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LA SFÎRȘIT DE AN ÎN ECONOMIE

REMARCABILE REALIZĂRI ÎN MUNCĂ
galați: La oțelăria nr. 3 a fost elaborată prima șarjă

ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 28 decembrie 1979 a 

avut loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

La ședință, au luat parte, ca invi
tați, viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de organe 
centrale și președinți ai unor comi
sii perjnanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat Decretul privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale 
refolosibile.

Prin acest decret se stabilesc răs
punderile și atribuțiile ce revin mi
nisterelor, consiliilor populare, între
prinderilor, centralelor, unităților so
cialiste de stat și cooperatiste pentru 
recuperarea și utilizarea integrală a 
tuturor resurselor materiale refolosi
bile, asigurarea prin plan a recupe
rării și reintroducerii în circuitul 
economic a materiilor prime vechi, 
materialelor și produselor refolosi

bile, crearea industriei de recondițio- 
nare a pieselor, subansamblelor și 
produselor, perfecționarea și intro
ducerea de noi tehnologii pentru va
lorificarea în cit mai mare, măsură 
și cu randamente maxime a resurselor 
materiale recuperabile, organizarea 
unitară, pe baze economice, a acestei 
activități, atragerea întregii populații 
în acțiunea de recuperare a materii
lor prime vechi și materialelor refo
losibile.

Decretul prevede, de asemenea, 
obligația ministerelor și a celorlalte 
organe centrale, a consiliilor popu
lare, a tuturor unităților socialiste 
de a lua măsuri ca întregul personal 
muncitor, toți cetățenii să cunoască 
temeinic prevederile legale referitoa
re la recuperarea și valorificarea in
tegrală a resurselor materiale refo
losibile, să înțeleagă importanța deo
sebită pentru economia națională a 
reintroducerii în circuitul economic a 
acestor resurse și să aplice întocmai 
reglementările din acest domeniu.

In continuarea ședinței, Consiliul 
de Stat a adoptat Decretul privind 
regimul produselor și substanțelor 
toxice și Decretul privind evaluarea 
construcțiilor, terenurilor și planta
țiilor ce se preiau, cu plată, în pro
prietatea statului prin expropriere 
sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Consiliul de Stat a ratificat Con
venția cu privire la răspunderea in
ternațională pentru daunele cauzate 
de obiecte lansate în spațiul extra- 
atmosferic, încheiată la Londra, 
Moscova și Washington, la 29 martie 
1972, și Acordul dintre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Orga
nizația Națiunilor Unite privind con
tinuarea și dezvoltarea Centru
lui Demografic O.N.U. — România 
(C.E.D.O.R.), încheiat' la New York 
la 15 noiembrie 1979.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, avizate favorabil de co
misiile permanente ale Mării Adunări 
Naționale, precum și de către Con
siliul Legislativ.

La Combinatul siderurgic din Galați, în cadrul 
probelor tehnologice la cel dinții convertizor al 
oțelăriei nr. 3 cu turnare continuă, a fost ela
borată, in cursul nopții de 27 spre 28 decembrie, 
prima șarjă de oțel. Informind despre acest im
portant succes, într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean de partid sub
liniază : Dorim să vă asigurăm de hotărîrea co
lectivelor de constructori, de a pune în funcțiune 
celelalte două convertizoare, mașinile de tur
nare continuă, astfel încît în anul 1980 și în 
viitorul cincinal, noua oțelărie să contribuie din 
plin la realizarea producțiilor de oțel planificate.

Permiteți-ne să vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că organul județean 
de partid, comuniștii de pe platforma combina
tului siderurgic, toți oamenii muncii care parti
cipă la realizarea etapei finale de dezvoltare a 
acestei mari cetăți de metal a patriei vor ac
ționa cu sporită hotărlre și dăruire revoluțio
nară, făcînd totul pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile încredințate.

Prin punerea trepta
tă în funcțiune a în
tregii oțelării și a al
tor obiective aflate 
acum în diferite faze 
de execuție, cetatea 
de metal de la Ga
lați își va contura 
etapa finală de 10 mi
lioane tone oțel pe an, 
sarcină de seamă tra
sată de conducerea su
perioară de partid.

Oțelăria nr. 3 esta

proiectată de IPRO- 
MET București și exe
cutată de experimen
tatul constructor al 
combinatului : între
prinderea de construc
ții și montaje siderur
gice Galați. Noul obiec
tiv, cu o capacitate 
de 3 milioane tone oțel 
pe an, prezintă 6 sea
mă de îmbunătățiri, 
proiectantul și con
structorul transpunînd

în practică sarcinile 
stabilite de conduce
rea partidului nostru 
privind reducerea vo
lumului de materiale 
și a suprafeței con
strucțiilor, micșorarea 
costului acestora, a 
importurilor de utila
je. Pe de altă parte, 
experiența acumulată 
în execuția oțelăriilor 
cu convertizoare a 
permis crearea de op
timizări tehnologice, 

* capabile să ducă la 
randamente sporite. 
Astfel, în comparație 
cu oțelăriile nr, 1 și 2, 
suprafața noii oțelării 
este redusă cu 3 500 
mp, iar consumul de 
metal în construcție cu 
13 400 tone, valoarea 
investiției fiind mult 
mai mică. Totodată, au 
fost aplicate noi solu
ții tehnologice, astfel 
încît întreaga produc
ție elaborată aici va fi 
turnată la mașinile de 
turnare continuă a o- 
țelului în blumuri. în 
deea ce privește utila
jele. ele simt realizate 
aproape integral in 
țară. (Dan Plăeșu).

SUCEAVA: în centrul atenției — 
modernizarea producției

Planul pe patru ani îndeplinit
Printr-o telegramă adresată Co

mitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Co
mitetul județean Iași al P.C.R. 
anunță că oamenii muncii din in
dustria județului Iași au îndeplinit, 
în ziua de 28 decembrie, prevederi

le de plan pe cei patru am ai ac
tualului cincinal. S-au creat