor Congresului 
al XII-lea. Totodată, in 10 consilii 
unice agroindustriale s-a prezentat 
tema „Congresul al XII-lea — eve
niment de însemnătate istorică în 
viața partidului, a întregului popor". 
De asemenea, s-au făcut expuneri pe 
tema „Obiectivul fundamental și li
niile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României în pe
rioada 1981—1985“ în 10 întreprinderi, 
4 I.A.S., 10 C.A.P. și la 20 de cămine 
culturale. După prezentarea acestora 
au loc programe artistice prezentate 
de formațiile din localitățile respec
tive".

Desigur, acestea sînt acțiuni meri
torii, iar buna lor desfășurare trebuie 
să stea în continuare în atenția co

mitetului județean de partid. Totoda
tă, o ațeriție sporită trebuie acordată 
continuității în activitate, asigurării 
caracterului permanent al vieții cul
tural-educative și artistice, îndrumă
rii consecvente, zi de zi, a programe
lor ce ■ se pregătesc și se desfășoară 
la - căminele culturale pentru zeci și 
sute de oameni, practic pentru toți 
locuitorii satelor. De aceea, căminele 
culturale trebuie să asigure zilnic 
programe bogate, interesante și nu 
numai simbăta și duminica, așa cum 
se mai întîmplă in unele locuri. în 
special acolo unde activitatea cultu- 
ral-artistică mai este lăsată doar pe 
seama cadrelor didactice și a elevi
lor și imprimindu-i, din această 
cauză, un caracter unilateral, insufi
cient.- Hintr-un atare unghi trebuie 
remarcat că în județul Olt există în 
această perioadă o mai vie preocu
pare de a deschide larg ușiie cămi
nului cultural pentru toți locuitorii, 
acțiunile de aici adresîndu-se mai 
precis fiecărei categorii în parte, cu 
cerințele și nevoile ei, fiindcă, este 
știut, numai spunînd cu adevărat 
ceva fiecăruia în parte izbutești să-i 
atragi pe toți, numai desfășurînd o 
activitate diferențiată se poate vorbi 
de atragerea tuturor, ca participant!, 
ca animatori ai vieții cultural-educa
tive. Pentru că acum ne aflăm în 
preajma anului nou, iată o acțiune 
care se bucură de o largă partici
pare : merită apreciată organizarea 
pentru toți locuitorii satelor a unui 
frumos festival de obiceiuri populare 
tradiționale, a căror valorificare, din

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii”

(Continuare în pag. a IV-a)

La Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea, 
o nouă instalație în funcțiune

în cadrul Combinatului 
chimic din Rîmnicu Vîlcea 
a fost integrată în circuitul 
productiv o instalație pen
tru fabricarea de diizocab, 
prima de acest fel din țara 
noastră. Funcționînd pe 
baza unei tehnologii origi
nale, elaborată de specia
liștii Institutului central de 
chimie în colaborare cu cei

In fabricație,
Un nou compresor de 100 

mc aer pe minut a fost in
clus în fabricația de serie 
la întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița. 
Realizat după proiecte și 
tehnologii puse la punct de 
specialiștii reșițeni, noul 
compresor, destinat indus
triei miniere și altor ra-

al Centralei industriale de 
produse anorganice din 
Rîmnicu Vîlcea și finaliza
tă după un proiect întocmit 
de un colectiv al Institutu
lui de inginerie tehnologică 
și proiectare pentru indus
tria chimică, noua capaci
tate de producție este dota
tă cu utilaje și instalații de 
mare complexitate tehnică, 
realizate aproape în exclu-

100
muri de producție, atinge 
un randament superior in 
exploatare, performanțele 
sale tehnico-constructive și 
funcționale situindu-1 prin
tre agregatele cele mai 
bune, de acest fel cunoscu
te in' prezent. Constructorii 
din Reșița vor realiza alte 
două tipodimensiuni. de 50

compresorul de

sivitate de industria româ
nească.

Ea valorifică superior o 
serie de intermediari chi
mici, obținuți tot pe plat
forma combinatului vîlcean, 
producînd anual 3 500 tone 
diizocab — substanță ce 
constituie un erbicid foarte 
activ utilizat in culturile 
de porumb, floarea-soarelui 
și in. (Agerpres)

mc aer pe minut
și 25 mc aer pe minut, care, 
la nivelul producției cinci
nalului viitor, vor aduce 
întreprinderii o economie 
de peste 1 200 tone metal, 
iar unităților beneficiar? 
însemnate economii de 
energie electrică.

(Agerpres)

MOTRU : aprovizionare abundenta, intr-un mare magazin
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„Ca membri ai Frontului Unității Socialiste, vom munci cu forțe sporite

pentnț înfăptuire^ hoțăririlor^ umțini® propășire a patriei^

I Din mina în mină I
I
I
I
I
I
I
I

Șofer de profesie, nu de mult, 
Aurel Sirbu din comuna Movila, 
județul Ialomița, a suferit un 
grav accident de muncă. Mani
vela cu care pornea motorul l-a 
izbit puternic peste abdomen si 
bazin. Un om. necunoscut, l-a 
transportat de urgență la Fe
tești. Operația era iminentă, 
dar medicii de acolo nu s-au 
angajat. Alt om. rămas necu
noscut, a pus mina pe volan și 
l-a transportat de la Fetești la 
Slobozia. Același rezultat. De la 
Slobozia la București. E bine 
acum A. S. Si e in afară de ori
ce pericol. Dar (inc să mulțu
mească. el și întreaga familie, 
tuturor acelor care — râmași 
necunoscuți — l-au transportat 
și îngrijit o cale atit de lungă...

I
I
I
I
I
I

I
Cine e I

I
păgubașul ? I

I
I
I
I

Intr-o zi. ne povestește Con
stantin Chiriță din București, 
mergeam cu mașina mea pe 
autostrada care leagă Capitala 
de Pitești. Ceață, mizgă. seară. 
Deodată văd in față un ghemo- 
toc mare de pînză. Am crezut 
că e om. Cobor și cind colo gă
sesc o prelată. Nu v-aș fi rugat 
să publicați aceste rinduri dacă 
n-aș ști cit costă un asemenea 
acoperiș pentru autoturism. De 
aceea, păgubașul poate veni ori- 
cînd la mine acasă, str. Furni
rului nr. 35, sector 6.

I
I
I
I
I

I Mama Maria Biru I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Unul dintre cei nouă copii ai 
Măriei Biru din Huși, strada 
Dobrina nr. 22, a pus mina pe 
condei și și-a descris mama. 
„Ne-a crescut pe toți așa de 
bine, incit nici unul dintre noi 
n-a greșit in viață. Toți mun
cim și am căutat la rindul nos
tru să aducem bucurie părinți
lor. Mama insă nici acum, ciad 
noi sîntem toți cu rosturile 
noastre, nu-și găsește odihnă. 
Soția celui mai mare dintre noi, 
după ce a făcut patru copii, a 
fugit de-acasă și fugită a rămas. 
Nepoții ii crește tot mama. Mii- 
nile ei neobosite spală si gătesc 
necontenit. La mulți ani, mamă!“

Arheologică
In patrimoniul Muzeului ju

dețean Vaslui cercetările arheo
logice din acest an au adus o 
piesă rară — o placă de lut — 
din perioada voievodului Stefan' 
cel Mare care a lăsat fapte de' 
mindrie urmașilor. urmașilor 
celor din vremea lui. Semnifi
cația „documentului", așa cum 
apreciază specialiștii muzeului 
vasluian, stă în personajele 
din prim- plan : vulturul bicefal 
de tradiție bizantină. însemne 
heraldice ale Tării Românești și 
Transilvaniei. De reținut faptul 
că piesa a fost descoperită in 
complexul arheologic ..Curțile 
domnești", chiar pe ruinele fos
tului palat domnesc din Vaslui.

Cu... autotrenul 
la domiciliu!

în fata unei case din comuna 
Vllcele. județul Olt. a putui fi 
văzut de toată, lumea, două zile 
încheiate, autotrenul 21-OT-36S1. 
Cei curioși au aflat că ditamai 
trenul aparține întreprinderii 
de industrializare a cărnii din 
Olt. De la Drăgănești (sediul 
întreprinderii) și pină la Vilce- 
le sint. dus și întors. 60 km. Ne 
este imposibil să înțelegem cum 
poate lipsi dintr-o întreprindere 
un asemenea utilaj timp de 
două zile, fără ca nimeni să se 
sesizeze și cum plătește com
bustibilul lui Enache Gheorghe 
— șoferul autotrenului. Poate 
ne răspunde întreprinderea.

Cind n-are calul 

potcoavă...
Am citit in revista „Tehnium" 

nr. 11 din 1979 — ne scrie Ilie 
Tudose din comuna Stilpeni- 
Argeș — că biogazul se poate 
obține, intre altele, și din co
ceni de porumb, insă tocati mă
runt. De asemenea, intr-o ru
brică de fapt divers din „Scin- 
teia" se arata că un cetățean din 
Tg. Jiu produce ciuperci pe bal
con avind ca ingrăsămint tot 
coceni de porumb și paie toca
te. Centrala industrializării 
cărnii, la rindul ei. publică in
tr-o foaie volantă sfaturi pentru 
crescătorii de taurine. Baza sint 
tot cocenii tocati mărunt. Am 
umblat cit m-au ținut picioare
le, prin tot județul, dar mașină 
de tocat n-am găsit. De ce ? 
Poate răspund cei de la Minis
terul Comerțului...

I 
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I Ca-n codru?

IDeși drumurile forestiere nu I 
sint puse la dispoziția circula- J 
ției publice, cind rulezi pe ele

Ise cer respectate inltocmai toa- 1 
te normele legale, loan Păvă- |

Ilean. tractorist din Bistrița Bir- 
găului. s-a urcat la volan in | 
stare de ebrietate. Dar numai I 
după o sută de metri a pierdut

I controlul volanului și s-a răs- I 
turnat in albia unui plriu. în I 
accident și-a pierdut viața mun-

| citorul forestier Ion Forfotă. |

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții „Scinteii* ■

întruniți tn Conferința municipală 
Timișoara a Frontului Unității So
cialiste, delegații organizațiilor pro
prii și ai celor componente iși expfi- 
mă gratitudinea pentru grija perma
nentă pe care o manifestați față de 
participarea tuturor oamenilor mun
cii la viața politică a tării, la elabo
rarea deciziilor, la conducerea în
tregii vieți economico-sociale.

Dezbaterile care au avut loc au 
scos în evidență succesele importan
te pe care oamenii muncii din Timi
șoara le-au obținut ca urmare a in- 
făptuirii sarcinilor ce decurg din 
actualul plan cincinal, cu sprijinul 
permanent primit din partea condu
cerii de partid șj de stat, al dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Cu sentimentul puternic al partici
pării întregului popor la opera na
țională de construcție socialistă, de
legații la- conferință s-au angajat 
plenar să militeze consecvent pentru 
îndeplinirea istoricelor hotăriri . ale 
Congresului al XII-lea, la elaborarea 
cărora dumneavoastră ați avut o 
contribuție hotăritoare.

Dind expresie unității monolitice 
a întregului popor în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. hotărîrii 
unanime de a înfăptui obiectivele 
cutezătoare ale Congresului al 
XII-lea, cetățenii municipiului Timi
șoara. in frunte cu comuniștii, vă 
asigură că vor urma neabătut poli
tica partidului, politică în care își 
regăsesc aspirațiile de progres și 
bunăstare, de libertate și pace pen
tru viitorul comunist al României.

în atmosfera de puternică emulație 
creatoare, în care toți oamenii mun
cii din patria noastră, în frunte cu 
comuniștii, acționează pentru înde
plinirea istoricelor documente pro
gramatice ale Congresului al XII-lea 
al partidului, participanții la Confe
rința municipală Galați a Frontului 
Unității Socialiste iși exprimă acor
dul deplin față de propunerile dum
neavoastră privind creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața 
social-politică a țării.

Răspunzind cu entuziasm chemării 
pe care ați adresat-o întregului popor 
de a face din actualul cincinal un 
cincinal al calității și al afirmării 
depline a revoluției tehnico-științi-

fice, Însuflețiți de mărețele obiective 
și sarcini ce ne revin din istoricele 
documente ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, permiteți-ne 
să vă raportăm cu mîndrie patrio
tică realizarea de către industria 
municipiului Galați a prevederilor 
planului pe patru ani din actualul 
cincinal, creindu-se astfel premise 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
anul viitor și întregul cincinal. Vă 
asigurăm pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că beneficiind de ridi
carea pe o nouă treaptă, superioară, 
a democrației socialiste în patria 
noastră, alături de întregul popor, 
strîns uniți in jurul partidului, al

împreună cu celelalte organizații 
componente ale consiliului orășenesc 
ale Frontului Unității ‘Socialiste, cele 
8 organizații proprii recent constitui
te. ne angajăm in fața dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, să luăm parte 
activă la toate acțiunile Frontului 
Unității Socialiste, să contribuim ală
turi de Întregul nostru popor Ia înr 
florirea și prosperitatea țării noastre, 
la înaintarea României pe calea so
cialismului și comunismului.

Delegații la Conferința municipală 
a Frontului Unității Soeialiste din 
Brăila vă transmit dumneavoastră,

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

secretarului său general, nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ma
terializa in fapte sarcinile ce ne 
revin din documentele Congresului 
al XII-lea al partidului.

In ambianța de puternică eferves
cență creatoare, de entuziasm și an
gajare politică pentru transpunerea 
in viață a istoricelor hotăriri ale ce
lui de-ai XII-lea Congres al partidu
lui, oameni' ai muncii și cetățeni 
români, germani, maghiari, întruniți 
in Conferința orășenească Cisnâdie a 
Frontului Unității Socialiste, își ma
nifestă via satisfacție cu prilejul con
stituirii organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste.

Apreciem din adîncul inimilor noas
tre, cu căldură și nemărginită încre
dere, cu responsabilitate comunistă, 
propunerile dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste în viața 
social-politică a României și imbună- 
tățirea organizării sale, prin care se 
creează un cadru larg, democratic, de 
participare a tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate, la vasta 
operă de înflorire a națiunii noastre 
socialiste.

cel mai iubit fiu al poporului, patriot 
înflăcărat și revoluționar încercat, 
cele mai calde sentimente de înaltă 
stimă și considerație, odată cu anga
jamentul nostru solemn, ca strinși 
uniți în jurul partidului, al secretaru
lui său general, să acționăm cu fer
mitate comunistă și elan creator pen
tru transpunerea in practică a istori
celor hotăriri ale Congresului ai XII- 
lea al P.C.R.

Municipiului Brăila, puternică cita
delă muncitorească a patriei noastre, 
li revin sarcini deosebite, atit în anul 
1980, an hotăritor pentru realizarea 
cincinalului revoluției tehnico-științi- 
fice, cit și în cincinalul viitor, cînd 
producția industrială va crește in- 
tr-un ritm mediu anual de peste 9 
la sută, urmind să ajungă la nive
lul anului 1985 la peste 24 miliarde 
lei. Conștienți de acest Ipcru, ne an
gajăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliul municipal, organizațiile com
ponente și proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste să acționeze cu toată 
fermitatea ca ceea ce astăzi este plan 
să devină realitate.

ORGANIZAȚIILE FRONTULUI UNITĂȚI! SOCIALISTE IN ACȚIUNE

Participanții la Conferința munici
pală Deva a Frontului Unității Socia
liste, toți cei care trăiesc și muncesc 
în această înfloritoare așezare, români 
maghiari și de alte naționalități, au 
primit cu bucurie și satisfacție pro
punerile dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. privi
toare la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste.

Constituirea organizațiilor proprii 
ale Frontului Unității Socialiste mar
chează un moment important în an
trenarea plenară a întregului popor 
la înfăptuirea sarcinilor istorice ale 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Avem con
vingerea că. beneficiind de acest nou 
cadru organizatoric instituționalizat, 
toate organizațiile de masă și obștești, 
precum și organizațiile proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
tși vor aduce contribuția la mobili
zarea tuturor oamenilor muncii Ia 
viața politică și economico-socială. la 
rezolvarea problemelor d« larg inte
res cetățenesc.

In numele tuturor organizațiilor 
componente ale Frontului Unității So
cialiste, al întregii populații a muni
cipiului Deva, ne reafirmăm și cu a- 
cest prilej totala adeziune la politica 
Înțeleaptă a partidului și statului nos
tru, la elaborarea căreia o contribu
ție hotăritoare ați avut-o și o aveți 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, și ne angajăm să 
facem totul pentru traducerea ei în 
viață, pentru continua înflorire a pa
triei și bunăstării întregului nostru 
popor.

+
Au mai trimis telegrame nume

roase alte conferințe comunale, o- 
, rășenești și municipale ale Frontu
lui Unității Socialiste, adunări de 
constituire a organizațiilor proprii 
ale Frontului Unității Socialiste din 
Întreprinderi industriale și unități 
agricole, din instituții de știință ș.a.

tn toate aceste telegrame. se ex
primă satisfacția față de măsurile 
privind creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste, inițiate de secre
tarul general al partidului, angaja
mentul de a- acționa cu toate ener
giile pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului.

CONȘTIINȚA CIVICĂ ÎȘI SPUNE CUVÎNTUL

• Propuneri • Inițiative • Acțiuni
Continuăm, in rîndurile de mai jos, publicarea unora din numeroa

sele propuneri, inițiative, acțiuni, formulate și conturate in cadrul 
recentelor conferințe locale ale Frontului Unității Socialiste.

• Membrii organizației proprii a Frontului Unității Socialiste de la 
Șantierul I.C.S.I.M. s-au angajat ca pină la sfirșitul anului să dea in 
folosință un bloc cu 60 de apartamente, iar pentru anul 1980 să realizeze 
structura de rezistență a celor 700 de apartamente prevăzute în planul 
de investiții al Întreprinderii. (Adunarea generală de constituire a or
ganizației proprii a F.U.S. de la întreprinderea „Progresuf-Brăila).

• întreprinderea metalurgică de metale neferoase Zlatna să pri
mească mai mult sprijin din partea forului tutelar — Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei — pentru reducerea gradului de poluare a ora
șului și captarea substanțelor chimice ce se degajă în atmosferă. (Adu
narea generală de constituire a organizației proprii a F.U.S. de la 
I.M.M.N.-ZIatna, județul Alba).

® Organizațiile proprii ale F.U.S. nou create și consiliul orășenesc 
F.U.S. — arătjs participanta Lukacs Maria — vor trebui să acționeze 
mai intens în direcția mobilizării tuturor forțelor orașului la lucrările 
edilitar-gospodărești. volumul investițiilor în viitorul cincinal fiind de 
circa un sfert de miliard de lei. ceea ce va însemna ridicarea Borsecului 
la nivelul unei moderne stațiuni balneoclimaterice. (Conferința oră
șenească a F.U.S.-Borsec, județul Harghita).

• Cu participarea membrilor organizației sătești a F.U.S., a tuturor 
cetățenilor se vor executa lucrări de regularizare a riului Putna, asl- 
gurindu-se astfel protejarea. împotriva inundațiilor a 70 hectare teren 
agricol; se vor realiza lucrări pentru redarea în circuitul agricol a 8 hec
tare de teren și se vor construi noi solarii pentru producerea mate
rialului săditor viticol. (Adunarea generală sătească de constituire a or
ganizației proprii a F.U.S.-Vinători, comuna Vînători, județul Vraneea).

• Consiliul comunal și consiliile sătești ale F.U.S. vor mobiliza ce
tățenii pentru a contracta cu statul, in anul 1980, peste 600 de taurine. 
500 porci grași, un mare număr de ovine, păsări etc., livrînd la fondul 
central, in total. 370 tone carne. 3300 hl lapte de vacă, 2,24 tone lină. 
(Conferința comunală a F.U.S.-Făget, județul Timiș). '

• Membrii F.U.S. din comună își vor aduce contribuția la amenaja
rea și darea în exploatare a noi secții și ateliere prestatoare de servicii: 
de reparat obiecte de uz casnic, încălțăminte, depanare radio-TV. De 
asemenea, vor fi amenajate un parc în centrul civic, un loc de agre
ment lingă baza sportivă, precum și drumul din satul Telcișor. (Confe
rința comunală a F.U.S.-Tetciu, județul Bisțrița-Năsăud).

• Citeva prevederi din programul de activitate adoptat: ridicarea în 
centrul de comună a unui bloc cu șase apartamente, oficiu poștal și 
magazin la parter, introducerea apei potabile in' localitățile Ciumeghiu 
și Boiu. construirea unei grădinițe de copii, a unei brutării comunale, 
amenajarea de trotuare noi pe o lungime de 1,5 km. (Conferința comu
nală a F.U.S.-Ciuineghiu, județul Bihor).

Grupaj realizat d- Vlrqil GHEORGHIȚA
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

Experiența celor mai harnici 
gospodari - un bun al tuturor

— Avem mulți gospodari de frunte 
îp comună, oameni cu care obștea 
se mîndrește — ne spune Filofteia 
VoivodAanu, primarul comunei Pie- 
troșița, județul Dîmbovița. Dar pri
ceperea lor in folosirea pămintului, 
experiența adunată intr-o viață de 
om aveau un tărim prea strimt de 
afirmare, redus de fapt la propria 
ogradă, comuna noastră fiind situată 
într-o zonă de deal, necooperativiza- 
tă. Odată cu constituirea organizației 
proprii a Frontului Unității Socialis
te, am văzut cu toții cit de impor
tantă este crearea acestui cadru de 
manifestare a inițiativei cetățenilor, 
de participare nemijlocită la bunul 
mers al treburilor comunei. Cu atit 
mai mult cu cit in cincinalul urmă
tor vom deveni centru urban.

Firește, și pină acum consiliul co
munal al Frontului Unității Socia
liste a avut un rol pozitiv in mobili
zarea cetățenilor la acțiunile primă
riei, planul de contractări la animale 
și produse animaliere pe acest an a 
fost îndeplinit, au fost curățate și 
fertilizate 240 hectare de pășuni, 
s-a ridicat un dig de apărare a șo
selei de apele riului. s-au început 
lucrările Ia casa cultură ; au fost 
pavate străzi, cam 4 500 mp, iar în 
circumscripția electorală nr. 1 s-au 
betonat toate rigolele și trotuarele. 
Cu aceeași eficiență a acționat con
siliul comunal F.U.S. si in organiza
rea și îndrumarea echipelor de con
trol, a căror exigență a dus la îm
bunătățirea aprovizionării și servirii 
populației. Merită, de asemenea, sub
liniat rolul sau in organizarea și des
fășurarea unei activități culturale 
vii. interesante.

In comitetul organizației proprii 
a Frontului Unității Socialiste au fost 
aleși 15 oameni de ispravă, bărbați 
și femei, tineri și mai vîrstnici, care 
se bucură de respectul consătenilor, 
majoritatea nemembri de partid. Va- 
sile Iosif, de exemplu, este țăran cu 
o gospodărie înfloritoare, un exem
plu de urmat pentru hărnicia lui. In 
acest an a predat, pe bază de con
tracte. 8 (MMI kg carne și 12 000 litri 
lapte. Toată ziua trebăluiește la în
grijirea bovinelor porcinelor și nu- 
triilor. Vasile Iosif a fost printre pri
mii și atunci cind și-a prezentat ce
rerea de înscriere individuală in 
F.U.S.

— Mă pricep la gospodărirea pă- 
mîntului și știu ce poate să dea el, 
în condițiile comunei noastre. E ade
vărat. am obținut rezultate frumoase 
in gospodăria mea. Eu doresc insă

ca asemenea rezultate să se obțină 
in toată comuna. Acum, făcînd parte 
din Frontul Unității Socialiste, sint 
convins că. modestele mele cunoștin
țe vor contribui la inflorirea Pietro- 
șiței. Ca membru al acestei organi
zații. mi'se oferă posibilitatea să su
pun dezbaterii consătenilor mei niște 
propuneri care mă frămintâ mai de 
mult. De pildă, avem în comună 
multe izvoare : dacă am amenaja un 
heleșteu, am avea pește din belșug 
pentru consumul nostru, ba am putea 
da și altora. Cred, de asemenea, că 
ar trebui să înființăm o asociație a 
crescătorilor de anim'ale. astfel incit 
experiența bună, metodele moderne 
să se răspîndească, in folosul spori-

însemnări 
din Pietroșița

rii cantităților de produse contracta
te cu statul, al îmbunătățirii raselor, 
al aprovizionării.

Și Alexandru Marmandiu este un 
gospodar de vază al comunei. Des
pre el. vicepreședinta comitetului or
ganizației sătești a F.U.S., tehniciană 
agronomă Cristina Gilmeanu, spunea 
că este un foarte bun pomicultor. 
„Cind organizăm cite un schimb de 
experiență in acest domeniu, livada 
lui devine lot demonstrativ. Cu spri
jinul lui. ca membru in comitet, in
tenționăm să inființăm o asociație a 
pomicultorilor ; pomii din grădinile 
oamenilor sint imbătrînlți, ne tre
buie material săditor de soi, sint 
goluri de complelat eu plantații noi, 
intensive".

Interesant de remarcat este inte
resul (femeilor pentru organizația 
proprie a Frontului Unității Socialis
te. Cele mai multe dintre ele sint 
țărărtci cu gospodărie individuală sau 
membre ale cooperativei ..Arta popu
lară", unele cu munca la domiciliu, 
și nu au avut pină acum un cadru 
organizat unde să-și spună părerea 
despre ceea ce se înfăptuiește in co
mună. Maria Popa, țesătoare de co
voare la cooperativă, s-a înscris prin
tre primele in organizația sătească a 
Frontului Unității Socialiste.

— Pentru tot ce s-a făcut în co
mună — ne spune ea — pentru 
schimbările în bine petrecute in fa
milia noastră sint datoare să pun și 
eu umărul la inflorirea locurilor na
tale. Noi am fost cei mai săraci oa
meni din sat. Cind mă întîlnesc azi

cu frații mei — sîntem cinci, și toți 
avem gospodării ridicate prin muncă 
cinstită — ne amintim de viața noas
tră amărîtă din trecut și nu găsim 
cuvinte destul de potrivite pentru a 
mulțumi partidului. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru ceea ce 
au făcut spre binele celor care nu 
am avut altă avere ddcit brațele. I.n- 
trînd in această organizație, mă voi 
strădui să fiu și eu prezentă, după 
puterile și priceperea mea. în viața 
comunei. Mă gindeam că n-ar fi rău 
să inființăm la școală sau la cămi
nul cultural un cerc unde să le în
vățăm pe fete țesutul și cusutul, așa 
cum și noi am deprins, la vremea 
noastră, aceste vechi meșteșuguri.

Am stat de vorbă cu mulți dintre 
membrii organizației proprii a Fron
tului Unității Socialiste din Pietro
șița. Din cele ce ne-au spus rezultă 
că fiecare a înțeles înscrierea ca pe 
un angajament de participare mai 
activă ia viața economică și socială 
a comunei. Obiectivele cuprinse in 
programul de activitate al organiza
ției reflectă atit sarcinile ce revin 
Pietroșiței din planul de dezvoltare 
economico-socială. in profil teritorial, 
cit și inițiativele și ideile cetățenilor. 
Pe primul plan se situează sarcinile 
economice : sporiFea producției ani
maliere — fiecare-* membru al orga
nizației angajindu-se să crească, in 
gospodăria proprie, un anumit număr 
de animale pe bază de contract ; 
îmbunătățirea bazei furajere ; extin
derea plantațiilor pomicole intensi
ve : mobilizarea cetățenilor la reali
zarea investițiilor — casa de cultură, 
blocul de locuințe pentru specialiști, 
cu magazine la pal ier ; dezvoltarea 
capacității de producție a cooperati
vei ..Arta populară". Echipele de 
control al oamenilor muncii își vor 
completa rîndurile cu membri din 
rindul femeilor, al tinerilor., al țăra
nilor. cuprinzind in sfera lor de ac
tivitate și atelierele prestatoare de’ 
servicii. Se va intensifica, de ase
menea, activitatea brigăzii științifice, 
care va întreprinde acțiuni de edu
cație. de popularizare a celor mai 
noi cuceriri ale științei contempora
ne. de largă răspîndire a cunoștințe
lor celor mai înaintate despre lume 
și societate. Sint obiective concrete, 
a căror eficiență, sîntem siguri, nu 
va întârzia să se facă simțită in în
fățișarea localității, in pulsul viu al 
participării cetățenilor la viața poli
tică a comunei.

Rodica ȘERBAN

Autoritatea și eficiența controlului 
oamenilor muncii în continuă creștere

Cei peste 3 500 de oameni ai muncii 
din municipiul Cluj-Napoca, bărbați 
și femei, țineri și virstmei. români, 
maghiari șl de alte naționalități, con- 
stituiți in 680 de echipe de control al 
oamenilor muncii, iși îndeplinesc cu 
sirguință mandatul încredințat de co
lectivele care i-âu ales. Aproape fie
care echipă efectuează cel puțin cite 
două controale pe lună, unele chiar 
mai mult, în sectoare esențiale ale 
vieții sociale, ciștigîndu-și — prin 
competență, corectitudine și sprijin 
prompt — un binemeritat prestigiu in 
rindul populației. Sint cunoscute pen
tru bogata activitate desfășurată și 
rezultatele obținute echipele conduse 
de Aurel Feneșan și Rozsa Maria de 
la întreprinderea de porțelan. Maria 
Miron de la întreprinderea ..Terapia", 
Aurelia Dobrotă. Marton Maria, Sza
bo Ilona, din partea organizației de 
femei și altele, care au contribuit la 
întărirea ordinii și disciplinei, la 
creșterea nivelului servirii în maga
zine și unități de alimentație publi
ca, în policlinici, creșe și grădinițe, 
in alte domenii ele interes cetățenesc 
supuse controlului oamenilor muncii.

Una din cele mai reușite acțiuni ale 
echipelor de control al oamenilor 
muncii a fost organizată recent din 
inițiativa consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste. Un mare 
număr de echipe au controlat modul 
în care s-au aprovizionat pentru iar
na unitățile cu consum colectiv (loca
luri de alimentație publică, internate 
școlare, spitale, cantine-restaurant), 
modul în care sint păstrate alimen
tele. calitatea meniurilor servite. Aco
lo unde s-au constatat neajunsuri, 
echipele au intervenit pe loc. propu- 
nînd soluții și măsuri concrete pentru 
înlăturarea lor.

După cum se știe, calitatea și efi
ciența controlului sint condiționate de 
modul in care echipele sint instruite 
de către organizațiile de masă și ob
ștești care le-au ales, de îndrumarea 
și sprijinul pe care acestea il pri
mesc din partea consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, sub egi
da cărora își desfășoară activitatea. 
In ce-1 privește, Consiliul municipal 
Cluj-Napoca al Frontului Unității 
Socialiste promovează de mai multă 
vreme o' metodă foarte eficientă — 
anume aceda ca toți responsabilii 
echipelor de control să se întilnească 
cu conducătorii unităților controlate.

In aceste întîlniri se discută despre 
stilul și metodele de muncă ale echi
pelor de control, dar și despre modul 
in care sint receptate și rezolvate de 
către conducerile întreprinderilor 
semnalele echipelor.

Prezenți și noi zilele trecute la o 
astfel de intilnire de lucru, am con
semnat o seamă de fapte interesante, 
pe care le supunem atenției și altor 
consilii locale ale Frontului Unității 
Socialiste.

— Eu activez de mai mulți ani în 
această formă de control al oameni
lor muncii — ne spune Dumitru Go- 
can, responsabilul unei echipe de la

Pe marginea 
unui schimb de experiență 

organizat în municipiul 
Cluj-Napoca

Intreprihderea mecanică de material 
rulant „16 Februarie". De cind aceas
tă activitate de control se desfășoară 
sub egida Frontului Unității Socialis
te. pot să vă spun că a crescut nive
lul de competență al echipelor, s-a 
accentuat caracterul de ajutor tovă
rășesc dat unităților controlate, care 
au.devenit mai receptive la observa
țiile și propunerile noastre, ceea ce 
se reflectă in mai buna aprovizionare 
și servirea civilizată a cetățenilor.

Eficienta controlului oamenilor 
muncii este strîns legată, s-a subli
niat in respectiva intilnire, de frec
vența controalelor efectuate, de in
sistența cu care echipele revin asupra 
sesizărilor. „Cu cit aceste controale 
sint mai dese, cu atit rezultatele sint 
maa bune — este de părere Franeisc 
Kovâcs, responsabilul unei echipe de 
control de la întreprinderea „Metalul 
roșu". Tn ceea ce privește instruirile 
periodice care se fac de către consi
liul municipal al Frontului Unității 
Socialiste, ele ne sint foarte folosi
toare in activitatea noastră".

Cum era și firesc, s-au făcut șl o 
seamă de observații și propuneri. Am 
reținut pe scurt citeva. Mircea Cos- 
tan. vicepreședinte al comitetului 
sindicatelor de la complexul de cale

ferată, arăta : „Aprovizionarea unor 
unități comerciale să nu se mai facă 
în timpul programului, ci in orele ne
rezervate cumpărăturilor". loan Poo- 
telecan, responsabilul unei echipe da 
control de la combinatul de pielărie 
și încălțăminte „Clujeana" : „Orarele 
de furnizare a apei calde de către 
punctele termice nu sint în concor
danță cu nevoile cetățenilor".

După cum spuneam, la această !n- 
tîlnire-schimb de experiență cu echi
pele de control al oamenilor muncii 
au participat și conducători de Între
prinderi și unități supuse cbntrolului. 
Teodor Popuța, directorul Intreprirț- 
derii de alimentație publică, remarca: ’ 
„Controlul oamenilor muncii ne este 
de un real folos. Echipele și-au ciști- 
gat stima și respectul lucrătorilor din 
alimentația publică pentru competen
ta și ajutorul tovărășesc acordat". O 
părere similară a exprimat și tova
rășa Ana Nagy Toth, vicepreședintă a 
uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești : „în urma sesizărilor 
echipelor de control al oamenilor 
muncii din municipiul Cluj-Napoca, 
am retișit in bună parte să asigurăm 
o repartizare mai echitabilă in teri
toriu a unităților noastre, să satisfa
cem mai bine cerințele populației. La 
rindul său. tovarășul loan Popa, di
rectorul I.C.S. ..Metalo-chimice", spu
nea : „Cit de eficient este ajutorul pe 
care-1 primim o demonstrează fau- 
tul că toate cele 229 de propuneri fă
cute de echipele de control sint juste 
și cea mai mare parte din ele au și 
fost soluționate favorabil".

Concluzii utile din acest schimb da 
experiență a tras și comisia de or
ganizare și îndrumare a activității 
echipelor de control al oamenilor 
muncii din cadrul consiliului munici
pal al Frontului Unității Socialiste. 
Prima și cea mai importantă — spu
nea tovarășul loan Moșu, președin
tele acestui organism — constă in 
necesitatea de a activiza acum. în In- 
tîmpinarea celui de-al II-lea Congres 
al Frontului Unității Socialiste, toate 
echipele. A doua se referă la pre
gătirea temeinică a alegerii echipe
lor pe anul 1980 și instruirea lor te
meinică — ca o condiție principală 
pentru creșterea eficienței controlu
lui".

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scinteii*

Mai multă ordine 
în organizarea 

activității 
întreprinderii
La întreprinderea 

de utilaj chimic și 
forjă Rimnicu Vîlcea 
(I.U.C.F.), semnala o 
scrisoare, se manifestă 
o seamă de neajun
suri in ce privește or
ganizarea producției 
și a muncii, șefii unor 
formații de lucru sint 
pontați cu ore supli
mentare fictive, inca- 
sind retribuții nejus- 
titicate.

Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini ne-a comunicat
— din păcate cu o 
întirziere de 4 (pa
tru) luni, timp in 
care redacția a făcut 
reveniri pentru ur
gentarea răspunsului
— modul de rezolva
re a acestei sesizări și 
măsurile adoptate. Un

colectiv de specialiști 
din acest minister, 
din centrala industria
lă in subordinea că
reia se află întreprin
derea și din MiAiste- 
rul Muncii a analizat 
modalitatea de orga
nizare și normare a 
muncii la I.U.C.F.- 
Rimnicu Vîlcea. pre
cum și celelalte as
pecte prezentate in 
sesizare. S-a constatat 
astfel că programarea 
și urmărirea produc
ției nu s-au desfășu
rat in mod corespun
zător. nu s-a asigurat 
din timp documenta
ția tehnologică nentru 
execuția produselor, 
nu s-a ținut în toate 
cazurile o evidență 
clară a lucrărilor e- 
fectuate și a timpului 
de muncă prestat.

In vederea Înlătură
rii acestor neajunsuri 
și a îmbunătățirii ac
tivității întreprinderii, 
se arată in răspuns, a 
fost întocmit un plan

de măsuri cu terme
ne și responsabilități 
concrete. în Cuprinsul 
acestuia, intre altele, 
se prevede : elabo
rarea unor noi studii 
privind organizarea 
producției și a mun
cii in toate secțiile de 
producție : extinderea 
mecanizării operații
lor de transport in
tern și de jncărcări- 
descărcări, mai ales la 
secția cazangerie. unde 
gradul de mecanizare 
este de 43.6 la sută ; 
instruirea permanen
tă a maiștrilor și șe
filor formațiilor de 
lucru in ce privește 
sarcinile ce le revin 
pe linia organizării 
producției, respectării 
disciplinei tehnologice, 
folosirii . raționale a 
capacităților de pro
ducție și a utilajelor 
din dotare. înregistra
rea corectă a timpu
lui efectiv lucrat ; or
ganizarea unor cursuri 
de perfecționare a 
pregătirii profesiona

le și de policalificare 
a muncitorilor. pe 
secții și ateliere etc. 
Realizarea obiective
lor din plan este ur
mărită de consiiiul 
oamenilor muncii din 
unitate, precum și de 
centrală și minister, 
care vor acorda mai 
mult sprijin acestei 
intreprinderi.

De-ale 
birocrației...

Gheorghe Florescu 
din București, strada 
Traian nr. 205. secto
rul 2, ne-a scris că in 
luna noiembrie 1979 
s-a trezit la locul de 
muncă cu o poprire 
pe retribuție la cere
rea administrației fi
nanciare Pe ce mo
tiv ? Iată ce ne re
latează el : ..Cu foaia 
de vărsămint nr. 
1 710 478 din 19 mar
tie 1979 am plătit la 
administrația finan
ciară a sectorului 2

taxa legală și prima 
de asigurare penttu 
autoturism. Cu toate 
acestea, in luna iunie 
1979 m-am pomenit a- 
casă cu o adresă prin 
care eram chemat să 
plătesc iarăși taxele 
respective, plus majo
rări. adică 848 lei. 
Prezentindu-mă la 
contabilul-șef al ad
ministrației s-a con
statat că, din greșea
lă. foaia de vărsămint 
cu care plătisem eu 
fusese operată la par
tida altui cetățean. 
Am considerat pro
blema rezolvată. Dar 
spre surprinderea mea, 
după 5 luni mi s-a 
înființat poprire pe 
retribuție pentru suma 
de 915 lei (taxele, pe
nalizările și cheltuie
lile de urmărire). 
După cum se vede, 
birocrația a majorat 
penalizările și înca
sează și cheltuieli de 
urmărire !".

Ca urmare a inter
venției redacției, con
ducerea Circumscrip
ției financiare a sec
torului 2 a luat mă
suri pentru corectarea 
erorii și înscrierea 
chitanței de plată la

partida semnatarului 
scrisorii. A fost, de a- 
semenea, sistată po
prirea. iar persoana 
vinovată de crearea 
încurcăturilor a fost 
sancționată discipli
nar.

Spicuiri din răspunsuri
• Centrul sanitaro-antiepidemic al munici

piului București (răspuns la sesizarea cores
pondentului voluntar Nicolae Kăzuiceanu): In 
vederea reducerii și înlăturării surselor de po
luare a atmosferei de la întreprinderile „Pro
fan", „SIN" și „Abatorul" din București au fost 
luate următoarele .măsuri: instalațiile sinteză 
de acizi grași de la întreprinderea „SIN" au 
fost reamplasate in afara orașului, iar la 
„Abator" s-au dezafectat unele secții poluante; 
atit întreprinderea „Profan",' cit și „Abatorul" 
au programe de măsuri tehnice, funcționale și 
de igienizare ce se aplică sub supravegherea 
organelor de control ale centrului sanitaro- 
antiepidemic.

Situația se va Îmbunătăți în viitor, întrucit în
treprinderea „Protan" este prevăzută a fi ream- 
plasată în afara orașului.

• Regionala de căi ferate Cluj: La propune
rile cetățenilor, care au fost analizate de spe
cialiștii regionalei împreună cu Comitetul ju
dețean Bistrița-Năsăud al P.C.R., s-au luat mă

suri pentru repunerea în circulație a trenuri
lor de călători pe linia Bistrița—Bistrița Birgău- 
lui. Orarul acestora a fost corelat cu orele de 
intrare și ieșire din schimb la unitățile econo
mice din zonă.

• Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. s 
Sesizarea cu privire la neregulile comisa 
de Constantin Iordache, șef de birou la în
treprinderea de talpă și încălțăminte din 
cauciuc Drăgășani, s-a confirmat. Ca atare, 
adunarea generală a organizației de partid din 
care face parte, analizind abaterile sale, l-a 
sancționat cu „vot de blam". De asemenea, a 
fost obligat să restituie contravaloarea materia
lelor sustrase din întreprindere, iar cazul său 
a fost Înaintat comisiei de judecată pentru a 
se lua măsurile legale ce se impun. Conducerea 
întreprinderii a hotărît ca C. I. să fie scos din 
funcție.

• Uniunea centrală a cooperativelor de con
sum. Faptele sesizate de Adrian MGcea din 
Reșița referitoare la unele neajunsuri in acti
vitatea hanului Buda-Argeș, județul Ilfov, au 
fost verificate la fața locului, iar concluziile 
reieșite s-au prelucrat, intr-o ședință de lucru 
la Complexul Măgurele, cu șefii compartimen
telor de alimentație publică de la uniu
nile județene și cu responsabilii unor unități 
turistice din sistemul cooperației de consum. 
Recepționerul Romeo Vintilă de la hanul res
pectiv a fost sancționat disciplinar.

Gheorghe PIRVAN
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La ora bilanțului ’79
PRODUCȚIA AGRICOLĂ

Ce a însemnat anul 1979 pentru agricultură ? Mai presus de 
orice, răspunsul la această întrebare trebuie să cuprindă două 
elemente definitorii : trecerea la o formă calitativă superioară de 
organizare și conducere prin înființarea consiliilor unice agroin
dustriale de stat și cooperatiste și, legat nemijlocit de activitatea 
acestora, obținerea unor producții mai bune ia culturile de cimp 
și in zootehnie. In mesajul adresat lucrătorilor din agricultură cu 
prilejui „Zilei recoltei1', tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că, 
deși condițiile climatice nu au fost din cele mai favorabile, re
coltele din acest an sînt bune, îndeosebi la porumb, unde s-a 
obținut cea mai mare producție din istoria țării. Totodată, secre
tarul general al partidului a subliniat faptul că producția agri
colă realizată în acest an asigură aprovizionarea în bune con
diții o populației cu produse agroalimentare, satisfacerea nece-

sităților de materii prime agricole ale economiei naționale, cit și 
unele disponibilități pentru export.

Acum, la sfirșit de an, la ora bilanțului, nu trebuie trecute cu 
vederea și unele neajunsuri care s-au manifestat in activitatea 
consiliilor unice agroindustriale, o unităților agricole in ce pri
vește executarea la timp a lucrărilor, respectarea tehnologiilor, 
folosirea deplină o bazei tehnice și a forței de muncă. Dimpo
trivă, ele trebuie cunoscute, analizate pentru a se acționa in 
vederea înlăturării lor. in acest fel se va putea asigura creșterea 
considerabilă a producției vegetale și animale, ridicarea la un 
nivel superior a eficienței economice în agricuitură.

Iar realizările din acest an dovedesc cu prisosință că stă In 
puterea iucrătoriîor din agricultură de a înfăptui și depăși sarci
nile sporite ce le revin in 1980 - ultimul an al cincinalului actual.

TREI UNITĂTI IEȘENE FRUNTAȘE
3 ' • j 3

- TREI EXPERIENȚE VALOROASE 

ÎN PRODUCȚIA LEGUMICOLĂ, 

ZOOTEHNICĂ SI AVICOLĂ
între unitățile fruntașe din agri

cultura județului Iași se numără' co
operativele agricole din comunele 
Gorban și Sipote. întreprinderea a- 
gricolă de stat Cotnari și Asociația 
economică intercooperatistă de creș
tere a păsărilor de la Uricani. Mai 
multi ani la rînd, ele au obținut pro
ducții mari, realizind, totodată, im
portante beneficii. Cu ce rezultate în
cheie anul 1979 aceste unități deo
sebit de meritorii ? Ce-și propun să 
realizeze in anul care vine membrii 
acestora ?

Cooperativele agricole de produc
ție din Gorban și Sipote au livrat 
în 1979 piețelor aproape 100 tone le
gume la hectar. Vasile Nemesniciuc, 
președintele C.A.P. Sipote. și ingi
ner Florentina Busuioc, șefa fermei 
legumicole de la C.A.P. Gorban, ne 
spuneau că totul se datorește muncii 
harnice și perseverente a oamenilor 
și tehnologiilor avansate pe care a- 
ceștiă le aplică tot mai bine. Am sin
tetizat in citeva rînduri cele spuse 
de interlocutorii noștri. Terenul din 
solarii și din cimp este lucrat foar
te bine prin arături adinei după ce 
se administrează în fiecare an gu
noi de grajd din belșug și îngră- 
șămintele chimice aplicate rațional. 
Se folosește apoi un bun material să- 
ditor, livrat de serele speciale ale 
I.L.F. Iași și, in parte, produs în 
cooperative. în sfîrsit, se aplică un 
sistem de irigare bine pus la punct. 
La toate acestea se adaugă expe
riența legumicultorilor care fac la 
timp și de bună calitate lucrările de 
întreținere. G ioduri pentru 1980 ? 
Legumicultorii dovedesc aceeași hăr

nicie și pricepere : arăturile s-au e- 
fectuat. m ambele cooperative, pe 
toate suprafețele destinate legumi
cultura, s-au transportat 3 000 și res
pectiv 2 500 tone gunoi de grajd, iar 
acțiunea continuă.

Ferma de oi Deleni a I.A.S. Cot
nari. Șeful fermei, tovarășul Anghe- 
laehe Ciovîrtă, ne spune: „Și in 1979 
am obținut sporuri însemnate la pro
ducția de lină : cite 12,1 kg, cu 0.5 
kg mai mult de la fiecare oaie, față 
de plan. în total, noi avem aproa
pe 10 000 de oi. din rasa Merinos. 
După cum se vede, în podgoria Cot
nari sporește tot mai mult, și „lina 
de aur". cum i se zice aici, pentru 
că de patru ori la rînd unitatea a 
mai primit „Ordinul Muncii" clasa I 
și „Meritul agricol" clasa I. Deci 
medalii de aur pentru lina „de 
aur". Și pentru 1980, sporurile de 
producție sint garantate. Am înțeles 
că acestea se vor realiza prin pre
gătirile bune ce s-au făcut pentru 
iernarea și buna hrănire a oilor cu 
furaje de bună calitate. Mari canti
tăți de fînuri au fost cosite de pe 
terasele dintre vii ; a fost comple
tată baza furajeră și cu resturi de 
la vinificații. ..Oile și via se aju
tă reciproc: via dă nu numai vin. 
ci și furaje, iar oile produc nu nu
mai lină, ci si îngrășăminte, ne spu
nea ing. Mihai Dincă, directorul 
I.A.S. Cotnari. E unul din secretul 
producțiilor mari și al calității stru
gurilor’ cit și al linei, laptelui, miei
lor. De aceea, acum, cind am căpă
tat această experiență, nu putem să 
nu fim și podgoreni și oieri".

Combinatul avicol de Ia Uricani. 
Mulți spun că aici se intimplă ade
vărate minuni. Medicul veterinar Ion 
Nicuță, directorul unității, este de pă
rere că totul e ceva obișnuit. Pen
tru rezultatele obținute în 1978 — și 
anume 13 milioane ouă livrate peste 
plan — întreprinderii i s-a decernat 
..Meritul agricol" clasa I. Dar aici, 
an de an. producția de ouă a fost su
perioară celei planificate, crescind 
astfel în ultimii 3 ani : 220, 240. 250 
ouă de la fiecare găină. Prin apli
carea metodei de „năpirlire forțată" 
s-a prelungit ouatul pinâ la 260 de 
ouă pe an de la fiecare găină. U- 
nitatea își înscrie și în 1979 bene
ficii duble față de plan, în valoare 
de 12 milioane lei. față de 6 mili
oane lei planificat. Ce prevederi sînt 
pentru 1980 ? Medicul veterinar Ion

REZULTATELE TEHNOLOGIILOR

CORECT APLICATE:

9000-11000- 13000 KG

PORUMB BOABE LA HECTAR

în cei patru ani ai actualului cinci
nal, cooperativa noastră a obți
nut recolte mari : 4 510 kg orz 
la hectar. 4 600 kg griu la hectar, 
50 tone de sfeclă de zahăr la hec- 

. tar și 7 315 kg porumb boabe, in 
medie, la hectar. în cele ce ur
mează ne vom referi la cele trei 
măsuri stabilite în adunarea ge
nerală de la. începutul acestui an 

'pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan : răspunderea indivi
duală pentru calitatea fiecărei lucrări, 
retribuția în funcție de realizări, re

aducerea costului proddselor pentru 
a se realiza beneficii.

Ne-am oprit la cultura porumbului, 
întrucit in acest an recolta a fost eu 

Nicuță ne apune : „Pentru 1980 ne-am 
însușit indicatori șl mai mari. Și îi 
vom realiza. Ne bazăm pe aceeași 
metodă de „năpirlire" a găinilor pe 
care o vom extinde la loturi și mai 
mari. Apoi vom acorda o mai mare 
atenție hrănirii și îngrijirii găinilor, 
atit in programul forțat, cit și în cel 
obișnuit, curățeniei halelor și dezin
fectării lor cu aerosoli, metodă nou 
introdusă care reduce mult și pro
centul pierderilor, care il avem sub 
limita admisă".

Cu astfel de oameni curajoși, har
nici și pricepuți, care se străduiesc 
continuu să introducă și să dezvol
te noul, prevederile de plan pentru 
anul viitor vor fi îndeplinite și de
pășite.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii*

adevărat record : 9 680 kg boabe la 
hectar pe o suprafață de 750 hectare 
in cultura neirigată. Aceasta a per
mis cooperativei să livreze la fondul 
de stat 3 089 de tone în plus față de 
cit s-a contractat. Creșterea recoltei 
de porumb a avut efecte pozitive asu
pra tuturor indicatorilor ; cheltuieli
le pentru obținerea unei tone de po
rumb au fost de numai 545 lei. față 
de 680 lei cit era planificat ; bene
ficiile au atins 5 509 lei pe fiecare 
hectar. Aceste realizări s-au răsfrînt 
deopotrivă., asupra veniturilor unită
ții, care au crescut cu 3,7 milioane lei 
și a cîștigurilor cooperatorilor, care 
au înregistrat sporuri substanțiale.

Analiza costurilor pe tona de pro

dus este o practică de mult încetă
țenită la Gurbănești. în adunarea ge
nerală de la începutul anului, coopera
torul Gheorghe D. Ene și mecanizato
rul Radu Stoian se arătau nemulțu
miți de faptul că, în 1978, s-au chel
tuit pentru o tonă de porumb 680 lei. 
Pe baza propunerilor făcute atunci, 
în acest an s-a acționat Ia toate lu
crările pentru realizarea de produc
ții mari, cu cheltuieli cit mai mici.

De la rezultate diferite la câști
guri in raport cu acestea — este un 
alt principiu stimulator pentru creș
terea răspunderii personale în reali
zarea de producții mari. Anul trecut, 
in echipa Stanei Răducan. care a ob
ținut 9 000 kg porumb boabe la hec
tar, valoarea unei norme convențio
nale a fost de 64 de lei. în aceiași 
timp, cooperatorii din formațiile Mă
riei lancu și a lui Marin Vasilică au 
cîștigat la o zi 48 și respectiv 53 do 
lei, pentru că au obținut producții 
cu 2—3 tone mai mici. Aceeași anali
ză, dar la nivelul recoltei din acest 
an, evidențiază același raport : pro
ducție — ciștig. La ferma nr. 1, con
dusă-de inginera Maria Bogdan, s-au 
obținut 11 800 kg porumb boabe, dar 
aceeași formație la care ne-am refe
rit mai sus, e vorba de echipa Stanei 
Răducan. a realizat de pe suprafața 
lucrată în acord global 13 500 kg de 
porumb boabe Ia hectar, urmînd să 
primească plata corespunzătoare în 
raport cu producția.

în ce privește aplicarea tehnologiei, 
n-am făcut nimic deosebit, ci nu
mai ce trebuia. Cultura porumbului 
e bine cunoscută la noi de toți coo
peratorii și mecanizatorii, începmd cu 
primul moment al pregătirii terenu
lui și pînă la recoltat. Diferențele 
aoar însă la întreținere. Dacă e să 
vorbim de o‘problemă, aceea nu poate 
fi decît disciplina. Nu putem spune 
nici acum că toți lucrează la fel de 
bine. Dovadă diferențele de produc
ție Intre ferme și formații, chiar și 
intre cooperatori, care se mențin și in 
acest an. Un lucru însă e clar : oa
menii noștri au început să înțeleagă 
tot mai bine raportul calitatea lucră
rii — producție — ciștig.

Cooperatorii din Gurbănești au pri
mit cu entuziasm măsura stabilită de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind introducerea indica
torului „beneficii" pentru cooperati
vele agricole. Aceasta este de natură 
să ne stimuleze să. muncim mai pro
ductiv pentru a obține rezultate eco-

ASOLAMENTELE CONSILIULUI

AGROINDUSTRIAL DESCHID 

CIMP LARG TEHNICII MODERNE

Toți țăranii cooperatori, lucrătorii 
din unitățile agricole care fac parte 
din consiliul agroindustrial Balaciu, 
județul Ialomița, încheie anul 1979 cu 
realizări deosebite in ce privește spo
rirea producției agricole. în acest an, 
deși a existat o peripadă de secetă, 
am obținut producții foarte bune. La 
porumb, de pe 6 300 hectare s-au cu
les, in medie, peste 7 500 kg Ia hectar, 
I.A.S. Balaciu a obținut 8 050 kg Ia 
hectar, iar C.A.P. Munteni Buzău — 
9 000 kg, cooperativele agricole Sfîntu 
Gheorghe. Balaciu și Crăsani au re
alizat 6 000—7 000 kg la hectar. Și re
coltele de griu și floarea-soarelui au 
fost mari.

Acum, cind noi, lucrătorii ogoarelor 
din consiliul unic agroindustrial Ba
laciu, am chibzuit bine asupra dru
mului oe-1 avem de străbătut în 1980, 
precum și în viitorul cincinal, putem 
spune că sarcinile ce ne revin sînt pe 
deplin realizabile. în Raportul la Con
gresul al XII-lea se prevede ca pînă 
la sfirșitul actualului cincinal să se 
realizeze producții medii la nivel na
țional de 3 500 — 3 600 kg griu, 
4 500—5 000 kg porumb, 2-300—2 400 
kg floarea-soarelui, 2 400 kg soia. Așa 
cum am arătat, în consiliul nostru 
agroindustrial aceste cifre au fost de
pășite de toate unitățile. Pornind de 
Ia aceste realizări acționăm pentru 
a obține producții și mai mari. încă I 

nomice-financiare superioare, aceasta 
fiind in folosul nostru și al întregii 
țări.

Dinu DANELIUC
președinte, cooperativa agricolă 
de producție Gurbănești, 
județul Ilfov

din toamnă, în unitățile din consi
liul nostru agroindustrial s-a trecut 
la ridicarea potențialului productiv aJ 
celor 1 700 hectare din lunca Ialomi- 
ței. Prin crearea de asolamente la 
toate culturile asigurăm posibilități 
mai bune de organizare a muncii, da 
realizare a lucrărilor cu mijloace me
canice moderne la erbicidat și tratat, 
de folosirea mai bună a mașinilor. 
Pentru sporirea producțiilor de lapte 
și lină grăbim lucrări de moderni
zare în zootehnie prin construirea de 
grajduri în care muncile vor fi me
canizate. în cadrul consiliului s-a 
constituit o asociație de creștere a 
vacilor cu lapte, la Sărățeni. care va 
avea efective din rase de mare pro
ducție.

Ținînd seama de condițiile noi, su
perioare, ce se creează agriculturii, 
vom îndeplini cu cinste sarcinile ce 
ne revin in anul care vine. Lucrăto
rii ogoarelor din consiliul unic agro
industrial cooperatist și de stat Ba
laciu văd in perspectiva dezvoltării 
agriculturii justețea politicii partidu
lui și sint hotăriți să acționeze ferm 
în vederea înfăptuirii prevederilor 
înscrise în documentele Congresului 
al XII-lea.

Alexandru CULINA 
președintele consiliului unic 
agroindustrial Balaciu, 
județul Ialomița

V ------------------------------------------------------------------ ------

Combinatul petrochimic feleajen

MAI MULT CĂRBUNE PENTRU NEVOILE ENERGETICE 

ALE ECONOMIEI - PRIN EXTINDEREA MECANIZĂRII IN MINERIT

Sarcina întreprinderii: dublarea producției
Cum se acționează pentru realizarea acestui obiectiv ?

CONTRASTE
Cu schiurile la spinare și cu mintea la... plimbare

Amplă dezbatere democratică
(Urmare clin pag. I)

asigurarea și pregătirea forței de 
muncă, extinderea lucrului la mai 
multe mașini, reducerea ponderii per
sonalului auxiliar, întărirea ordinii și 
disciplinei tehnologice și in munaă.

La rindul tor, adunările generale 
din institutele de cercetare, proiecta
re și inginerie tehnologică au stabilit 
soluții concrete pentru înlocuirea mai 
rapidă a produselor și tehnologiilor 
învechite mari consumatoare de ma
terii prime și materiale deficitare și 
din import, de energie și combustibil, 
pentru aplicarea cu hotărîre a măsu
rilor privind tipizarea și standardi
zarea produselor, reducerea duratei 
ciclului cercetare-producție, realiza
rea unui volum cit mai mare de mi- 
croproducție industrială.

Un rezultat direct al seriozității și 
competentei cu care colectivele de 
oameni ai muncii au dezbătut sarci
nile pe anul viitor îl constituie anga
jamentele asumate pentru depășirea 
planului pe 1980.

Pe baza propunerilor făcute de 
oamenii muncii, in marea majori
tate a județelor s-au identificat 
posibilități certe de depășire sub
stanțială a prevederilor planului 
pe 1980 Ia producția industria
lă, agricolă și Ia export, Ia be
neficii, resurse valoroase de reducere 
a consumurilor normate la materii 
prime și materiale, la energie și 
combustibil. De asemenea, deosebit 
de importantă este o altă concluzie : 
adunările generale din marea majo
ritate a întreprinderilor și unităților 
economice au demonstrat prin argu
mente concrete că sînt asigurate toate 
condițiile tehnice, materiale și de 
muncă pentru depășirea planului pe 
1980 la toți indicatorii. Toate acestea 
dovedesc incă o dată caracterul re
alist, profund științific al planurilor 
noastre, certitudinea materială a în
făptuirii lor neabătute.

Nu mai puțin adevărat este faptul 
că, în unele unități, participanții la

adunările generale au criticat, pe 
bună dreptate, o serie de neajunsuri 
cu care se confruntă întreprinderile, 
solicitind un sprijin mai eficient, mai 
prompt din partea centralelor mi
nisterelor. Desigur, nu este vorba de 
probleme insolubile. Dovadă că unele 
dintre ele au putut fi rezolvate în pe
rioada care a trecut de la desfășura
rea adunărilor ' generale. Esențialul 
este ca in continuare consiliile oame
nilor muncii 
participarea 
din centrale 
rească înlăturarea tuturor neajunsu
rilor cu care se confruntă colectivele, 
să asigure toate condițiile pentru re
alizarea exemplară a planului pe 
anul 1980. Este vorba de probleme 
majore care vizează : fundamentarea 
realistă a sarcinilor de plan, aprovi
zionarea cu materii prime și materia
le, piese și subansamble, punerea in 
funcțiune la termen a noilor .capa
cități și asigurarea de comenzi. Deși 
s-au fixat termene precise pentru so
luționarea de. către întreprinderi, 
centrale și ministere a acestor pro
bleme, iată că acum, cu citeva zile 
înainte de începutul noului an, conti
nuă să existe unități care se confrun
tă cu unele neajunsuri în pregătirea 
producției anului viitor. Nici un efort 
nu este prea mare pentru a asigura 
în fiecare întreprindere, pînă. la ni
velul secțiilor și locurilor de muncă, 
o pregătire riguroasă, pină la 
mai mici amănunte, a producției 
toare.

din întreprinderi, cu 
directă a specialiștilor 
și ministere să urmă-

cele 
vii-

Adunările generale speciale au do
vedit că' planul pe 1980 poate fi în
deplinit și depășit. Sub directa con
ducere a organelor și organizațiilor 
de partid, colectivele de oameni ai 
muncii din fiecare întreprindere tre
buie să acționeze hotărît, printr-o ac
tivitate bine organizată, prin ordine 
și disciplină pentru a înfăptui neabă
tut. din primele zile și decade, sarci
nile mobilizatoare stabilite in anul 
decisiv al actualului cincinal.

în actualul cincinal, întreprinderea 
mecanică de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare — cea mai mare uni
tate constructoare de mașini a jude
țului Maramureș — își sporește pro
ducția cu 276 la sută. O preocupare 
siatornică a acestui colectiv : diversi
ficarea producției și crearea utilaje
lor de mare complexitate, capabile să 
satisfacă noile cerințe impuse de 
tehnologiile de mare productivitate 
aplicate in minerit, preparare și me
talurgie. Pe această linie, aici s-au 
realizat, printre altete. celulele de 
Hotare de 17 ine. instalațiile moderne 
de filtrare, instalația de săpat suitori 
de mină, concasoarele cu ciocane, în- 
groșătoarele, ciururile și sitele vibra
toare, alimentatoarele și transportoa
rele cu plăci ș.a.

.Ții contextul sarcinilor majore sta
bilite de Directivele Congresului al 
XII-lea al partidului pentru lărgirea 
bazei de materii prime și energie, 
accelerării procesului de restructu
rare a industriei prin creșterea prio
ritară â ramurilor de prelucrare a- 
vansată, întreprinderii din Baia 
Mare îi revin obligații mult sporite 
pentru anul viitor și pe întregul cin
cinal ce urmează. Este vorba de du
blarea in 1980, față de 1979, a volu
mului producției de utilaj minier și 
devansarea, pe această cale, a pro
gramului prioritar de mecanizare in 
industria minieră. Acesta este în
demnul și sarcina primordială pe 
care secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a în
credințat-o acestui colectiv de con
structori de mașini cu prilejul vizi
tei din toamna acestui an în județul 
Maramureș. Cerința majoră ce se 
pune față de produsele acestei între
prinderi e.ste aceea ca ele să contri
buie cu o eficacitate sporită la inten
sificarea cercetării și valorificării 
complexe a rezervelor de substanțe 
minerale utile, inclusiv a minereuri
lor sărace, slujind tehnicile moder
ne ale mineritului.

Modul în care au fost rezolvate 
aici citeva probleme-cheie din pro
gramul de pregătire al noului an de 
producție, și la care s-au referit in
terlocutorii noștri, poate constitui un 
prim răspuns la întrebarea formulată 
la începutul acestor rînduri. De la 
bun Început, șeful serviciului plan al 
Întreprinderii, ing. Constantin Bozin- 
tan, a ținut să precizeze că preve
derile programului prioritar de meca
nizare în minerit se vor înfăptui in
tegral și că întreaga producție a a- 
nului viitor este acoperită cu con
tracte ferme. O singură excepție : 
produsul reductoare planetare, asigu
rat cu contracte in proporție de nu

mai 47,7 la sută. Printre priorități, 
interlocutorul a menționat utilajele 
necesare unor importante obiective 
noi cum sint : Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, cele ale combinatelor 
miniere Valea Jiului, Cluj și Deva, 
întreprinderii miniere Moldova Nouă 
ș.a. Sub semnul aceleiași urgențe 
sint programate utilajele și .instala
țiile solicitate de Combinatul siderur
gic Galați, întreprinderea „Victoria" 
Călan 'și Combinatul siderurgic Călă
rași, precum și cele contractate pen
tru obiectivele combinatelor chimice 
din Bacău și Turnu Măgurele, Pi
tești, Borzești, pentru o rafinărie din

însemnări
de la întreprinderea 
mecanică de mașini 

și utilaj minier Baia Mare

Ploiești. Pentru întreprinderea „Olt- 
cit" pină in aprilie viitor se vor livra 
4 000 metri liniari de diverse tipuri 
de transportoare.

Dintre principalele familii de pro
duse ce constituie baza planului de 
producție a anului viitor, o mare pon
dere o dețin filtrele de presă și cele 
de vid, instalațiile pentru mecaniza
rea puțurilor . miniere, transportoare
le hidraulice, celulele de flotare, 
pompele pentru instalațiile de flota
re, alimentatoarele pentru termo
centrale ș.a. De menționat că 70 la 
sută din utilajele ce se vor produce 
in 1980 sînt asimilate sau reproiec- 
tate în cursul acestui cincinal, avînd 
deci asigurată documentația, după 
cum preciza tovarășul Ovidiu Man, 
inginer-șef cu pregătirea fabricației.

în consens cu sarcinile devansării 
cu doi ani a programului prioritar 
de mecanizare in industria minieră, 
adică din 1985 în 1983, aici se reali
zează în acest cincinal cu 600 bucăți 
trolii de mină mai multe decît erau 
prevăzute. De asemenea, anul viitor 
se vor asimila trei utilaje de mare 
performanță pentru acest domeniu : 
instalația de foraj minier, în două 
variante, o instalație de plantat an
core și alta de perforat în evantai, 
în momentul de față, instalația de 
foraj este lansată in fabricație, iar 
pentru celelalte două se elaborează 
tehnologia de execuție, respectiv do

cumentația constructivă, urmînd ca 
pentru ambele produse prototipurile 
să fie terminate în 1980.

Pregătirile ce se fac într-o Între
prindere în vederea debutului în con
diții bune al viitorului an de pro
ducție trebuie să asigure condiții ca 
în luna decembrie să se atingă rit
mul de lucru și parametrii prevăzuți 
pentru ianuarie. Aici însă se semna
lează și anumite rămîneri în urmă la 
unele compartimente, necorelări sau 
nearmonizări ale eforturilor de orga
nizare și planificare, care, nesoluțio
nate din vreme, pot avea urmări ne
gative asupra îndeplinirii planului. 
Principalele cauze care au determinat 
această stare de lucruri sînt anumite 
restanțe la producția fizică, neonora- 
rea la termen a unor contracte deja 
încheiate, ca și nepunerea în funcțiu
ne a unor capacități de producție cu 
termen depășit. De aici o diferență 
intre nivelul de plan și contractele 
de producție pentru anul viitor, pro
blemă încă nesoluționată, după cum 
spunea tovarășul Emeszt Burfyi, 
director adjunct al întreprinderii.

Aceeași necorelare există și intre 
cotele de aprovizionare repartizate, 
care la unele sortimente se află sub 
nivelul necesarului depus la centra
lă, tocmai datorită existenței stocu
lui. supranormativ de materiale nea
junse produse finite. Pe de altă par
te, forța de muncă, cu deosebire la 
noile capacități, nu este asigurată pe 
deplin, la nivelul de calificare nece
sar. La turnătorie și la forjă, unde 
sînt necesari 370 muncitori și res
pectiv 228 există doar 37 de forjori 
și 33 tratamentiști.

Avînd în vedere timpul scurt care 
a mai rămas pînă la sfirșitul anului, 
este imperios necesar ca toate aces
te probleme să fie soluționate de ur
gență cu sprijinul ministerului și al 
centralei de resort. Colectivul ' de 
muncă al întreprinderii, sub îndru
marea comitetului de partid, trebuie 
să mobilizeze mai energic factorii de 
răspundere în vederea pregătirii for
ței de muncă și a condițiilor tehnice 
necesare la nivelul cerințelor, pentru 
ca sarcina de a dubla producția de 
.utilaj minier a întreprinderii în anul 
viitor și de a devansa cu doi ani pro
gramul prioritar de mecanizare în 
industria minieră să constituie o 
preocupare de prim rang a fiecărui 
muncitor, maistru și specialist, răs- 
punzînd astfel cu tot elanul unei 
preocupări de major interes național.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii1’

Și la Tulcea, Începu
tul iernii a fost sărac 
în zăpadă. Cu toată 
vremea primăvăratică 
de afară, tulcenii au 
văzut cu ochii lor cum 
s-a așternut pe oraș un 
strat de omăt. Minune 
mare I La plus 10 gra
de C zăpada 
topea. Și nu se

nu se 
topea

pentru că zăpada nu 
era... zăpadă. Era alu
mină ! Autorii acestui 
„fenomen meteorolo
gic" sînt cîțiva gură- 
cascădela Combinatul 
metalurgic din Tulcea. 
Uitind că silozul de 
alumină s-a umplut, ei 
au 
ze

lăsat să funcțione- 
sistemul de alimen-

tare și... așa a început 
să ningă peste oraș cil 
prețioasa materie pri
mă. îi sfătuim pe 
schiori ca in nici un 
caz să nu-și noteze a- 
cest nou punct 
tracție pentru 
carea sportului 
rai pe pirtiile 
Tulcea. (N. Amihule- 
sei).

de a- 
practi- 
prefe- 
de la

Cum a ajuns o bucșă multimilionară
o fu-Știți ce-i aceea _ 

zetă ? O piesă aparent 
minoră, dar esențială 
în funcționarea siste
mului de rulare la au
tovehicule. Dar bucșa 
fuzetei ? O piesă și 
mai... minoră. Care 
era pînă nu de
mult confecționată din 
bronz laminat adus din 
import. Pină nu de-

mult, deoarece, recent, 
la întreprinderea me
canică pentru agricul
tură și industrie ali
mentară din Timișoara, 
bronzul importat a fost 
înlocuit cu relon gra- 
fitat, produs în țară. 
Respectivei bucșe ii 
priește de minune noul 
material, avînd acum 
o durată de funcționa

re de două ori maț 
mare. Și asta nu-i to
tul 1 Economiile care 
se realizează în con
fecționarea acestei atit 
de banale piese sint de 
ordinul zecilor de mi
lioane de lei. Mai pre
cis, 25 de milioane lei 
intr-un an. Ceea ce, 
trebuie să recunoaș
tem, nu-s de colea.

Care rezultate pot fi mai bogate!
Acționînd stăruitor 

pentru creșterea pro
ducției fizice, oamenii 
muncii de la întreprin
derea mecanică de ma
terial rulant din Paș
cani și-au orientat 
eforturile, cu precăde
re, in direcția promo
vării progresului teh
nic, bazindu-se, în pri
mul rînd, pe proprii
le lor forțe. Ca urma
re. în acest an, aici au 
fost rezolvate 60 de 
teme de însemnătate 
deosebită pentru spo
rirea producției și a

eficientei economice, 
între altele, în între
prindere au fost con
cepute și realizate, 
prin autoutilare, agre
gate pentru găurit, 
mașini pentru prelu
crarea barelor de rea
zem de la vagoanele de 
călători, instalații de 
călit, mașini de sudură 
automată, valoarea a- 
cestora ridicindu-se, in 
cei patru ani ai cinci
nalului actual, la peste 
15 milioane lei. Mili
oane care, odată cu 
aplicarea in fabricație

a unor tehnologii 
avansate, de concepție 
proprie, s-au multipli
cat. Mai exact, pe a- 
ceste căi; în perioada 
care a trecut din acest 
cincinal, colectivul în
treprinderii din Paș
cani a obținut un spor 
de producție în valoa
re de aproape 200 mi
lioane lei și o econo
mie de 10 000 tone de 
metal, care rezultate 
le dorim să fie. la anul 
ce vine, mereu mai bo
gate ! (Ilie Ștefan).

Ieri poluant, azi îngrășămint
Cîtă bătaie de cap 

dă problema evacuă
rii dejecțiilor din 
complexele zootehni
ce ! îngrășăminte na
turale valoroase atunci 
cind provin din graj
durile obișnuite, ele 
devin serioase surse 
de poluare la comple
xele zootehnice mari. 
Și cite nu s-au scris 
pe această temă.

Este oare o proble
mă de nerezolvat 1 
Nicidecum. Iată un 
experiment interesant. 
La Stațiunea de cer
cetări agricole din O- 
radea au fost făcute 
numeroase încercări 
pentru transformarea

poluan- 
din de- 
fermeie 
în sub-

nămolurilor 
te, provenite 
jecțiile de la 
de animale,
stanțe fertilizante. în 
acest scop, specialiștii 
orădeni au colaborai 
cu I.C.C.P.T. Fun- 
dulea, Institutul agro
nomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București 
și Institutul de igienă 
și biologie din Cluj- 
Napoca. Prin fermen
tarea 
luri, 
tr-un

material inodor, ne
poluant, avînd formă 
de mraniță. Din stu
diile întreprinse re
zultă că numai la În
treprinderea „Avico
la" Oradea și la com
plexul de 
la Balota 
nual circa 
nămoluri.
ficarea lor după me
toda menționată 
putea suplini 
tone azotat de 
niu, 10 600 tone
perfosfat și 1 700 tone 
sare potasică. Pe cind 
asemenea minifabrici 
pentru producerea în
grășămintelor 7 (Ale
xandru Peti).

porcine de 
rezultă a- 

300 000 tone 
Prin valori-

acestor nămo- 
amestecate în- 

raport cores
punzător cu resturi
vegetale — paie, co
ceni, vreji, tulpini de 
floarea soarelui toca
te — a rezultat un

s-ar
5170 

amo- 
su-
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Convingerile materialiste
?'■ arta militantă

Țara întreagă ‘și rostuiește albia, 
eu pas cumpănit, dar ferm, avind in 
față un program clar, eșalonat pen
tru două și chiar mai multe decenii.

In acest context, este cit se poate 
de firesc să ne întrebăm și care va fi 
contribuția artei la configurarea con
diției umane in societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și în perspec
tiva înaintării spre comunism, la fi
nele acestui secol și acestui mileniu 
fi la începutul mileniului proxim.

Condiția umană nu este o realitate 
statică, fixă, ci un proces, deci o rea
litate in continuă schimbare. Aceasta 
este adevărat și pentru condiția uma
nă in interiorul societății socialiste 
constituite. Ceea ce presupune, din 
partea fiecărui om, un necontenit 
efort ■ de inovație, ca și de adaptare. 
Determinismul istoric este o lege a 
tutuixw societăților, după cum o alta 
lege este concretizată in rolul activ 
al conștiinței.

Mai cu seamă de la Congresul al 
IX-tea s-a petrecut, în țara aceas
ta. un fenomen covirșitor : in gindu- 
rile a milioane de oameni prevalea
ză nu situația lor personală, cl 
soarta țării, a economiei, 'a cul
turii. E puțin ? I E o schimbare 

Chiar in critidle pe 
formulează la adre- 
lucruri negative nu 
ținei imposibile în-

pozitivă imensă, 
care cetățenii le 
sa unor stări, de 
găsim nostalgia 
toarceri în trecut.Ici îngrijorarea. ne
liniștea, atit de pozitive, produse de 
răminerea în urmă, pină la un punct 
normală, a realității față de aspira
ții. Rămînere in urmă doar pină la 
un punct normală. Pentru că in so
cietate nu acționează numai condi
țiile obiective, ci și factorii subiectivi. 
Iar unul dintre aceștia, poate cel mai 
nociv, este acela că mai există oa
meni pasivi, inerți sufletește, oameni 
care nu știu sau nu vor să devină 
subiecți ai propriei lor istorii. Te
meiurile acestei atitudini (mai corect 
e să o numim absența oricărei atitu
dini. deci indiferență, pe numele ei 
adevărat) sint complexe. Aș numi 
doar individualismul, egoismul. Cel 
mai puternic temei al pasivității aso- 
ciale este insă, după părerea mea. 
religia.

De-abia trecut de copilărie și in
trat in adolescență, urmăream cu tot 
mai .mult scepticism ritualurile, prac
ticile religioase. Păreau (și chiar 
erau) spectaculoase, influențau fără 
îndoială, ca și azi, multe cugete, mie 
mi se păreau de nesuportat. Cind 
am intrat în U.T.C.. in prima iarnă 
după «liberare, am făcut-o și deoa
rece comunismul este ateu, ceea ce 
îmi dădea și imi dă. nealterat, dar

nu cu trufie, sentimentul supremei 
răzvrătiri. Mai tirziu aveam să reia- 
ționez conștient ateismul de ideea de 
libertate, de refuzul oricărei manipu
lări a conștiințelor.

Chemarea conducătorului partidului 
nostru adresată tuturor comuniștilor, 
tuturor oamenilor inairrtați ai societă
ții noastre, de a așeza întreaga lor 
gmdire și întreaga lor practică pe te
meliile materialismului dialectic vi
zează tocmai acel sector despre care, 
se poate spune, cred, că e cel mai 
rămas in urmă față de necesitatea is
toric obiectivă, al raporturilor dintre 
individ și religie.

Se spune, adeseori, că religia cultivă 
valori morale de neînlocuit. Dar 
esența religiei este, și in plan moral, 
supunerea, însemnarea, pasivitatea, 
fatalismul.

Valorile morale ale umanismului 
socialist, revoluționar — acestea sînt, 
în epoca noastră, de neinlocuit. Ele 
sint m strînsă relație cu întreaga 
problematică a raporturilor dintre 
realitate și ideal, a înaintării socie
tății socialiste spre comunism. Reli
gia s-a născut și pe terenul acelor 
societăți structurate piramidal și re
lativ fixe, a căror moștenire o con
sumă socialismul ca fază primă, infe
rioară, a comunismului. Extinderea 
și adîncirea democrației socialiste, a- 
firmarea în practică a concepției par
tidului nostru potrivit căreia Înain
tarea spre comunism cunoaște mai 
multe etape si elaborarea științifică a 
problematicii acestei etapizări, accen
tuarea proceselor care vor face să 
prevaleze structurile mozaicale și re
lativ mobile, flexibile, proprii comu
nismului. structuri ale autoconduce
rii și autogestiunii, sînt, în natura 
lor cea mai intimă, și aoele condiții 
care, in grad obiectiv, se opun reli
giei, ca ideologie a supunerii și re- 

. semnării, a pasivității, a nonlibertății.
Ce este codul eticii și echității so

cialiste și comuniste, elaborat de se
cretarul general al partidului, ce este 
transpunerea în practică a acestui 
cod altceva decit cenzura profund 
formativă pe câre viitorul comunist 
o exercită incâ de pe acum asupra 
prezentului ?

Pe acest teren se infruntă valorile 
supreme ale 
strălucită a 
nostru, dar 
primă etapă
torice contemporane, pentru că revo
luția nu s-a încheiat, revoluția con
tinuă, pe acest teren se înfruntă, așa
dar. aceste valori, cu nonvaloarea, 
uneori agresivă și înarmată pină in

socialismului, înfăptuire 
partidului și poporului 
care reprezintă doar o 
a dezvoltării noastre is-

dinți, nonvaloarea moștenită, uneori 
aflată, de ce să nu o spunem 7. și in 
stadiul „autonecuperării", și tot pe 
acest teren se afirmă și un alt pro
ces, acela in 'contextul căruia, ceea 
ce părea, și chiar era. valoare la un 
moment dat, iși scade lumina, devine 
nonvaloare, in confruntarea cu crite
riile comunismului.

Cine este de-a dreptul supus con
vingerilor religioase greu poate fi și 
un autoproducător al propriului său 
destin, al propriei sale istorii.

Religia și-a făcut un merit și din 
filantropie. Ormduirea noastră nti 
este o asociație filantropică (deși, de 
pildă, se cuvine să avem cea mai mare 
grijă față de handicapați). Nu este 
filantropică deoarece omul nu de po
meni are nevoie, 
de a munci și de 
altă societate nu 
cu atîta fervoare, 
forării reciproce.
intre în competiție spre a-și valori
fica puterile de muncă și de creație. 
Dar competiția socialistă nu este, nu 
poate și nu trebuie să fie de tipul 
horno homini lupus. Problema, de 
fapt, nu e să te afirmi, problema e 
să ajuți. în cadrul întrajutorării so
cialiste se manifestă plenar persona
litatea. individualitatea fiecăruia, 
doar aici, cum a scris inspirat 
coleg, e „o șansă a fericirii".

Problema se pune însă și sub alt 
aspect.

Este cvasiunanim recunoscută con
tribuția științei la spulberarea fante
ziilor religioase. Mai puțin abordată, 
teoretic și practic, este problematica 
rolului pe care îl foacă arta, litera
tura. in această luptă.

Ceea ce diferențiază pe om de ce
lelalte viețuitoare este desigur rațiu
nea. Ceea ce insă diferențiază radical 
omul de celelalte 
cred, imaginația, 
crea ficțiuni. Funcția 
compensatorie, de defulare. doar in 
cazul religiei. Dar nu pot să acord 
aceeași funcție ficțiunii artistice — 
intr-o societate dezalienantă.

Imaginația joacă un rol euristic 1n 
orice creație științifică, dar rezulta
tele de ultimă instanță ale științei 
sint ale calculului rece. în interiorul 
conștiinței, supusă aceasta unor for
malizări unificatoare, atit rațiunea, 
cit și imaginația utilizează același 
limbaj, al realității, al existenței, 
pentru că altul nici nu există.

La primul nivel, „Frații Jderi" nu 
este decit un șir de litere. Dar citito
rul. in consens cu autorul, pe baza 
limbii .comune și a practicii receptării

ci de posibilitatea 
demnitate. Nici o 
pune în practică, 
principiul întraju- 
Omul trebuie să

un

viețuitoare este, 
Capacitatea de a 

ficțiunii este

artei, pentru că Imaginația receptoru
lui și a creatorului au o natură comu
nă, transformă, in imaginație, acest 
sir de litere in oameni, fapte. împre
jurări, evenimente, natură, mișcare, 
viața. Este cunoscută reacția publi
cului la scenele de bătălii sau la sce
nele de violentă pur și simplu, 
ecran mor niște umbre (de 
succesiune de fotografii I) Și 
lumea plinge ca și cum ar f 
cineva apropiat.

Spre deosebire de știință, ar 
duce, „ca și" realitatea, tran
ce o situează la intersecția dintre 
tură și cultură, pe terenul elabori 
dc simboluri, funcție .specific umană 
(Tudor Vianu).

Așadar. în timp ce fantezia reli
gioasă are funcție iluzoriu compensa
torie.. ficțiunea artistică are un rol 
esențialmente formativ, „ca și" rea
litatea. poate forma și formează con
vingeri, atitudini. comportamente, 
„ca și" existenta. Orientată spre vi
ilor. ficțiunea artistică este proiect, 
model, viziune a posibilului, r deci 
critică constructivă a realului în nu
mele idealului.

Cred că. în viitor, știința va înmor- 
mînta religia, dar nu cred că știința 
în întregimea ei va lua locul religiei 
în întregimea ei, ci arta, pentru că, 
deși știința nu e străină de imagi
nație, doar arta este ficțiune ca ata
re. deci, dacă se poate spune așa, 
doar ficțiunea laică poate lua locul 
minciunii clericale. Este. cred, aici 
un teren extrem de fertil pentru vii
toare investigații ale ginditorilor 
ateiști. Aflată in relație sincronică 
cu religia, arta se află în opoziție 
diacronică cu aceasta. Cind Lenin, 
într-o convorbire cu Lunacearski, 
formula ipoteza că „teatrul va lua 
locul religiei", această prezumție se 
întemeia, cred, nu atit pe caracterul 
spectaculos al religiei ca și al artei, 
cit pe faptul că arta va putea expri
ma integral aventurile imaginației.

Arta este o ipostază a libertății și 
pentru că ateismul — dimensiune a 
libertății — este și funcție obiectivă 
a artei.

Și cînd omul este chemat să fie 
nu numai receptor al creației artis
tice. dar și producător de artă. ... 
ceasta este o problemă de uriașă în
semnătate în legătură eu întreaga 
problematică a autoconducerii. a dez
voltării și afirmării libere a persona
lității umane, a libertății nesupuse 
nici unei

Pentru 
tru om.

Pe 
fapt o 
in sală 

murit
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ferm orientată spre rezolvarea problemelor
esențiale ale ocrotirii V A U J, • •sănătății

a-

divinități.
ca omul să. fie om pen-

Theodor MANESCU

CĂMINUL
CULTURAL
(Urmare din pag. I)

pe toti. ti- 
muncițori. 

firesc, oa- 
cu realiză- 
satisfacțiile

perspectivă laică, atrage 
neri și virstnici. țărani, 
intelectuali. Cum este și 
menii întâmpină noul an 
rile lor, cu împlinirile și 
ce se râsfring in viața satului de azi, 
în starea de spirit, sărbătorească, a 
tuturor. Urărilor vechi, tradiționale, 
ii se adaugă cele noi. împletindu-se 
în aceeași bucurie, dind glas prețui
rii. cinstirii celor harnici. înaintați, 
de activitatea cărora se leagă chipul 
nou al satului românesc. Chiar in 
aceste zile are loc faza de masă a 
acestui frumos festival in care, prac
tic, toate satele județului se adună la 
căminul cultural, participind la men
ținerea și Înnoirea unor străvechi 
obiceiuri românești. Peste citeva zile, 
în cinci centre, la Slatina. Caracal. 
Corabia. Balș și Drăgănești-Olt, va 
avea loc faza pc zone, iar la 5 ianua
rie 1980 faza județeană la Slatina.

...Am vizitat în aceste zile nume
roase sate pentru a vedea la fata lo
cului cum se desfășoară activitățile 
cultural-educative din această pe
rioadă. La Cozieni, Izbiceni. Dobro- 
sloveni, Stoicănești, Radomirești și in 
multe alte locuri am întîlnit o vie și 
atractivă activitate. Se prezentau 
spectacole artistice de către forma
țiile proprii, recitaluri de versuri pa
triotice și muzică tinără. aveau loc 
întilniri intre delegați la Congresul 
al XII-lea și membri cooperatori, 
schimburi de formații artistice între 
localitățile vecine. Toate acestea 
conturind o viață spirituală bogată, 
cu participarea unui mare număr de 
oameni. La Coteana. în ziua de 24 
decembrie a.c.. la căminul cultural, 
devenit „clubul adulților" (la școala 
generală, „clubul elevilor"), in fața a 
peste 150 de membri cooperatori s-a 
prezentat expunerea „Importanța 
documentelor Congresului al XII-lea 
al partidului", expunere urmată de 
un frumos spectacol artistic. Orga
nizatorii acestor manifestări s-au în
grijit să informeze din timp, să afi
șeze in tot satul programele activi
tăților de la căminul cultural : expu
nerile „România in cifre și fapte", 
„Dezvoltarea economico-socială a co
munei Coteana în viitorul cincinal", 
„întâlnire cu 
„Semnificația 
cembrie 1947", 
tineretului, al serilor de poezie pa
triotica. La Izvoarele menționăm <jr- 
ganizarea unei interesante întilniri 
intre navetiștii din comună care lu
crează in unitățile industriale din

brigada științifică", 
actului de la 30 De- 
progratnul discotecii

____ t___   • din 
Slatina și membrii cooperai ori sub 
genericul „Acasă Ia navetiști". Ase
menea schimburi de experiență intre 
muncitori și cooperatori au avut loc 
si la Priseaca. Valea Mare, Curtișoa- 
ra. Teslui și altele. La Dăneasa. loca
litate care are multi navetiști la Fi
latura Drăgănești-Olt. a avut loc un 
spectacol-cor, grup vocal, formație 
de dansuri și muzică populară —. 
susținut de textilistele din Drăgâ- 
nești. Sint numai clteva dintre pro
gramele acestor zile care îmbogățesc 
viața spirituală a satelor noastre.

In programul de acțiuni întocmit de 
comitetul județean al educației po
litice și culturii socialiste sint prevă
zute in această perioadă și alte acti
vități. în toate cele 138 unități cine
matografice din județ, de exemplu. . 
sint programate cicluri de filme ar
tistice și documentare avind ca teme 
„Lupta poporului român pentru inde
pendența națională". „2 050 de am de 
la intemeierea primului stat centra
lizat dac de sub conducerea lui 0u- 
rebista", eroi comuniști în filmul ro
mânesc etc. Totodată, la cluburi, în 
sălile bibliotecilor sint organizate ac
tivități fie microgrup. șezători, seri 
literare, expoziții de carte, concursuri 
tematice și altele. Important este ca 
toate, aceste activități să se desfă
șoare permanent, atrăgîndu-i pe oa
meni. răspunzînd cerințelor lor. asi- 
gurînd continuitatea, permanenta 
procesului instructiv-educativ.

Un remarcabil de

„Nobucco
în interpretarea 

Academic 
Operă și Balet din Sofia

Scenă opera
Giusseppe Verdi
Teatrului Național

eveniment artistic

în cadrul concepției generale, ela
borată cu claritate de tovarășul 
Nicol.ae Ceaușescuj cu privire la rolul 
științei în promovarea progresului so
cietății, cercetarea medicală s-a bucu
rat in documentele Congresului al 
XII-lea de o atenție specială, concre
tizată prin orientarea precisă a con
ținutului ei : „Cercetarea medicală 
trebuie să fie orientată, înainte de 
toate, spre rezolvarea problemelor 
esențiale ale ocrotirii sănătății, să fie 
legată de ora, de nevoile sănătății 
poporului, să ducă la obținerea de 
rezultate eu aplicabilitate in practica 
medicală".

Resursele umane și materiale pe 
care le angajează asistența medicală 
pentru o 
afirmarea 
cale ca o 
procesului 
populației 
progresului economic și social. Se 
știe că una din caracteristicile știin
ței și tehnicii în zilele noastre elite 
rapiditatea dezvoltării și marele lor 
aport la progresul civilizației, precum 
și interacțiunea organică intre dez
voltarea cercetării științifice și pros
peritatea .economică. Cuceririle știin
ței și tehnologiei au determinat nu

meroase mutații în toate sectoarele, 
cu repercusiuni de necontestat in 
sfera producției materiali, nivelul 
cercetării condiționind astăzi, in mă
sură sporită, gradul de eficiență și 
de competitivitate al economiei. A- 
ceste aspecte noi au determinat 
transformări structurale și in con
ceptul cercetării științifice medicale.

înființarea, la indicația conducerii 
de partid, a Academiei de științe me
dicale — o nouă formă organizatorică 
de coordonare a activităților de cer
cetare medicală — a contribuit la 
schimbarea radicală a vechilor Con
cepții in cercetare, eliminind treptat 
conținutul sporadic și fără o orien
tare precisă, al acesteia. Cercetarea 
științifică medicală din țara noastră 
Se desfășoară in prezent pe baza 
unor principii și măsuri organizato
rice bine precizate.

Astfel, in lumina sarcinilor stabili
te in Programul partidului, dfbttarile 
cercetării științifice medicale au fost 
îndreptate, în primul rînd, spre acti
vitatea profilactică, spre asigurarea 
mijloacelor de apărare și refacere a 
sănătății oamenilor muncii, ocrotirea 
mamei, copilului și tineretului, apro
fundarea fenomenelor biologice lega
te de adaptarea la viața modernă și 
de prelungire a duratei de viață ac
tivă. ridicarea nivelului de cultură și 
educație sanitară a populației. Cerce
tarea medicală acționează in direcția 
depistării factorilor mediului de viață 
și de muncă implicați in declanșarea 
stării de boală, pentru a stabili mă
suri privind eliminarea sau reduce
rea acțiunii nocive a acestora, găsi
rea de soluții potrivite pentru pre
venirea și combaterea principalelor 
boli transmisibile și netransmisibile.

nouă calitate a vieții cer 
cercetării științifice medi- 
eomponentă esențială a 

de intărire a sănătății 
și — cum este firesc — a 

și social.

optimizarea formelor și metodelor de 
asistență medicală, angajarea unor 
cercetări fundamentale pentru apro
fundarea cunoașterii organismului 
uman. Multe din obiectivele de cer
cetare sînt axate pe programele de 
sănătate pe termen lung, elaborate 
de Ministerul Sănătății și aprobate 
de Consiliul Sanitar Superior : boli 
cardiovasculare, cancer, hepatite, boli 
de nutriție, alimentație rațională, 
nefropatia endemică, bolile congeni
tale ș.a. Se cuvine subliniat spriji
nul primit din partea Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie 
— sprijin permanent și care reflectă 
înalta apreciere și grijă de care se 
bucură cercetarea in țara noastră.

La bilanțul dintre ani se poate con
semna că aplicarea unora dintre re
zultatele cercetării a dus la succese 
semnificative in domeniul sănătății : 
scăderea morbidității și mortalității; 
înregistrarea unui spor natural în
semnat al populației ; apropierea 
principalilor indicatori de sănătate 
din țara noastră de cei din tarile eu
ropene dezvoltate. Tot pe baza aces
tora s-au lărgit și aprofundat inves
tigațiile pritatid dezvoltarea și adap
tarea copiilor și tineretului la proce
sele moderne de învățămînt, adapta
rea organismului uman și mai ales a 
organismului femeii la solicitări ale 
muncii, in condițiile industrializării 
și urbanizării rapide din România. 
Incapacitatea temporară de muncă 
înregistrează și ea o scădere, care si
tuează țara noastră la un nivel com
parabil cu țări avansate economic. Se 
conturează cu tot mai multă claritate 
că medicina se confruntă astăzi cu 
multe probleme care decurg chiar din 
civilizația modernă. Tendința de 
creștere a bolilor cronice (in special 
cardiovasculare și cancer) impune 
cercetarea tot mai atentă a factorilor 
de risc, dar mai ales a celor legați 
dc nutriția nerațională, precum și a 
măsurilor complexe ce se impun.

Adaptarea medicinii, a ocrotirii să
nătății populației la cerințele și nece
sitățile de prevenire, de diagnostic și 
de tratament impuse de noile pro
grese ale științei și tehnicii, .cere ca 
forțele noastre proprii din cerceta
rea medicală să aducă o contri
buție sporită Ia diversificarea sor
timentelor de mare eficientă a me
dicamentelor și aparaturii medicale, 
realizarea de noi ageriți terapeutici, 
in special prin valorificarea materii
lor prime indigene, imbunătățirea 
tehnologiilor, modernizarea și stan
dardizarea metodelor de diagnostic și 
tratament și a celor utilizate in cer
cetarea farmaceutică și farmacologi
că. Nu de mult, biroul executiv al 
consiliului de conducere al Ministe
rului Sănătății a stabilit o serie de 
măsuri in aceste domenii, cit si 
penfru realizarea de aparatură me
dicală autohtona, in principal de sis
teme automate in domeniul diagnos
ticului. investigațiilor de laborator și 
explorări funcționale. Totodată, s-au

luat măsuri de creare urgentă de ; 
aparatură de diagnostic și tratament 1 
cu energii înalte, ultrasunete, laser, 
precum și cea necesară transplantu
rilor de țesuturi și organe — o veche 
și mereu actuală sarcină a medicinii. 

Liniile directoare ale dezvoltării 
eeonomico-sociale a României pentru 
anii 1981—1990 stabilite prin Directi
vele istoricului Congres al XII-lea, 
pun un accent deosebit pe acțiunile 
de ridicare a nivelului stării de sănă
tate a populației, pe imbunătățirea ca
lității vieții și protecția mediului în
conjurător. în lumina acestor indica
ții fundamentale. Ministerul Sănătă
ții. împreună cu Academia de științe 
medicale au orientat obiectivele cer
cetării științifice pe perioada urmă
torului deceniu spre protecția or
ganismului uman șt a colectivităților; 
prevenirea și combaterea principale
lor boli cronice : identificarea activă 
și reala a factorilor care influențează" 
reproducerea umană ; introducerea i 
sistemul de ocrotire a sănătăți' „ 
unor noi mijloace de diagnostic, pro
filaxie și tratament ; perfecționarea 
cunoștințelor de genetică și imuno- 
logie in patologia umană.

Contribuția cercetării științifice me
dicale la promovarea stării de sănă
tate a omului de azi trebuie să co
respundă actualelor cerințe de dez
voltare economico-socială a țării. 
Dezvoltarea acțiunilor pentru medici
na preventivă și curativă trebuie să 
corespundă noilor dimensiuni ale 
medicinii contemporane, să țintească 
obiectivul principal : apărarea și în
tărirea sănătății întregii populații.

Este bine cunoscut că. pe lingă fac
torul important de creștere a poten
țialului de sănătate a populației, rea
lizat prin valorificarea activă a rezul
tatelor cercetărilor medicale, se cere 
azi și o eficientă economică a aces
teia. Recent, din inițiativa Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie a fost efectuat un studiu de 
eficiență economică. Studiul a arătat 
că și cercetarea fundamentală medi
cală are un indice de eficientă (la un 
leu investit se cîștigă 1.4 lei). Se 
poate deci discuta, acum, de o pro
ductivitate a muncii și în acest do
meniu.

Prdgramele-directivă și înfreg com
plexul de " ‘ ........................
greșul al 
deosebită 
partidului. ___ „___ ____ ______
Nicolae Ceaușescu. științei și medi
cinii româneșft. dezvoltării și per
fecționării continue a acesteia n 
concordanță cu cerințele mereu'in 
creștere ale societății noastre socia
liste. Hotărîrile Congresului asigură 
și in medicină angajarea plenară a 
personalului in onora de ridicare pe 
noi culmi de civilizație’și progres a 
patriei.

Dr. Radu OZUN
directorul Direcției asistenței 
medicale din Ministerul Sănătății

măsuri adoptate de Con- 
XII-llea atestă importanța 
acordată de conducerea 
personal de tovarășul

Fără îndoială că ori
care ar fi criteriile care 
'stau la baza alcătuirii 

. sale, un repertoriu de 
turneu peste hotare 
are in vedere in cea 
mai mare măsură a- 
bordarea acelor lucrări 
care să reflecte o ori
entare specifică, o tră
sătură definitorie in 
stare să caracterizeze 
ansamblul artistic res
pectiv. Virtuozitate co
lectivă Sau individuală, 
spirit tradițional sau 
orientări novatoare 
bine precizate, sau la 
fel de bine o perfectă 
îmbinare intre inovație 
și tradiție atit in ceea 
ce privește capodopera 
universală, cit și valo
rile creației naționale, 
iată pe scurt variante 
din care va rezulta 
pină la urmă singura 
opțiune valabilă, aceea, 
care in mod organic' 
este proprie colectivu
lui respectiv.

în cazul Teatrului 
Național Academic de 
Operă și Balet din So
fia ni se pare că ilus
trarea forței expresive 
a cintului in forma ei 
individuală de mani
festare. topită însă in 
mod creator în cadrul 
disciplinei colective, a 
stat la baza alegerii 
drept „cap de afiș" a 
operei de tinerețe a lui 

' Verdi — Nabucco. Ti-
năr și înflăcărat de 
ideile revoluționare ale 
epocii. Verdi găsea in 
libretul lui Solera un 
material generos idea
tic pentru ample des
fășurări solistice și co
rale, care vor duce 
pină la urmă la pri
mul mare succes al său 
și totodată la lansarea 
sa ca geniu al teatru
lui liric. Rolurile prin
cipale de mare difi
cultate tehnică, nece- 
sitind voci de amploa
re și maximă profun
zime a expresiei, sint 
adevărate pietre de în
cercare pentru cintă- 
reți.

în spectacolele an
samblului sofiot 
avut satisfacția 
găsi acele voci 
toare de reale : 
facții artistice.
in primul spectacol pu-

am 
de a 
dătă- 
satis- 
Dacă

team admira în rolul 
lui Zaharia pe remar
cabilul bas Stefan E- 
lenkov. alături de te
norul Liubomir Bodu- 
rov și de baritonul Sa
bin Markov, cel de-a! 

■ doilea spectacol ne-a 
făcut cunoștință cu ex
cepționala Ghena Di
mitrova. predestinată 
parcă pentru a întru
chipa pe Abigaile. care 
reprezintă unul dintre 
cele mai dificile roluri 
din repertoriul de so
prană.

Turneul 
Teatrului 
Național 

Academic 
de Operă și Balet 

din Sofia

Avind la dispoziție 
un mănunchi de ase
menea voci, capabile 
să caracterizeze indi
vidualități scenice de 
prestanță statuară, re
gizorul Emil Boșnakov 
a oferit in mod firesc 
caracterul de dinami
zator 
planul 
scenice 
primul 
oprimaților 
vine 
pal, așa cum l-a gin- 
dit dealtfel Verdi. Cu 
subtilitate, acțiunea 
dramatică este subor
donată dramatismului 
muzical, căruia or
chestra, dirijată cu au
toritate de Ruslan Rai- 
cev, i-a asigurat supor
tul și comentariul ne
cesar.

Pusă în «cenă în 
anul 1967, această lu
crare continuă să tră
iască la cele mai mari 
intensități și reacția 
publicului care a um
plut pină la refuz sala 
Operei Române, bisînd 
cu entuziasm celebrul 
cor. a confirmat o dată 
mai mult ideea despre 
permanența capodope
relor verdiene.

Baletul lui Alexan- 
dăr Raicev, Izvorul

al acțiunii în 
desfășurărilor 

corului — și in 
rînd grupului 

care de- 
personaj princi-

Frumoasei, își găsește 
inspirația în bogăția 
ritmică și melodică a 
muzicii bulgare, cu pu
ternice referiri la te
zaurul cintecului popu
lar. Compozitor de 
mare inspirație și de 
fecundă activitate cre
atoare. Alexandăr Rai
cev ne propune o că
lătorie în lumea bas
mului popular, cu ti
neri care se iubesc cu 
simplitate și puritate, 
luptînd totodată cu vi
cisitudinile soartei în
truchipate de furii, de 
duhuri rele, de birfi- 
toare și domnitori la
comi. Cuplului indră- 
gostiților, reprezentat 
cu finețe de Krasimira 
Koldomova ' " ' ’
Koldomov — 
tind o sigură 
a mijloacelor, 
nații speciale 
liefarea lirismului — îi 
sint opuse grupurile 
celor răi, dintre care se 
remarcă solista Pavlina 
Gheleva. in cadrul unei 
coregrafii bine condu
se de BogdSn Kovacev, 
servită ingenios de 
scenografia și costume
le Marianei Popova. 
Dirijorul Mihail An- 
ghelov a asigurat o 
desfășurare 
subliniind 
și întregind muzical 
un spectacol de cali
tate.

Spectatorii 'noștri au 
putut întregi cunoaște
rea unui valoros colec
tiv artistic din țara ve
cină șl prietenă urmă
rind opera Albena de 
Paraskev Hagiev, ast
fel incit ne putem ex
prima satisfacția de a 
fi făcut cunoștință cu 
un ansamblu artistic 
de mare profesionali- 
tate. a cărui prezență 
pe scenele noastre con
tribuie la amplificarea 
schimburilor culturale 
între cele două 
schimburi atit de 
fitabile pentru o 
bună cunoaștere, 
tru întărirea prieteniei 
între popoare.

și Petăr 
manifes- 
stăpinire 

. cu încli- 
câtre re-

fluentă, 
contrastele

țări, 
pro- 
rnai 

pen-

Vladimir
POPESCU- 
DEVESELU

>

Romanul unei zile
Marile evenimente care au 

avut calitatea de a schimba 
mersul unei societăți con
stituie, cum bine se cunoaș
te. puternice și permanente 
atracții pentru literatură.

Un astfel de eveniment il 
constituie momentul revo
luționar de la 23 August 
1944, cind țara noastră a 
decis printr-un act de vo
ință unic să schimbe cursul 

•existenței sale pentru a se 
salva din ghearele distru
gătoare ale războiului și 
pentru a pune temelia unor 
destine noi, mai bune și mai 
drepte. Un asemenea eve
niment a devenit pe drept 
cuvint una din temele fun
damentale ale epopeii na
ționale a României contem
porane. a mobilizat forțele 
scriitoricești spre o conti
nuă aprofundare a faptelor 
și a năzuințelor care au 
condus la înfăptuirea aces
tuia. la mai buna cunoaș
tere a istoriei noastre, pildă 
vie de eroism, forță educa
tivă importantă pentru ge- 

. nerațiile actuale.
între cărțile istorice sau 

literare, dedicate acestui e- 
veniment, recenta lucrare a 
lui Corneliu Leu. „Roma
nul unei zile mari", apăru
tă la editura „Albatros", re
prezintă o încercare izbuti
tă de reconstituire a fizio
nomiei momentului in an
samblul articulațiilor sale. 
Această viziune „totală", 
specifică literaturii moder
ne, presupune o neconteni
tă schimbare de 
perspective și 
inedite pentru a 
avalanșa de fapte 
naje, înlănțuirea lor scon
tată, dar și neprevăzută. 
Cartea nu are nimic 
în ea. Totul, de la 
mai mici amănunte 
la marile momente 
înfăptuirii insurecției, 
prinde fapte și oameni 
au trăit și participat la e- 
venimente, au acționat in 
marele angrenaj al timpu
lui. Ne aflăm astfel în fața 
unei literaturi a realului 
istoric, reconstituită priu- 
tr-o minuțioasă consultare

unghiuri, 
proiecții 
cuprinde 
și perso-

fictiv 
cele 
pină 
ale 
cu- 

care

—1

nostru
Un răspuns al Ministerului 
Educației și Învățămîntului

a unui impresionant volum 
de documente și mărturii, a 
aproape tot ceea ce putea 
crea o imagine completă a 
derulării evenimentelor. Și 
este meritul autorului de a 
nu se fi lăsat tentat de li
teraturizarea facilă, de in- 
groșarea voită a unor zone, 
menținîndu-se permanent 
în interiorul adevărului 
furnizat de documente.

Cartea, cu evidente aspi
rații de frescă. înmănun
chează toate forțele sociale 
și politice in această con
fruntare istorică. De o par
te, regimul fascist aflat la 
putere, dispus să facă orice, 
pină la distrugerea 
pentru a-și menține 
țiile, de cealaltă, 
patriotice angajate 
luptă unită pentru a scoa
te țara dintr-un război pus
tiitor și pentru a alunga de 
pe teritoriul patriei ocupan- 
ții hitleriști. Locul central 
in lupta forțelor patriotice 
îl ocupă, firesc, 

scris istoria, 
Autorul

numeroase 
arhivă, 

i literatură

țârii, 
pozi- 

forțele 
intr-o

așa cum 
comuniș- 

face apel 
documente 

citează o bo- 
memoria- 

presa

l-a i 
tii. 
la 
de 
gată
listică, extrage din 
timpului secvențe semnifi
cative și dă in extenso do
cumente de partid de o ex
cepțională însemnătate. 
Toate acestea, asociate unei 
portretistici de bună calita
te, oferă o cuprinzătoare 
panoramă a giganticei acti
vități a partidului dusă in 
ilegalitate pentru pregăti
rea și desfășurarea cu suc
ces a insurecției, sublinia
ză rolul său decisiv în ela
borarea și. ducerea la bun 
sfirșit a acestei acțiuni re
voluționare de importanță 
istorică Situați permanent 
în miezul acțiunii, comu
niștii sînt adevărații eroi ai, 
acestei cărți, forța cataliza
toare a desfășurării eveni
mentelor.

Sint trecute în revistă 
toate forțele și grupările 
sociale ale timpului, se a- 
nalizează din aceeași per
spectivă documentară pozi
ția lor față de momentul

vo- 
ca- 

a-și

istoric respectiv. Mai cu 
seamă se insistă asupra 
realizării unității de acțiu
ne a tuturor forțelor demo
cratice interne, chezășie a 
desfășurării victorioase a 
insurecției. Se relevă con
vingător și in acest do
meniu rolul determinant 
jucat de P.C.R. în unirea 
pe o platformă de acțiune 
comună a tuturor forțelor 
ostile dictaturii fasciste, 
capacitatea partidului de 
a fi știut să vadă intere
sele fundamentale ale so
cietății românești. Reiese 
astfel cu vigoarea pe care 
o asigură adevărul făp
tui că evenimentele de la 
23 August au exprimat 
ința poporului român, 
paritatea acestuia de 
hotâri propriul destin.

..Romanul unei zile mari" 
dorește a fi, așa cum o ara
tă și titlul, o carte de lite
ratură. un roman, ceea ce 
in multe privințe și izbu
tește. Cu tot caracterul do
cumentar și perspectiva is
torică dedusă din documen
te. unele elemente specifice, 
unificatoare ne dovedesc 
convingător că ne aflăm in 
fața unui roman. Ne-o do
vedește aceasta atmosfera 
care se degajă, lumina ce-o 
aruncă asupra peisajului 
citadin al Capitalei, explo
rarea „tabletelor" Bucureș- 
tiului, intinsa incursiune in 
folclorul războiului și alte 
elemente de detaliu speci
fice literaturii. Toate în 
sprijinul unei reconstituiri 
cit mai fidele a momentului 
istoric, recreării unor ima
gini pe care documentele 
nu au avut posibilitatea, 
nici nu aveau cum. să le 
cuprindă. Din această îm
binare a unei realități strict 
determinate documentar cu 
o privire romanescă asu
pra peisajului și a naturii 
umane s-a născut „Roma
nul unei zile mari", carte 
pasionantă prin însăși na
tura ei deschisă spre eve
nimentele de răscruce ale 
istoriei noastre.

ne

Emil VASIEESCU

în legătură cu pseudoculegerHe 
de exerciții
legătură cu articolul 
derivat poluant al 

meditațiilor 
sigură 

— cu eșec... ca și garan
tat", apărut in ziarul 
„Scinteia" nr. 11 599 din 7 
decembrie 1979. Ministe
rul Educației și învăță- 
mințului ne comunică ur
mătoarele :

Articolul constituie un 
ajutor deosebit de pre
țios pentru noi, pentru 
întreg corpul profesoral 
și pentru opinia publică 
în vederea perfecționării 
predării disciplinelor fun
damentale in școlile de 
toate gradele. în acest 
sens, Ministerul Educației 

’ și învățămintului a ela
boratei difuzat îndrumări 
care reglementează acti
vitatea de predare-învă- 
țare a matematicii, inclu
siv activitatea de pregă
tire independentă a ele
vilor. Cadrele didactice de 
specialitate vor utiliza, 
pentru pregătirea elevilor 
în mod independent nu
mai exerciții și probleme 
din manuale, care oferă o 
gamă variată de posibi
lități de aplicare a noțiu
nilor și conceptelor mo
derne și. pe această bază, 
de cultivare a gindirii 
matematice. Cu atît mai 
mult cu cit exercițiile și 
problemele incluse în ma
nuale sînt astfel structu
rate îneît cuprind ele
mente de dificultate pro-

în 
„Un 
«industriei 
școlare- : Reușită

și probleme
gresivă. de la cele mai 
simple pină Ia cele for
mulate cu prilejul olim
piadelor ; manualele pot 
fi utilizate independent, 
în raport cu stadiul pre
gătirii fiecărei clase și 
chiar al fiecărui elev. în 
același timp, problemele 
respective sint astfel con
cepute și orinduite incit 
rezolvarea lor să asigure 
în mod -firesc stadiul ne
cesar de pregătire in ve
derea admiterii elevilor 
în treptele I și II de liceu 
și la facultate. Pe aceas
tă bază, conducerea mi
nisterului a adoptat mă
sura ca la toate concur
surile școlare exercițiile 
și problemele formulate 
să fie din manualele șco
lare.

Ca urmare, profesorii 
de specialitate nu vor mai 
recomanda elevilor cule
geri de exerciții și pro
bleme, ei vor selecționa 
din manuale probleme 
sau exerciții pentru a fi 
rezolvate exclusiv in cla
să sau în cercurile de e~ 
levi. Comitetele cetățe
nești de părinți vor fi în
drumate de conducerea 
școlilor și diriginți spre a 
acționa astfel incit să 
preintimpine proliferarea 
formelor extrașcolare d» 
meditație și să favorizeze 
concentrarea pregătirii e- 
levilor pe 
fundamentale 
respectiv pe 
școlare.

instrumente 
de studiu, 
manualele

CONCURSUL „LAUDĂ CĂRȚII"
La Suceava s-a încheiat cea de-a patra ediție a 

concursului „Laudă cărții". menit să stimuleze activi
tatea cultural-educativă a bibliotecilor comunale in 
rindurile oamenilor muncii și perfecționarea formelor 
și mijloacelor de popularizare a cărții.

Nicol.ae
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Maiestății Sale
B1RENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului

Cronica
I

KATHMANDU

Cu ocazia Zilei naționale a Nepalului, adresez Maiestății Voastre, în numele 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de feiicire personală, de progres și prosperitate pen
tru poporul nepalez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A apărut volumul

Vizita oficială de prietenie 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Democratică Sudan

23—25 aprilie 1979
EDITURA POLITICA

în cursul zilei de joi, Halii Bașol, 
ministrul comerțului al Turciei, care 
participă la lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică din
tre Republica Socialistă România și 
Turcia, a avut întrevederi cu tovară
șii Cornel Burtică, viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 

■ Paul Niculescu. viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor. Virgil Trofin, 
viceprim-ministru, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Mihail Flores- 
cu. ministrul industriei chimice.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întilnirilor la nivel înalt, 
tn timpul Întrevederilor au fost dis
cutate probleme 
în continuare a 
rării economice 
Turcia, precum 
Interes reciproc.

A participat Nahit Ozgîir, ambasa
dorul Turciei la București.

Prin Decret prezidențial, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea și 
afirmarea artei spectacolului româ
nesc, Circului de stat din București 
i-a fost conferit ordinul „Meritul 
cultural" clasa I, cu prilejul ani
versării a 25 de ani de la înfiin
țare.

Distincția a fost înmînată in 
drul unei festivități ce a avut 
joi la amiază, in Capitală.

★
La expoziția internațională de

tografii de presă „Interpressfoto ’79", 
cu tema „Pentru pace și înțelegere 
între popoare, pentru umanism și 
progres", deschisă in Cuba in luna 
decembrie a.c. — sub egida Orga
nizației Internaționale a Ziariștilor, 
în găzduirea Uniunii ziariștilor din 
Cuba — au participat cu lucrări, 
printre fotoreporterii din numeroase 
țări ale lumii, 39 autori români, cu 
101 fotografii.

ca- 
loc,

fo-

privind dezvoltarea 
colaborării și coope- 
dintre România și 
și alte probleme de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 decembrie. In țară Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va pre
zenta înseninări persistente la începu
tul intervalului, apoi se va înnora

(Agerpres)

treptat. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare lo
cală în vestul țării și izolat în cele
lalte regiuni. Condițiile vor fi favora
bile depunerii de polei. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 7 
și plus 
minus 
re,ști : 
ușoară.

3 grade, tar cele maxime între
3 și plus 7 grade. In Bucu- 
Vreme in curs de încălzire

Unitățile
Vineri. 28 decembrie și sîmbătă, 29 

decembrie 1979: toate, unitățile co
merciale alimentare și nealimentare 
vor funcționa în program prelungit 
cu 2 ore : 1 oră dimineața, 1 oră 
după-amiaza.

Duminică. 30 decembrie 1979 : uni
tățile comerciale alimentare și neali
mentare, cu două schimburi de lu
crători, vor funcționa pină la ora 
14.00. Unitățile cu un schimb de lu
crători. precum și cele cu program 
prelungit vor funcționa in această 
zi intre orele 6,00—14.00. Piețele 
agroalimentare și unitățile comercia
le din perimetrul acestora vor fi des
chise intre orele 6,00—14.00.

Luni. 31 decembrie 1,979 : toate 
unitățile comerciale alimentare și 
nealimentare vor fi deschise pină la 
ora 16.00. Magazinele 
cu un schimb de lucrători

comerciale
ționa între orele 8,00—16,00. Unități
le de alimentație publică, care nu 
organizează sărbătorirea revelionului, 
vor funcționa după program normal. 
Unitățile de alimentație publică, care 
organizează sărbătorirea revelionului, 
vor fi deschise pină la ora 6,00 di
mineața.

Marți, 1 ianuarie 1980 : toate unită
țile comerciale alimentare și neali
mentare vor fj închise. Unitățile de 
alimentație publică, care nu au orga
nizat sărbătorirea revelionului, vor 
funcționa după programul normal al 
zilei de duminică, iar cele care au 
organizat revelionul vor fi deschise 
începind de la orele 18,00.

Miercuri, 2 ianuarie 1980 :
unitățile comerciale alimentare, nea
limentare și de alimentație publică 
vor fi deschise după programul nor
mal al zilei de duminică.

toate

Pentru urgențe stomatolo*drescu". _ ..________
gice stau la dispoziția populației me
dici de gardă, ziua și noaptea, la 
următoarele centre și policlinici sto
matologice : Șos. Ștefan cel Mare 27; 
str. Avrig 9—19, str. Baba Novac 2 ; 
str. Bucur 21 ; Calea Victoriei 1—3 ; 
str. Știrbei Vodă 132 ; Bd. I. G. Duca 
10—22.

/

nealimentare
vor func-

Atelierele de intervenții și reparații
Reparații de televizoare:

30 decembrie 1979. toate unitățile vor 
lucra după programul unei zile 
obișnuite de lucru. Următoarele uni
tăți — str. I. G. Duca 15 (tel.
18 28 89), Bd. 1 Mai 170 (tel. 65 37 85), 
Șos. Ștefan cel Mare 15 (tel. 12 25 51),

1n ziua de
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un factor tie primă însemnătate pentru evoluția sportului nostru

Instaurarea fermă a normelor de conduită
sportivă și

Mii $1 mii de oameni ai muncii

civică pe toate arenele

tv
Programul 1
16.06 Matineu de vacanță : Scufița Ro

șie — episodul 3
16.30 Emisiune in limba germană
16.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.23 Datini și obiceiuri de iarnă (eml- 

, siunea 1) realizată la Casa de cul
tură din Clmpulung Moldovenesc 

'W.15 Film artistic : „Lupta nu s-a 
sfirșit". Premieră

21.50 Telejurnal

„Lupta 
TV

Programul 3
18,00

18.30
16.50

17.35
18.50
19,00

18.29
19.40
20.25
ao.50
XI .40

O vlâță pentru o 
niel Danielopolu 
Muzică populară 
Desene animate : Oglinda magi
că (I)
Caseta cu imagini
1 om de seri.
Telejurnal
• Calitatea muncii de flecare zi

— răspunsul nostru la chemă
rile Congresului

Radar pionieresc
Viața muzicală a Capitalei 
De pretutindeni — Carelia
Intîlnirl muzical-coregraiice 
Telejurnal

idee. Acad. Da- 
(1884—1955) —

Tragerea 
extraordinară LOTO 

a revelionului

_ ... ____________vin
în orele lor de răgaz la stadioane și 
in săli pentru a se destinde, «perind 
că vor asista la un adevărat spec
tacol cu valențe tehnice si atletice, 
dar și morale, la o întrecere frumoa
să. pasionantă și corectă, cum se 
presupune că trebuie să fie orice 
întrecere sportivă.

Se observă însă, în ultima vreme, 
pe unele stadioane și in săli acte 
reprobabile, citeodată chiar manifes
tări huliganice, care degradează am
bianța întrecerii și spectacolul spor
tiv insuși, păgubind astfel publicul 
larg.

O foarte recentă manifestare, de 
tradiție și interes in sportul nostru, 
dublul meci de baschet Steaua — Di
namo, desfășurat în sala Floreasca, 
readuce cu și mai multă ascuțime în 
atenție aceste aspecte. Spre stupoarea 
publicului din sală, la meciurile a- 
mlntite grupuri de spectatori certați 
cu etica sportivă și cetățenească au 
proferat înjurături la adresa arbitri
lor, s-au „complimentat" reciproc cu 
epitetele de „huligani", „hoți" și au 
aruncat diferite obiecte în teren.

Huiduiala și injuriile la adresa ce
lor ce arbitrează se fac nu de puține 
ori auzite și la alte manifestări spor
tive din fotbal, handbal, volei, box 
etc., ele viciind spectacolul sportiv. 
Aprecierile insultătoare globale și 
preconcepute la adresa arbitrajului 
strică ambianța din săli și stadioa
ne. subminează la urma urmei între
cerea de sport, calitatea ei. Nimic 
nu-i mai degradant pentru atmosfera 
meciurilor decit acel strigăt penibil 
de „Hoții !“ care murdărește întreaga 
manifestare. Măsurile de educare a 
unora dintre spectatori sint. după 
cum se vede, pe cit de necesare, pe 
atit de urgente. Cu atit mai necesare, 
cu cit acele „galerii" insolente, cum 
erau și în tribunele sălii Floreasca, 
sint alcătuite de obicei din tineri, 
urni foarte tineri, de-a dreptul copii, 
ceea' ce sporește responsabilitatea 
factorilor amintiți pentru procesul 
educațional.

Este greu de înțeles de ce aseme
nea aspecte negative, evidente pen
tru masa spectatorilor, nu atrag aten
ția organelor sportive competente și 
de ce nu le determină să adopte 
măsuri eficiente pentru apărarea 
atmosferei întrecerii sportive, pentru 
asigurarea unui climat corespunzător 
naturii aces-tei întreceri. Nu o dată 
au mai fost semnalate acte de acest 
gen. Totuși, cluburile, asociațiile, fo
rurile sportive locale și unele foruri 
sportive centrale, organizatorii ma
nifestărilor sportive nu se decid să 
adopte în mod prompt și eficient

măsurile corespunzătoare. Mai mult, 
au fost și incă sint situații cind se 
încearcă justificări, pentru a se pasa 
răspunderea asupra altora, dindu-se 
explicații de genul „de unde să se știe 
dacă turbulenții respectivi sint sim- 
patizanți ai gazdelor sau ai echipei 
adverse ?“ Această lipsă de decizie 
a unor forturi și organizații sportive 
favorizează vrind-nevrind prolife
rarea abaterilor de pe stadioane, a- 
jungindu-se la nereguli de-a dreptul 
alarmante prin gravitatea lor. De 
pildă. în turul campionatelor divizii
lor A, B și C la fotbal, dincolo de 
acele manifestări sonore lipsite de 
elementar respect pentru adversari si 
arbitri, s-au semnalat și acte grave 
— aruncări de sticle și alte obiecte 
care au provocat răniri de persoane, 
inclusiv copii, au fost molestați arbi
tri, s-au produs încăierări între gru
puri de simpatizanți cu mintea încin
să de patimă, s-au avariat vehicule și 
alte bunuri materiale, (între altele, 
opinia publică trebuie să cunoască și 
faptul că, pentru unele manifestări 
nesportive petrecute pe stadioanele 
respective la meciurile Steaua — F.C. 
Nantes și F.C. Argeș — Nottingham, 
forul european U.E.F.A. a amendat 
pe organizatori cu peste 10 000 de 
franci elvețieni) : deci un șir lung de 
abateri nu numai de la . corectitudi-. 
nea sportivă, ci și unele acte in fla
grantă contradicție cu etica cetățe
nească, citeodată șj fapte 
chiar în aria Codului penal.

Iată, prin urmare, unde poate duce 
imobilismul față de nereguli mai 
mici sau mai mari. Iată pentru ce 
opinia publică pretinde organelor și 
organizațiilor sportive măsuri ample 
educative, desfășurate larg printre 
simpatizanții echipelor din diferite 
ramuri de sport, iată pentru ce se 
cer concomitent și sancțiuni severe, 
aplicate consecvent. împotriva abate
rilor de la etica sportivă și cetățe
nească. Pornim de la punctul de ve
dere că sancțiunile, aplicate la timp, 
cu discemămint și strict după regu
lamentele în vigoare, au un important 
rol educativ, influențează in bine 
masa amatorilor de sport, care-și văd 
astfel apărate drepturile și sentimen
tele lor de spectatori și simpatizanți 
ai echipelor respective. Totodată, 
măsurile disciplinare au firește și da
rul să pună stavilă neregulilor, con
tribuind astfel, am spune. în mod 
direct, la corectitudinea și calitatea 
întrecerilor. O observație se impu
ne. totuși, cu privire la spiritul de 
echitate în aplicarea sancțiunilor. 
Constatăm adesea că, pentru acte a- 
semăfiătoare sau identice 
tatea lor. există tendința

pedepse diferențiate după „firma" 
clubului și a sportivului sau după ca
tegoria competițională. Pedepse se
vere pgntru „cei mici", pedepse în
dulcite sau chiar șterse cu buretele 
pentru „cei mari și importanți !“ — 
iată un mod de a decide care n-are 
nimic de-a face cu educația, dimpo
trivă, favorizează mentalitatea unora 
de a-și închipui că se situează dea
supra regulamentelor și că pot în
călca normele eticii sportive fără a 
fi pedepsiți.

Trebuie să se Înțeleagă 
cerea sportivă din arenă 
cu ambianta formează un 
numai in măsura in care 
alta corespund, in special prin ținută 
etică, putem vorbi de buna calitate 
a spectacolului sportiv. Este nevoie 
ca organele de conducere ale clubu
rilor și asociațiilor să desfășoare o 
mai intensă activitate de educare a 
simpatizanților. înșiși sportivii, an
trenorii și alți tehnicieni ai diferite
lor cluburi și asociații trebuie să par
ticipe nemijlocit la această activitate 
deosebit de importantă. Remarcăm 
Insă că. in declarațiile lor publice, 
unii antrenori dau adesea vina Pen
tru înfringere (ca și cum înfringerea 
este neapărat o „vină") pe calitatea 
necorespunzătoare sau chiar incorec
titudinea arbitrajelor.

Arbitrii săvirșesc incă destule gre
șeli ;. persistă, neajunsuri in ar.bi- 

cupnnse 'traj," uriel'e “foarte serioase. Si
gur. -majoritatea organelor compe
tente nu stau .indiferente, pe lingă 
sancțiuni, adoptă și măsuri de 
fond pentru ameliorarea arbitrajului 
(cursuri periodice de perfecționare, 
promovarea tinerilor arbitri, mai ales 
din rindurile foștilor sportivi si al
tele) ; ele trebuie să persevereze pe 
această cale pină la satisfacerea de
plină a necesităților competițlonale. 
Totuși, nici insuccesele in serie ale 
unor echipe, nici dezordinea de pe 
unele stadioane nu sint provocate in 
primul rind de arbitraj și nimic nu 
justifică actele de subminare a aces
tei instituții, fără de care nu poate 
exista întrecerea sportivă. Dar de
clarațiile nefondate pe adevăr, de- 
clarațiile-paravan ale unor antrenori 
sint de natură să incite acea parte a 
publicului care ia drept bune explica
ții șubrede despre „vinovății" de în- 
frîngere. într-un mod asemănător 
procedează -și conducători de cluburi 
și asociații care caută să justifice di
feritele nereușite pe terenurile de 
sport, exclusiv prin argumente din 
afara unității pe care o dirijează și 
de care răspund — arbitraje proaste, 
adversari neloiali, combinații potriv
nice etc. Consecințe uneori grele pen
tru soarta

că între- 
împreuna 
tot. și că 
și una și

prin gravi
de a se da eticii sportive au și inter-

La 1 ianuarie 1980, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează tradiționala tragere 
extraordinară a revelionului. în 
cadrul a 12 extrageri cu un 
total de 120 numere, parti
cipants pot obține autoturis
me „Dacia 1 300" și „Skoda 
120 L“, mari ciștiguri în nu
merar de valori variabile și 
fixe, precum și excursii atrac
tive pe ruta Republica Populară 
Bulgaria — Grecia sau în Re
publica Democrată Germană. 
Participarea se face pe bilete de 
5, 15 și 25 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avînd drept 
de ciștig la toate extragerile. Pe 
biletele completate cu variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau m cotă de 25 la sută, se pot 
obține suite de ciștiguri la mai 
multe categorii. Se reamintește 
că la tragerea similară de anul 
trecut, desfășurată după aceeași 
formulă tehnică avantajoasă, au 
fost atribuite aproximativ 92 000 
de ciștiguri. intre care și nu 
mai puțin de 12 autoturisme. 
Luni. 31 decembrie a.c. — ulti
ma zi de procurare a biletelor.

Agenția „France Presse". in co
mentariul său asupra evenimentelor 
anului sportiv 1979, rezervă un ca
pitol gimnasticii, intitulat 
schimbărilor". în cele ce 
reproducem cîteva extrase 
capitol :

„Anul preolimpic a fost 
gimnastică de profunde 
care ar putea să conducă ____
răsturnare a valorilor anul viitor cu 
prilejul Jocurilor Olimpice de la 
Moscova.

Aceste schimbări, care se manifes
taseră cu ocazia campionatelor eu
ropene din mai. s-au confirmat la 
sfirșitul anului, pe timpul campio
natelor mondiale, primele organizate 
pe continentul american, la Fort 
Worth, in apropiere de Dallas. în- 
tr-adevăr. o foarte largă redistri
buire a trofeelor s-a produs in Texas. 
Pentru prima oară în 20 de ani. Ja
ponia a pierdut supremația mondia
la in gimnastica masculină și pentru 
a doua oară, în 26 de ani. formația 
Uniunii Sovietice (neinvinsă din 
1966) a trebuit să se incline in gim
nastica feminină. Cei care au învins 
aceste 
mult de neatins, au fost echipa Uni
unii Sovietice la masculin și. respec-

prestigioasei

..Anul 
urmează, 

din acest

marcat în 
schimbări, 
la o largă

formații, ce păreau nu de

tiv. echipa României a 
Nadia Comăneci.

Dar răsturnările nu
aici. Cele două titluri individuale

s-au oprit

Elena Muhina, care, ae- 
nu și-a apărat șansele.

trioata sa
cidentată, . ,
încununarea lui Kim. cu toate că e 
de necontestat, ea recompensînd oea

Din comentariul agenției „France Presse"

asupra evenimentelor anului sportiv 1979

Nadia Comăneci, mica „zinaJf

de la Montreal, va fi favorită 
la Jocurile Olimpice din 1980“

și-au schimbat posesorii. La bărbați, 
Alexandr Ditiatin. 22 ani. un elegant 
atlet din Leningrad, a precipitat că
derea compatriotului său Nikolai 
Andrianov, fost campion al lumii și 
olimpic. La feminin, grațioasa Nelly 
Kim a urmat-o la titlu pe compa-

carieră exemplară, a fost umbrită 
totuși de absența româncei Nadia 
Comăneci. Campioana olimpică, care 
arătase deja o netă reîntoarcere in 
formă cu prilejul campionatelor eu
ropene de la Copenhaga (3 medalii 
de aur și una de bronz), fi-a contro-

• LASER CU FUNC
ȚII MULTIPLE. uzinale 
„Alfa" din Novokramatorsk 
(Ucraina) a început pentru pri
ma oară tn U.R.S.S. producția 
în serie de dispozitive laser cu 
acțiune continuă de tip „Igla-2“ 
și „Igla-3". Fasciculul de raze la
ser al acestor dispozitive poate 
avea multiple funcții. Este sufi
cient ca operatorul să schimbe 
regimul electric, pentru ca fas
ciculul să devină cuțit de strung 
sau instrument de sudare. Dis
pozitivele pot fi folosite și pen
tru tratarea semințelor, obținin- 
du-se, astfel, o recoltă mai bo
gată la hectar.

• „NOI, CARE NU 
FUMĂM”. Acesta este nume
le unei organizații de tineret

recent constituită tn Suedia. Or
ganizația de tineri nefumători 
desfășoară în întreaga țară o 
campanie împotriva fumatului. 
Una din recentele manifestări a 
fost o demonstrație desfășurata 
sub deviza „Pentru o generație 
de netumători".

• PENTRU SALVA
REA BASORELIEFURI
LOR DE LA CHAN- 
CHAN. După ce au inițiat 
măsuri de ocrotire a celebrei ci
tadele incașe Machu Picchu — 
ale cărei construcții sint ame
nințate de intemperii și de in
vazia vegetației din jungla mon
tan ă — arheologii din Peru atrag 
atenția, acum, asupra necesități

lor de protejare a unui alt vesti
giu al civilizațiilor precolumbie- 
ne din țara lor — Chan-Chan. 
Capitală a popoarelor chimu — 
agricultori inventivi, care, la 
începuturile acestui mileniu, au 
fertilizat, prin irigații. întinse 
zone de desert — orașul Chan- 
Chan a fost construit în între
gime din lut. Zidurile clădirilor 
sale, în care locuiau peste 200 000 
de oameni, erau ornamentate cu 
numeroase basoreliefuri, dintre 
care multe s-au conservat dato
rită climei uscate. Constatin- 
du-se. totuși, deteriorarea — len
tă. dar evidentă — a imaginilor, 
arheologii au tras un semnal de 
alarmă. Acesta a fost recepționat 
de oameni de știință, care au 
propus pulverizarea pe ziduri 
a unei substanțe chimice ce va

vențiile neprincipiale la diferitele fo
ruri sportive, ploaia de intervenții, 
presiuni directe și indirecte, exerci
tate de unii conducători de cluburi 
sau „protectori" ai acestora'. în anu
mite zile, sediile unor federații, s-o 
numim în primul rind pe cea de 
fotbal, sint pur și simplu asaltate de 
intervenții pentru mușamalizarea 
unor abater?, contestarea și recontes- 
tarea unor fapte incriminate, pentru 
respingerea unor arbitri sau observa
tori și delegarea altora etc. Zbîrnîie 
telefoanele aproape fără încetare, se 
rostesc nume și mai „cu greutate", se 
cere insistent îndulcirea unor măsuri 
sau chiar clemență totală fată de în
călcări ale ordinii pe stadioane, față 
de abateri de tot felul ale echipelor, 
antrenorilor, jucătorilor. E regretabil 
că uneori pină și oameni cu răspun
deri din organele locale de partid și 
de stat se pretează la asemenea gen 
de intervenții, deși tocmai de la a- 
ceștia trebuie să pornească atitudi
nea fermă, de susținere a spiritului 
curat de sport, a. spiritului general 
de echitate și dreptate.

în acțiunea largă, de eradicare a 
manifestărilor străine eticii sportive 
și civice, o mare răspundere poartă 
mijloacele de informare de masă, da
toare să semnaleze și să critice con
secvent în numele opiniei publice 
tot ceea ce se abate de la reguli și 
norme de conduită in sportul nostru. 
Să critice greșelile sau incorectitu
dinile unor arbitraje, dar să militeze 
cel puțin cu aoeeași consecventă pen
tru întronarea generală a spiritului 
sportiv la întrecerile din toate ramu
rile și disciplinele, să combată suspi
ciunea. alimentată de unele elemente 
interesate sau pătimașe, suspiciune, 
inclusiv Împotriva arbitrajului în ge
nere, care amenință să' submineze 
șportul. competițiile,,, . relațiile intre 
cluburile și asociațiile din diferite 
localități ale țării. De asemenea, este 
necesar să se facă o largă publici
tate măsurilor vizînd instaurarea de
plină a ordinii si disciplinei pe sta
dioane și in săli (în această ordine 
de idei-, nu înțelegem, de pildă, pen
tru ce unele măsuri și sancțiuni, re
cent hotărite de biroul federației de 
fotbal, n-au fost încă date publicită
ții) fiindcă o asemenea acțiune sen
sibilizează opinia publică, este de 
natură să mobilizeze pe numeroșii a- 
matort de sport in jurul țelului de a 
se asigura o atmosferă civilizată, fru
moasă și reconfortantă tuturor ma
nifestărilor din diversele arene. în 
fond, aceasta își dorește fiecare cind 
vine la stadion — să vadă și să a- 
plaude frumusețea disputei. să se 
destindă, să se bucure de ceea ce i-a 
oferit spectacolul sportiv.

Este de sperat' că întregul răgaz de 
timp pină la reluarea competițiilor 
oficiale în săli și în aer liber va fi 
utilizat din plin de cluburi, asociații, 
organe 
pentru a 
măsurile 
niu de 
destinele

str. Avrig 63 (tel. 35 30 10), str. 30 De
cembrie 16 (tel. 15 75 23), Șos. Olte
niței 51 (tel. 83 60 75), Calea Plevnei 
11 (tel. 15 04 47), Bd. Moghioroș 21 
(tei. 46 52 25) vor funcționa in zilele 
de 31 decembrie 1979 și 2 ianuarie 
1980 intre orele 9—13, iar in ziua de 
1 ianuarie 1980 intre orele M și 20.

Intervenții Ia instalații sanitare, 
electrice și încălzire centrală se vor 
putea solicita zilnic între orele 7—23 
la dispeceratul cooperativei „Instala
torul", tel. 16 73 29 și 16 49 85.

Reparații obiecte electrocasnice și 
uz casnic (frigidere, aragaze, sobe de 
petrol, deblocări de uși) se asigură 
Zilnic intre orele 8—21 de către uni
tățile cooperativei „Metalocasnica". 
Solicitări la telefoanele 41 33 85 și 
41 27 34.

Intervenții, reparații și tractări 
auto : unitățile „Dacia-service" din 
Șos. Pantelimon nr. 450 și Caporal 
Ilina 41—43 vor funcționa între ore
le 8—21, în toate cele 4 zile nelucră-- 
toare. Automobil Clubul Român va 
deservi in aceste zile populația cu 
citeva autovehicule pentru depanare 
și remorcare intre orele 8—18. Și 
cooperativa „Automecanica", str. Ol
teni 36. telefon 20 32 55, va asigura 
tractarea autoturismelor râmase în 
pană.

Asistența sanitară
Serviciile de gardă ale spitalelor de 

adulți și copii vor funcționa in acește 
patru zile in program permanent. 
Policlinicile principale, de sector, 
adulți și copii, vor asigura gardă 
pentru consultații pe profil de boli 
interne și, respectiv, pediatrie. Asis
tența la domiciliu, pentru adulți șl 
copii, va fi asigurată în acest inter
val la nivelul fiecărui sector atit 
ziua, cit și noaptea.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copii va fi asigurat 
în cadrul Spitalului clinic de oftal
mologie din Piața Cosmonauților nr. 
1. Urgențele O.R.L. pentru adulți vor 
fi rezolvate de clinica O.R.L. — Col- 
țea și prin Centrul de fonoaudiologie 
— Panduri. Pentru copii, urgențele 
O.R.L. se asigură la Spitalul clinic 
central de copii „Grigore Alexan-

teatre

sportive locale si centrale 
elabora și aplica în practică 
ce se impun in acest doroe- 
primă însemnătate pentru 
«portului nostru.

Va Ieri u MIRONESCU

lat in întregime problemele creșterii 
sgle ți. la Dallas, a atins din nou ni
velul de la Montreal. Din păcate, 
tocmai atunci cind pornise spre un 
nou triumf, ea a trebuit să se re
tragă din cauza infecției la o mină. 
Cu toate acestea, prin ceea ce ea a 
arătat : locul intii după exercițiile 
impuse pe echipe ți 9.9,5 la birnă. cu 
mina bandajată — sprijinind astfel 
echipa intr-un moment de dificulta
te ți permițindu-i să întreacă forma
ția U.R.S.S. — mica „zină“ de la 
Montreal, devenită o tinără fată, va 
fi favorita Jocurilor Olimpice din 
1980".

Referindu-se Ia echipa României, 
în comentariu se apreciază că ea a ■ 
Înregistrat „progrese uluitoare".

în încheierea comentariului,
subliniază una dintre concluziile im
portante. rezultate de pe urma ulti
mei ediții a campionatelor mondiale: 

„...tinerețea mai muli decit nici
odată in trecut și-a impus legea. 
Aceasta era o constatare de-acum 
verifioată la feminin, unde numai 
Nelly Kim a putut; să reziste asaltu
lui fetițelor. Constatarea este vala
bilă acum și la masculin, unde vîrstă 
medie a campionilor a scăzut de la 
25 la 22 de ani".

se

opri degradarea în continuare a 
celebrelor basoreliefuri.

• MONETÂRIA DIN 
KREMNICA. In acest an- 
orașul Kremnica. din R.S. Ce
hoslovacă. a Împlinit 650 de ani 
de atestare documentară. El a 
fost renumit în secolele XIV— 
XVIII pentru monetăria sa ; la 
Kremnica s-au bătut monede 
unice in istoria numismaticii. 
Numai în secolul al XIV-lea au 
fost produse aci între 400 000— 
500 000 de monezi, astăzi conside
rate „piese de greutate" în orice 
colecție numismatică.

® EXISTĂ VIAJÂ PE 
UNUL DIN SATELIJÎI LUI 
JUPITER ? Da> afirmă Ri* 
chard Hoagland, consilier științi
fic al N.A.S.A.. bizuindu-se pe 
informațiile furnizate de sonda 
spațială americană „Voyager-2" 
asupra satelitului „Europa" al 
planetei Jupiter. Datele culese 
indică posibilitatea existenței 
vieții intr-un ocean al acestui 
satelit (acoperit în cea mai 
mare parte de un strat gros de 
gheață). într-un articol publicat 
în revista științifică americană 
„Star and Sky", Hoagland dă 
următoarea fundamentare teoriei 
sale : potrivit conceptelor ac

• Teatrul Național' București 
(sala mică) : Generoasa fundație 
(spectacol amina:, din 14. XII) — 
19,30 ; (sala Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev — 19.
• Filarmonica ..George 
(Ateneul Român) : 
vocal-simfonic. Dirijor : 
Cichirdan. Solist : Dimltre Rft- 
peanu. Dirijorul corului : Vasile 
PAntea — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Vlnzătorul 
de păsări (premieră) — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19 ; (sala Grădina Icoanei) : 
Infidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm po 
cei goi — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : O parte 
dintr-o pasăre — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.39.
• Teatrul „Nottana" (sala Maghe
ru) : Familia Tot — 19.30 ; (sala 
Studio) : Conversație... — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : ...Eseu — 19.30 : (sala Giu
lești) : Optimiștii — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,39 ; (sala 
tona) : Boema ride, ciută 
sează — 19.30.
• Teatrul „ion Vasilescu" 
nica se mărita — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
pușa cu piciorul rupt ;
și Mustăcioară — 10
• Teatrul „Țăndărică" : Șoricelul
și păpușa — 10 ; Strada prieteniei 
(premiera) — 18 : (la Orășelul
copiilor. Piața Piscului) : Grăun
tele de soare' — 11.
• Circul București : Vivat circul!
— 19,30.

Enescu“ 
Concert;
Modest

și
Vic- 
dan-

Bu-

p*-
Pufușor

cinema
Vineri : SCALA — 9 ; 
t«.3O : 18.
marinarul : PATRIA — 
18,aș : 15,45 : îs ; 20.15, 
— 11,15 : 13.30 : 15.45 ;
PALATUL SPORTUKI- 

16.30.
FESTIVAL —

• Omul
11,30 ; 14 ;
• Popej’e
9 : 11.15 ;
FAVORIT
18 : 89,15.
LOR Șl CULTURII
• Ultimul start :
10 ; 12 ; 14.30 ; 17 : 19.
• Degețica : LUCEAFĂRUL — 
9.15 : Li : 13 : 15 ; 16.30 ; 18.15 ; 20.
« Comedie de modă veche : CI
NEMA studio — io ; 12 : 14 : 16 ; 
18 ; 20.
• Eboll : CAPITOL — 13 ; 15.45 ;
19. .

tuale asupra creării sistemului 
solar, Jupiter a fost în trecut un 
soare in miniatură, care însă n-a 
trăit decit citeva milioane de 
ani. în această perioadă, „Euro
pa" a primit de la acest soare, 
probabil, tot atîta energic cit 
primește Pămintul de la Soarele 
său. Această perioadă va fi fost 
insă suficientă pentru apariția 
unor molecule constituind pri
mele stadii ale vieții organice. 
După răcirea lui Jupiter, aceste 
molecule au putut să-și conti
nue evoluția in oceanul din 
adineurile satelitului lui Jupiter.

• FAUNĂ TROPICA
LĂ PE GHEȚAR. Din ve6ti‘ 
ta povestire a lui Hemming way, 
„Zăpezile de pe Kilimanjaro", 
cititorul află un fapt neobișnuit, 
anume că leoparzii iernează pe

i

Farmaciile
în zilele de 30, 31 decembrie 1979,

1 și 2 ianuarie 1980 vor fi deschise 
permanent — ziua și noaptea — far
maciile cu orar in 3 schimburi: nr. 2, 
B-dul Leontin Sâlăjan (complex co
mercial A 14): nr. 5. B-dul G-ral 
Magheru 18 ; nr. 9, Șos. Ștefan cel 
Mare 1; nr. 20. Calea Șerban Vodă 43; 
nr. 26, Șos. Colentina 1 : nr. 46, Șos. 
Mihai Bravu 274: nr. 50. Ansamblul 
Berceni-Sud (complex comercial 1); 
nr. 53, str. Băiceni 1 (Drumul Ta
berei); nr. 69, B-dul 1 Mai 343; nr. 70, 
Ansamblul Alexandria Nord, bloc 
P.C. 10; nr. 93, Șos. Giulești 123; 
Punctul farmaceutic de pe peronul 
Gării de Nord.

în ziua de 30 decembrie 1979, uni
tățile vor lucra in program normal 
de duminică, adică intre orele 7—13. 
l^a toate celelalte farmacii, orarul va 
li afișat.

Unitățile PECO 
și stațiile de aragaz

în zilele de 30. 31 decembrie 1979, 
și 2 ianuarie 1980. următoarele sta

ții de benzina vor funcționa cu pro
gram permanent, de zi și de noapte: 
Băneasa Service — Șos. București — 
Ploiești ; Afumați — Șos. Colentina ; 
Alexandriei — Calea Rahovei; Piața 
Amzei; Giurgiului — Piața Pro
gresul; Militari — Magistrala Bucu
rești — Pitești: km 36 — Magistrala 
București — Pitești.

în zilele de 30 și 31 decembrie, In
tre orele 6—11 vor funcționa toate 
stațiile de benzină, iar in ziua de 2 
ianuarie cele care sint în mod obiș
nuit deschise duminica. Orarul da 
funcționare a centrelor de preschim
bare a buteliilor de aragaz este afi
șat la fiecare unitate.

Agențiile de voiaj C.F.R.
Agențiile de voiaj C.F.R. din str» 

Brezoianu, Calea Griviței și Panteli
mon vor fi deschise în zilele de 30 
și 31 decembrie 1979, între orele 7—13. 
Toate agențiile C.F.R. vor fi închise 
in ziua de 1 ianuarie, iar în ziua de
2 ianuarie vor fi deschise intre 
le 7—13.

ore-

Oficiile poștale
Oficiul poștal nr. 1 din strada Ma

tei Millo 10 și cel de pe peronul Gă
rii de Nord funcționează intre orele 
8—20 in toate cele patru zile nelucră
toare. în ziua de 30 decembrie sint 
deschise între orele 8—14 oficiile de 
distribuire a poștei, iar cu același 
program, in ziua de 31 decembrie, lu
crează toate oficiile poștale din Capi
tală. în ziua de 2 ianuarie sint des
chise oficiile nr. 63, 10, 57, 61, 69, 
66 și 12.

• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : PALATUL SPORTURILOR 
Șl CULTURII — 17.
• Speranța : CENTRAL — 15 ;
17,15 : 19.30, LIRA — 16 : 18 ; 20.
• Răzbunarea panterei roz :
BUCUREȘTI — 15 ; 17.30 : 20. FE
ROVIAR — 9 : 11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 
18 : 20.15, MODERN — 9 ; 11.lă ;
13.30 : 15.45 ; 18 ; 20.15.
• Program de desene animate —
9 ; 10,15 ; 11.30 : Întoarcerea acasă
— 13 : 15 ; 17 : Ultima frontiera a 
morții — 20 : DOINA
• 39 de trepte : VICTORIA — 15 ;
17.30 : 20.
• Drumul razelor de soare : 
TIMPURI NOI — 15 ; 17.15 : 19.30.
• Julia : EXCELSIOR — 9 ; 11,45;
14.30 : 17.15 ; 20.
• Omul care ne trebuie : GRIVI- 
TA — 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20. TOMIS
— o : 11 ; 13.15 : 15.30 : 17,45 : 20.
• Intilnire la sfirșitul iernii t 
BUZEȘTI — 15.80 : 17.30 ; 19.30
• Tactica alergătorului de cursă
lungă : DACIA — 15 ; 17,45 : 20.
• Mi-e teamă : BUCEGI — 16 ;
19. ARTA — 9 : 12 : 16 19.
• Operațiunea „Stadion" : DRU
MUL SARI! — 16 ; 18 : 20. MIO
RIȚA — 12 : 14,30 : 17 ; 19.30
• Vis de ianuarie : FERENTARI 

17,30 ; 19,30
Trepte pe cer i COTROCENI — 
; 17,15 : 19.30.
Piedone Africanul

11,30 ; 14 ; 16.45 :
MUR^ — 12 ; 14.30 ;
• Jachetele galbene
16 ; 18.
• Domnul miliard :
— 11 ; 18 ; 15,30 , 17,4
• Ziua mult visată :
— 15.30 : 17,45 : 20.
• Caddie : VOLGA
13.30 : 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Interviuri despre 
personale : GLORIA 
13,30 ; 15,45 : 18 ; 20,15.
• Totul pentru un cîntec : AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ;
18 : 20.
• Rădăcinile se prind adine t
POPULAR — 15,30 : 17.30 : 19.30.
• Furtul calului : MUNCA — 18 ;
20.
• Ora zero : COSMOS — 17,30 ;
19.30.
• Un suris In plină vară t FLA- 
CARA — 17.15 : 19.30.
• Proretui, aurul și ardelenii > 
PROGRESUL — JS ; 20.
• Program de vacanță : FAVO
RIT — 9 ; CAPITOL — 10 : CEN
TRAL — 9.30 ; 11,15 ; 13, LIRA —
10 : GRIVIȚA — 9 ; MIORIȚA —
9 : FERENTARI — 15.30, GIU
LEȘTI — 9 ; FLAMURA — 9. PA
CEA — 9 : 11 ; 13. FLOREASCA
— 9. GLORIA — 8.30. MUNCA
— 15. COSMOS — 10 ; 12 ; 14,
FLACARA — 15, PROGRESUL —
15.30.

9 ;

15
: CIULEȘTI 

: 19,15, FLA-
17 : 19,30.
: PACEA —

FLOREASCA
13 : 15,30 ; 17.45 : 20.
---- ------------ -  : VIITORUL

probleme
- 11.15 ;

vîrful înzăpezit al muntelui. Re
cent, un grup de oameni. de 
știință de la Universitatea din 
Nairobi a descoperit că și alte 
animale sălbatice iernează obiș
nuit în munți.. în căutarea de 
noi pășuni, antilopele ajung pină 
la platoul dintre virfurile Kibo 
și Mawenzi din Kilimanjaro, la 
4 600 m. La înălțimea de 5 000 m 
s-au descoperit schelete de bi
voli. iar pe ghețarul Lewis — o 
specie de maimuță care, de obi
cei, trăiește în pădurile de la 
poale. De asemenea, alpiniști 
care urcau pe ghețarii din Kili
manjaro au fotografiat, la înăl
țimea de 4 500 m, un grup de 
hiene.

• LONGEVITATE. D<e- 
canul de vîrstă din R.S.F. Iu
goslavia, Meho Madzici, a dece

dat în vîrstă de 130 de ani la 
Tesanj, o localitate în Bosnla- 
I-Ierțegovina. Longevivul nu su
ferise niciodată de vreo boală, 
pină anul trecut cind s-a prezen
tat medicului acuzind... o ră
ceală.

• COLECȚIE NEO
BIȘNUITĂ. Mai mult de 15 
ani i-au trebuit unui locuitor al 
districtului Erfurt (R.D.G.) să 
colecționeze aproape 600 de bri
chete pe care le-a donat muzeu
lui orășenesc din Weimar. Prin
tre exponatele rare se află o bri
chetă de dimensiunea unei... un
ghii. realizată în Japonia și una 
din U.R.S.S. în formă de „cheiță 
de aur". în unele brichete din 
colecție se află montate ceasuri, 
iar cel mai vechi exemplar da
tează din secolul al X-lea.



Un important moment pe calea aplicării acordurilor 
de reglementare a problemei rhodesiene

Convorbiri economice româno-egiptene

• Incepînd din această noapte, încetarea focului urmează să devină completă și efectivă 
® La Salisbury, puternice mărturii ale sprijinului de care

Zimbabwe
se bucură Frontul Patriotic

SALISBURY. — La o sâptâmlnă după semnarea acordurilor de la 
Londra cu privire la reglementarea problemei rhodesiene, în Rhodesia 
are loc un important eveniment decurgînd din aplicarea acestor docu
mente : la miezul nopții de vineri spre simbătă urmează să devină 
efectivă încetarea focului.

: Acest act, care vine să pună 
capăt unui îndelungat conflict, soldat 
cu peste 20 000 de victime omenești 
si considerabile pagube materiale, 
constituie un important pas spre nor
malizarea situației din țară, in ve
derea pregătirii alegerilor generale 
din martie 1980. El a fost precedat 
de o serie de alte importante măsuri, 
între care legalizarea Frontului Pa
triotic Zimbabwe — conducătorul 
încercat al luptei de eliberare na
țională in Rhodesia. în aceste zile 
au sosit ia Salisbury primii repre

zentanți al forțelor de eliberare 
Zimbabwe.

Referindu-se la aceste evenimente, 
agenția FRANCE PRESSE transmite: 

„O pagină a fost întoarsă, 
miercuri, in Rhodesia, odată cu 
sosirea triumfală, la Salisbury, a 
reprezentanților armatei Frontului 
Patriotic Zimbabwe, care trebuie 
să participe la instaurarea încetării 
focului, prevăzută cu începere de 
vineri noaptea. Potrivit diverselor 
estimări, intre 15 000 si 50 000 de 
africani — unii purtînd pancarte

„Lupta poporului namibian a intrat intr-o 
fază hotăritoare"

Succese obținute de forțele armate ale S.W.A.P.O.
LUANDA 27 (Agerpres). — Sam 

Nujoma, președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a condamnat încercări
le neocolonialiștilor de a pune orga
nizația sa la aceeași masă cu repre
zentanții rasiștilor de la Pretoria și 
de a lua parte la așa-numitele „ale
geri" preconizate de autoritățile sud- 
africane. El a afirmat că S.W.A.P.O. 
se bucură de sprijinul deplin și ne
condiționat al întregului popor na

mibian. Referindu-se la stadiul lup
tei poporului namibian, postul de ra- 
,dio „Vocea Namibiei" a afirmat că 
ea a intrat într-o fază hotărîtoare. 
Ca urmare a operațiunilor desfășura
te de forțele armate ale S.W.A.P.O., 
în anul acesta au fost scoși din luptă 
1 500 soldați și ofițeri sud-africani. 
au fost distruse 77 mijloace de 
transport auto și au fost doborîte 19 
avioane și elicoptere ale rasiștilor.

care urau „Bun venit eroilor!'’ — 
s-au îndreptat spre aeroport încă 
de dimineața. Sosirea primului 
grup de ofițeri ai Z.I.P.R.A., venind 
din Lusaka (Zambia), a dat loc la 
scene de imensă bucurie. Autobu
zul care transporta ofițerii a fost 
pur și simplu luat cu „asalt" de 
mulțime, fiecare vrind să stringă 
mina luptătorilor pentru, libertate. 
Potrivit observatorilor, primirea 
călduroasă constituie un indiciu al 
sprijinului pe care va putea conta 
Frontul Patriotic Zimbabwe in 
cursul viitoarelor alegeri.

Un prim grup de ofițeri a) celor 
două organizații care alcătuiesc 
Frontul Patriotic Zimbabwe, îm
preună cu reprezentanți ai forței 
de supraveghere a încetării focu
lui, se vor duce în punctele de în- 
tilnire și taberele unde urmează 
să se instaleze, pină la 4 ianuarie, 
luptătorii Zimbabwe".

Agenția France Presse Iasă să se în
țeleagă că acest proces, menit să pună 
capăt luptelor interne, șă deschidă 
calea înfăptuirii năzuințelor de li
bertate ale poporului Zimbabwe, nu 
va fi însă deloc ușor, deoarece 
forțele rasiste, reacționare nu par să 
fi renunțat la planurile lor de domi
nație in Africa australă,' Ia vechile 
metode de intimidare și represiune.

CAIRO 27 (Agerpres). — In capi
tala Egiptului au avut Ioc convorbiri 
între o delegație română condusă de 
Gheorghe Petrescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, și conducători

ai unor ministere egiptene privind 
dezvoltarea, schimburilor comerciale 
și cooperării dintre România și Egipt 
în domeniul construcțiilor de mașini 
și al mijloacelor de transport.

„Spania, gazdă a viitoarei reuniuni general-europene, 
să devină zonă denuclearizata"

Propunere prezentată de socialiștii spanioli

VENEZUELA

Ample proiecte de dezvoltare economică și socială
CARACAS 27 — ■ Trimisul Ager

pres, Leonard Mehedinți, transmite : 
La Caracas s-a încheiat sesiunea 
Congresului Național al Venezuelei. 
Parlamentul a aprobat nouă legi, in
tre care bugetul național pe anul 
viitor, considerat în Venezuela ca 
prezeritind . o semnificație deosebită 
pentru aplicarea unei politici econo
mice caracterizată prin dezvoltarea 
mai echilibrată a tuturor regiunilor 
țării, reducerea treptată a dependen
ței de sectorul petrolier și punerea 
în valoare și a altor bogății naturale.

stimularea producției și productivi
tății, paralel cu creșterea gradului 
de-competitivitate a produselor pen
tru export Președintele Herrera 
Campins a declarat că guvernul va 
acorda, de asemenea, atentie con
strucțiilor de locuințe și va aloca, 
totodată, fonduri substanțiale dezvol
tării sectorului agrozootehnic.

Se prevede ca in următorii doi ani 
să intre în funcțiune 4 noi fabrici de 
ciment, iar întreprinderea națională 
de tractoare „Fanatracto" să realizeze, 
în 1980. 2 100. tractoare fizice.

MADRID 27 (Agerpres). — Grupul 
parlamentar socialist din Spania a 
prezentat în parlament o propunere 
in care se cere guvernului să caute 
o formulă permițînd să declare Spa
nia zonă denuclearizata. Amintind 
că Spania va găzdui viitoarea reu
niune a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, in

1980. în document se cere guvernului 
să elaboreze propuneri concrete asu
pra reducerii armamentelor, atit con
venționale, cit și nucleare. Documen
tul subliniază „poziția geografică ■ 
Spaniei", care se află în zona celei 
mai mari concentrări de armamente, 
fapt ce „determină la reflecții pro
funde asupra acestei probleme".

încheierea „rundei Tokio" după 
șase ani de dezbateri

„Țările lumii a treia nu s-au putut face deloc ascultate" — 
relevă agenția France Presse

Demisia guvernului portughez
In zilele următoare vor avea loc consultări înainte de a fi 

desemnat noul prim-ministru
LISABONA 27 (Agerpres). — Pu

blicarea, joi, în Buletinul Oficial al 
Portugaliei a rezultatelor alegerilor 
legislative intercalate de la 2 decem
brie a declanșat mecanismele consti
tuționale in vederea desemnării nou
lui prim-ministru și formării guver
nului care va conduce țara pină la 
viitorul scrutin, care urmează să aibă 
loc in a doua jumătate a anului 1980.

Astfel, in cursul zilei de joi, primul 
ministru Maria de Lurdes Pintasilgo 
a prezentat demisia cabinetului său 
președintelui republicii, Antonio Ra-

malho Eanes. Guvernul de gestiune 
pe care ea îl conduce va continua să 
asigure soluționarea problemelor cu
rente pină la instalarea, Ia începutul 
lunii ianuarie, a noului cabinet.

Agenția France Presse informează 
că președintele Ramalho Eanes ur
mează să aibă, în următoarele două 
zile, întrevederi separate cu liderii 
principalelor partide, înainte de a 
desemna pe viitorul prim-ministru 
însărcinat cu misiunea de formare a 
noului guvern.

Pentru apărarea locurilor de muncă

Demonstrație la Dusseldorf împotriva hotârîrii patronilor unor întreprinderi 
de a reduce masiv numărul locurilor de muncă

„Problematica mondială" — iată o 
sintagmă care exprimă din ce în ce 
mai pregnant caracterul interdepen
dent al multiplelor aspecte care con
fruntă lumea contemporană, necesi
tatea unor eforturi conjugate ale oa
menilor politici, specialiștilor, orga
nizațiilor progresiste, ale tuturor po
poarelor în descifrarea și soluționa
rea lor.

O contribuție remarcabilă la stu
dierea și aprofundarea acestei pro
blematici a adus în ultimii ani Clu
bul de la Roma — asociație la acti
vitatea căreia iau parte oameni de 
știință din multe țări ale lumii și cara 
și-a atras o largă notorietate toc
mai pentru că a supus dezbaterii pro
bleme de o stringentă actualitate —- 
între care implicațiile dezvoltării in
dustriale, protecția mediului ambiant, 
necesitatea făuririi unei noi ordini 
economice internaționale etc. Chiar 
dacă nu au fost lipsite de unele abor
dări unilaterale sau criterii neștiinți
fice (avem în vedere mai ales primul 
document al Clubului avînd titlul „Li
mitele creșterii") — rapoartele Clubu
lui au prezentat, în general, reali
tăți și concluzii demne de interes, ele 
constituindu-se, totodată, intr-un în
demn adresat oamenilor de știință și 
specialiștilor de a-și situa preocupă
rile mai aproape de problemele care 
fac obiectul deciziilor politice.

Din temele abordate de către Clu
bul de la Roma nu putea, desigur, 
să lipsească problema nr. 1 a econo
miei mondiale — PROBLEMA ENER
GIEI ; ea formează obiectul celui 
de-al patrulea raport — elaborat de 
Denis Gabor, laureat al Premiului 
Nobel pentru fizică, șl Umberto Co
lombo — intitulat semnificativ „Să 
leșini din epoca risipei".

în abordarea problematicii energe
tice, autorii pornesc de la situația 
reală, în acest domeniu, așa cum este 
ea conturată de cercetările de specia
litate. Așa cum se arată în raport, în 
prezent, 95 la sută din energia mon
dială este furnizată de combustibili 
fosili, in timp ce energia hidroelec
trică, nucleară și geotermică continuă 
să joace un roi minor, cererea mon
dială de energie a crescut în ultimii 
25 de ani intr-un ritm mediu anual 
de 5%, ritm care după estimările ex- 
perțiior se va menține și în următorii 
25 de ani ; după toate probabilitățile, 
In următoarele trei-patru decenii sur
ia principală de energie a lumii o 
vor constitui tot combustibilii fosili.

Dacă o asemenea situație se men
ține — Iar calculele învederează acest

lucru — în următoarele decenii, con
form opiniei autorilor, se va facș din 
ce în ce mai resimțit dezechilibrul in 
ceea ce privește sursele de energie, 
pentru ca în perspectiva secolului al 
XXI-lea să apară „o penurie pericu
loasă a tuturor surselor de energie", 
concretizată in epuizarea practică a 
resurselor de combustibili fosili, de
pășirea de către producția de ener
gie convențională a punctului său 
culminant. Autorii nu urmăresc să 
dea o imagine alarmantă, voit sen
zațională, a situației create. Dimpo
trivă, tonul cărții este echilibrat, res
piră încrederea în posibilitățile ome-

CIUDAD DE MEXICO

Măsuri de control asupra activității 
companiilor transnaționale

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Guvernul mexican a adop
tat, in ultimul timp, o serie de mă
suri vizînd sporirea controlului sta
tului in economia națională, în spe
cial in ramurile de bază. între aces
tea se numără și dispoziția potrivit 
căreia o serie de mari întreprinderi 
transnaționale, care acționează în 
Mexic, fuzionează cu întreprinderi 
naționale de specialitate, pentru ca

statul mexican să poată exercita în 
mod efectiv un control sporit asupra 
activității acestora.. Un studiu al In
stitutului de cercetări economice al 
Universității Naționale Autonome 
din Mexic arată că, în genere, acti
vitatea transnaționalelor afectează în 
mod negativ dezvoltarea economiei 
naționale mexicane, ca și a altor țări 
în curs de dezvoltare unde acționea
ză.

PARIS 27 (Agerpres). ■— Pentru a 
încerca, să întrerupă creșterea protec- 
ționismului, care a continuat să se 
propage sub forme insidioase — ca, 
de pildă, reglementările și normele 
tehnice ce sint mai eficace decît ta
xele vamale și mai puțin vizibile de
cît contingentările — S.U.A., Europa 
occidentală și Japonia au încheiat, 
spre sfîrșitul acestui an, printr-o se
rie de acorduri, negocierile comercia
le multilaterale din cadrul G.A.T.T., 
cunoscute sub numele de „runda 
Tokio". La aceasta s-a ajuns după 
șase ani. de dezbateri înverșunate Ia 
Geneva, în cadrul G.A.T.T., în cursul 
cărora — relevă intr-un comentariu 
de bilanț agenția France Presse —

„țările lumii a treia nu s-au putut 
face deloc ascultate". în continuare, 
agenția se întreabă : Oare aceste a- 
corduri exprimă realriiente voința 
guvernelor de a se opune eficace 
presiunilor protecționiste. cum se a- 
firmă la G.A.T.T. ? Și oare au pus 
ele, intr-adevăr, capăt și celor 30 de 
ani de privilegii americane in dome
niul comercial, cum se spune în Eu
ropa occidentală ? Totul — răspunde 
France Presse — va depinde de apli
carea lor, care trebuie să înceapă la 
1 ianuarie 1980, însă impactul real 
al acestor acorduri în lumea actuală 
pare că va fi destul de slab. „Viito
rul nu pare roz pentru occidentali" — 
scrie A.F.P.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PENTRU UNITATEA FORȚELOR DE STINGĂ ȘI DEMOCRATICE, 
într-o cuvintare radiodifuzată cu prilejul campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare, Rajeswara Rao, secretar general al Consiliului Na
țional al P.C. din India, s-a pronunțat pentru unitatea tuturor forțelor de 
stingă și democratice din țară — condiție de. bază pentru succesul luptei 
de apărare a intereselor maselor largi populare.

NAȚIONALIZĂRI IN SALVA
DOR. Guvernul Republicii Salvador 
a naționalizat întreprinderile care 
se ocupă cu exportul de cafea și 
zahăr și a adoptat, totodată, hotă- 
rirea privind crearea unui minister 
al comerțului exterior care să 

, făptuiască politica guvernului 
acest domeniu de activitate.

in- 
in

DE
KE-

ÎN CADRUL MASURILOR 
DEZVOLTARE A ECONOMIEI 
NYEI o atenție deosebită se acordă 
dezvoltării culturii bumbacului, ast
fel incit, in paralel cu cafeaua și 
ceaiul, „aurul alb" să devină linul 
din principalele articole de export 
ale acestei țări. Specialiștii aprecia
ză că bumbacul are perspective 
deosebite datorită particularităților 
pedoclimatice ale Kenyei.

UN STUDIU AL F.A.O. (Organi
zația O.N.U. pentru Alimentație și 
Agricultură), în legătură cu. perspec
tivele producției agricole mondiale 
pină în anul 1985, subliniază im
portanța concentrării eforturilor 
țărilor in curs de. dezvoltare asupra 
creșterii producției lor agricole, 
pentru acoperirea necesarului in
tern și pentru extinderea exportu
rilor lor in acest domeniu —- cu 
condiția ca țările dezvoltate să la 
faciliteze accesul pe piețele in
ternaționale.

TRANSPLANT. Me- 
Vincent Dor a realizat 
Arnault Tzanck din

LA BEIJING, vicepremierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, Ji 
Pengfei, a primit delegația Federa
ției Tineretului Comunist Italian, 
condusă de secretarul național al 
acesteia, Massimo d’Alema, care se 
află într-o vizită în China, la invi
tația C.C. al Ligii Tineretului Co
munist din China. Vicepremierul 
chinez — transmite agenția China 
Nouă — și-a exprimat speranța că 
legăturile dintre L.T.C. Chinez și 
F.T.C. Italian se vor întări, în 
scopul promovării prieteniei între 
cele două țări și popoare.

CONGRES. Cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Democrat- 
Creștin (de guvernămint) din Italia 
va avea loc la Roma in perioada 
1—5 februarie anul viitor, s-a 
țat joi la Roma.

UN NOU 
dicul francez 
la institutul 
Saint-Laurent-du-Var un transplant 
de cord, grefind unui pacient in 
virstă de 58 de ani inima unui 
de 16 ani și jumătate, care se 
dentase mortal manevrind o 
de foc din colecția tatălui 
Transplantul a fost efectuat
metoda numită a „inimii in paralel".

tînăr 
acci- 
armă 

său. 
prin

EMIRATELE ARABE UNITE NU 
INTENȚIONEAZĂ SA MAJOREZE 
PREȚUL LA ȚIȚEI „înainte de 
sfîfșitul primului semestru al anu
lui 1980“ — a declarat ministrul pe
trolului și resurselor minerale al 
E.A.U., Mani Said Al-Otaiba. în ca
drul unei conferințe de presă ținu
te la Abu Dhabi. El a precizat că 
producția de petrol a emiratelor va 
depinde de cererea 
piața mondială.

existentă pe

ISRAELIAN 
asupra poli-

anun-

CELE DOUĂ CICLOANE 
s-au abătut asupra insulelor 
riiius s-au dovedit necruțătoare, in 
ciuda frumoaselor lor nume — 
„Claudia" și „Claudette". Ele au 
provocat moartea a peste 40 de per
soane, precum și considerabile 
pagube materiale. Recoltele — în 
special cele de trestie de zahăr — 
sint complet compromise, numeroa
se locuințe au fost distruse sau 
avariate, iar toate legăturile tele
fonice din țară au fosi întrerupte.

care 
Mau-

Concomitent, pentru soluționarea în 
perspectivă a crizei energetice, este 
necesar însă să se treacă mai hotă- 
rît la punerea in valoare a noi surse 
de energie, practic inepuizabile și 
care se reînnoiesc permanent — cum 
sint energia nucleară, solară, geoter
mică, energia vîntului, a mareelor, a 
valurilor. „Aprovizionarea cu energic 
depinde pe termen lung, subliniază 
autorii, de descoperirea de mijloace t 
tehnico-economice pentru utilizarea * 
de resurse esențial nelimitate și de 
procedee care să facă utilizarea lor 
compatibilă cu constringerile mediu
lui".

(din actualitatea^politicJC)
FRANȚA
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„Timp nefavorabil" 
pe frontul social

ÎN PARLAMENTUL 
su avut loc dezbateri 
ticii agrare a guvernului. Deputății 
opoziției — relevă agențiile A.F.P. 
și U.P.I, — au prezentat date pri
vind faptul că mii de fermieri se 
află în pragul falimentului, iar in
flația a crescut în mod alarmant. 
Dezbaterile s-au încheiat cu pre
zentarea unei moțiuni de neîncre
dere, care a fost însă respinsă de 
majoritatea guvernamentală.

SUEZ. într-o declarație 
cotidianului „Ap Ahram", președintele Administrației Canalului 
Mashour Ahmed Mashour, a precizat că în prezent se desfășoară 
lucrări de modernizare a acestei artery de navigație, care vor permite, 
începind cu 1980, trecerea petrolierelor de foarte mare capacitate.

„CARTE ALBA" PRIVIND DRO
GURILE. în anul 1979, poliția japo
neză a confiscat importante canti
tăți de droguri, introduse prin con
trabandă in țară, în valoare de 
142.5 milioane dolari. — se arată in
tr-o carte albă a poliției nipone 
publicată in această problemă.

MODERN1ZAREA CANALULUI 
i.-liamihn . AV Ahram“. nrp.sftdint.

făcută 
Suez, 

ample

punct de plecare formula nefastă 
conform căreia „cu cit există mai 
mult cu atît se consumă mai mult", 
autorii pornesc de la dispunerea ac
tuală a consumurilor pe zone ale 
globului, pe economii și ramuri eco
nomice, de la gradul de valorificare 
a diferitelor resurse energetice, toc
mai pentru a identifica mal riguros 
posibilitățile și rezervele existente de 
economisire și a asigura „egalitatea 
sacrificiilor" făcute de națiuni, clasa 
sociale. De pildă, referindu-se Ia ni
velurile de consum existente pe plan 
mondial, autorii subliniază că in ță
rile industrializate consumul da ener-

Un imperativ către întreaga umanitate:

„A PĂRĂSI EPOCA RISIPEI!"
CONCLUZIA CELUI DE-AL IV-LEA RAPORT AL CLUBULUI DE LA ROMA 

PRIVIND SOLUȚIONAREA CRIZEI ENERGETICE

nirii de a face fată crizei energetice, 
cu condiția să se acționeze ferm și 
fără întîrziere, potrivit unei viziuni 
strategice bine fundamentate.

în acest sens, în volum sint contu- 
'rate cîteva căi concrete de acțiune. 
O primă cerință se referă la diversi
ficarea modalităților de producere a 
energiei, valorificarea susținută a tu
turor resurselor existente, înlocuirea 
progresivă a surselor de energie con
ventionale cu altele noi. Autorii sub
liniază, pe bună dreptate, că o civi
lizație aflată în plină dezvoltare, cum 
este civilizația umană actuală, nu-și 
poate limita sursele de energie la 
una singură sau numai la cîteva.

Ca perspectivă imediată se impune 
perfectionarea tehnologiilor care să 
permită utilizarea deplină a resurse
lor existente de combustibili, sporirea 
producției de cărbune, care conform 
previziunii autorilor va trebui să 
crească de patru ori pină la sfîrși- 
tul acestui secol, exploatarea mai in
tensă a șisturilor bituminoase, care 
vor deține un rol din ce în ce mai 
important, a nisipurilor asfaltice.

Desigur, în volum nu sint eluda
te dificultățile reale care se ridică în 
acest domeniu — de la soluționarea 
a nenumărate probleme tehnice la 
costurile ridicate pe care le necesită 
acestea și la unele influențe negative 
asupra mediului înconjurător. Tocmai 
de aceea, autorii subliniază că unica 
modalitate de rezolvare a acestor 
probleme deloc ușoare este intensifi
carea colaborării internaționale, coor
donarea eforturilor de cercetare și a 
celor financiare.

Un rol deosebit de important in 
soluționarea crizei energetice revine 
economisirii, combaterii risipei. Sal
tul pe care omenirea trebuie să-I 
facă în acest domeniu este redat su
gestiv de autori : dacă pină în pre
zent risipa era privită ca un factor 
inerent și tratată cu îngăduință, în
lăturarea ei se cere de acum „consi
derată ca unul din aspectele impor
tante ale gestiunii resurselor și in
clusă în obiectivele economice $i so
ciale ale tuturor tarilor".

în stăvilirea risipei și a „uraganu
lui consumului", care au avut ca

gie pe locuitor s-a dublat după 1960, 
că in 75 la sută din țările lumii con
sumul anual de energie pe locuitor 
se situează sub 2 kW. în, Europa — 
între 2—7 kW, iar în S.U.A. și Cana
da — peste 7 la sută, dublu fată de 
consumul din Anglia și triplu față 
de cel din Franța — ceea ce arată că 
rata de creștere a cererii de energie 
poate fi considerabil redusă, fără a fi 
afectate nivelul și calitatea vieții.

O importantă pirghie in reducerea 
consumurilor energetice este repre
zentată de perfectionarea tehnolo
giilor, a concepției bare stă la baza 
proiectării lor, crearea de noi insta
lații și procedee in măsură să valo
rifice cit mai deplin energia. Autorii 
identifică aici o gamă largă de posi
bilități in toate sectoarele economice 
— de la industrie, care figurează în 
fruntea listei marilor consumatori de 
energie, la transporturi și consumul 
casnic — și în toate etapele produ
cerii și consumului de energie. Da 
la conceperea unor tehnologii mai 
eficiente de exploatare a surselor de 
energie clasice — se știe, de pildă.

că in prezent circa două treimi din 
zăcămintele petrolifere nu sint ex
ploatabile cu tehnologiile existente, 
iar cantitatea de gaz risipită în at
mosfera cimpurilor petrolifere este 
imensă — la introducerea unor me
tode mai eficiente de conversiune a 
energiei (intr-o termocentrală, spre 
exemplu, energia termică ce se de
gajă nu este utilizată decît în pro
porție de 35—40 la sută), de la folo
sirea unor sisteme perfecționate de 
încălzire a locuințelor la construirea 
unor colectoare de stocare a energiei, 
toate acestea, adăugate multor al
tora, conturează un tablou edifi
cator al rezervelor tehnice nevâlori- 
ficate încă in ceea ce privește redu
cerea substanțială a consumului de 
energie și de materii prime în gene
ral.

Complexitatea problemelor ridicate 
de criza energetică și, pe un plan 
mai larg, de cea a materiilor prime 
presupune, ca o condiție de bază a 
soluționării lor, eforturi constante din 
partea fiecărui popor. Totuși, așa 
cum relevă și autorii, numai prin 
efortul fiecărei națiuni în parte ase
menea probleme nu-și pot găsi o so
luționare deplina; este necesar efor
tul colectiv al tuturor națiunilor lu
mii, fundamentarea unor strategii 
care să pornească de Ia situația mon
dială și să aibă o perspectivă globală.

Implicit, acest lucru avertizează 
asupra pericolului reducerii crizei 
energetice la aspectele ei strict teh
nice, evidențiază necesitatea unei 
perspective politice in abordarea și 
soluționarea sa, care să țină seama 
de „sistemele de valori și de aspira
țiile umane". „Astăzi, se subliniază 
în volum, un program de planificare 
a energiei nu poate fi fondai în mod 
unic pe considerații economice și teh
nice. Toate efectele legate de me
diu. de sănătate, de climat, de securi
tate trebuie să fie atent evaluate".

După cum se vede, volumul con
ține aprecieri, concluzii și soluții 
realiste, care țin seama de realitățile 
lumii contemporane, de problemele 
cele mai acute ale crizei energetice 
și de materii prime. Este un motiv 
de satisfacție să identificăm în a- 
ceastă lucrare puncte de vedere, a- 
precieri, soluții asemănătoare sau co
mune cu cele susținute și promovate 
de țara noastră, confirmindu-se o 
dată în plus previziunea științifică a 
politicii partidului nostru, caracterul 
ei realist, științific.

Paul DOBRESCU

Trecut cu bine prin purgatoriul 
unor repetate voturi de cenzură, in
troduse de partidele de opoziție in 
Aduiiarea Națională in timpul dez
baterilor asupra bugetului, guvernul 
francez n-a avut prea mult timp să 
răsufle ușurat, deoarece Consiliul 
Constituțional a invalidat legea fi
nanciară ca urmare a. unui „viciu 
de procedură". In aceste condiții, 
parlamentul a fost convocat pentru 
joi in sesiune extraordinară. întreru- 
pindu-i-se vacanța de iarnă, pentru 
a i se prezenta din nou, spre apro
bare, bugetul pe 1980.

Această situație, rar intîlnită în 
procedura parlamentară franceză, 
creează noi dificultăți cabinetului, 
care — așa cum sublinia ziarul 
„LE MATIN" — se află acum ■ în 
fața dilemei: să continue politica 
așa-numită de „laissez-fairs", adică 
de neintervenție a statului în aface
rile economice, politică aplicată de 
aproape trei ani, care nu a dat re
zultatele scontate, sau să încerce so
luțiile sugerate de oponenții săi pri
vind stimularea economiei și crearea 
de noi locuri de muncă? Situația se 
complică prin faptul că în sinul 
„majorității guvernamentale" se 
constată un șir de tendințe cen
trifuge, ziare ca „LE MONDE" și 
„LE FIGARO" vorbind chiar de 
„accentuarea divergențelor" și „șu- 
brezirea punților de legătură" dintre 
partidele componente ale coaliției.

Asemenea frămîntări, apreciază 
observatorii, nu sint chiar rezultatul 
unor simple „confruntări interne din 
sinul majorității guvernamentale", ci 
au un profund substrat economic. 
„Tulburările economice serioase prin 
care trece Franța — scrie „INTER
NATIONAL HERALD TRIBUNE" — 
sint o componentă a depresiunii e- 
conomice care afectează lumea occi
dentală". Cert este că nemulțumirile 
față de „rezultatele palide" ale în
ceputului de redresare economică și 
apoi de blocare completă a acestui 
proces 'Și-au făcut loc și în rîndu- 
rile majorității guvernamentale.

în ceea ce privește partidele de o- 
poziție și sindicatele, acestea vorbesc

deschis despre „eșecul flagrant" al 
politicii economice a guvernului, in- 
vocînd ca argument însuși bugetul 
pe 1.980. Acesta — in forma adoptată 
inițial de Adunarea Națională — pre
vedea un deficit de 31 miliarde 
franci. Cit privește cheltuielile bu
getare, se are în vedete o sporire 
de 14,3 la sută, capitolul cel mai 
costisitor fiind acela al apărării, care 
a consemnat majorări substanțiale. 
Tocmai de aceea, o serie de cercuri 
politice franceze consideră că . aba
terea unor mari fonduri in scopuri 
militare, neproductive, constituie una 
din principalele cauze ale deterioră
rii situației economice.

Există ramuri de bază ale econo- 
tniei, în special industria siderurgică 
și minieră, care au suferit serioasa 
reculuri, concretizate prin scăderea 
producției. Ritmul general de dez
voltare economică s-a incetihit (sub 
1,8 la sută), aceasta fiind de natură 
să contribuie la accentuarea șoma
jului, care afectează 1,4 milioane 
persoane. Concomitent, s-au Înre
gistrat o serie de majorări de pre
țuri, incepînd cu produsele alimen
tare, transporturile și serviciile pil- ,• 
blice și terminind cu construcțiile de, 
locuințe (in ultimele patru luni, de ■' 
pildă, costul apartamentelor nou con
struite s-a majorat cu 24 la sută).

Aceste tendințe din economie au 
fost de natură să determine înrăută
țirea relațiilor de pe frontul social, 
în 1979, ca urmare a grevelor, s-a 
depășit media de 330 zile pierdute 
anual in perioada 1973—1977 la mia 
de muncitori. Puternicele greve ale 
siderurgicilor și cadrelor didactice
— desfășurate în ultimele săptămini
— au avut ca numitor comun aceeași 
revendicare: îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață.

Iată motivele pentru care ziarul 
„L’AURORE" se consideră îndreptă
țit să creadă că în această iarnă, in
diferent de fenomenele meteorolo
gice, barometrul economic și social 
va arăta tot mai des „timp nefavo
rabil". (

Nicolae PLOPEANU

Inflația șl devalorizarea monedelor

Uncia de aur - peste 500 de dolari!

1945
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CREȘTEREA 
MEDIE ANUALĂ 
A PRETURILOR

V4L0AREA DOLARULUI 
ÎNCEPÎND CU 194-5 

(ÎN CENT!)

1969

1ntr-o atmosferă agitată, carac
teristică actualei dezordini mone
tare din Occident, prețul aurului a 
depășit miercuri, pentru prima oară 
In istorie, pragul celor 500 de dolari 
uncia. (O uncie “ 31,103479 g). Eve
nimentul s-a petrecut la bursa din 
New York, unde uncia de metal 
galben a fost cotată la 506,30 do
lari. Joi dimineața, la bursa din 
Zurich, uncia de metal prețios a 
„săltat" din nou la 510 dolari. 
Prin noua creștere, prețul aurului 
t-a dublat în numai un an.

Specialiștii de la bursă atribuie 
„febra aurului" in special acceleră
rii inflației tn statele capitaliste.

care determină adincirea procesului 
de erodare a puterii de cumpărare 
a monedelor țărilor In cauză. Eloc
vent pentru ilustrarea acestui pro
ces este graficul de mai sus, repro
dus din revista americană „U. S. 
News and World Report", care în
fățișează curba descendentă a valo
rii dolarului, principală monedă a 
lumii capitaliste. Față de valoarea 
de referință (un dolar =• 100 de cenți 
in 1945), cea actuală este de numai 
24 cenți. Totodată, media anuală a 
creșterii preturilor a înregistrat 
oscilații continue, alungind pentru 
acest an la 9,4 la sută.
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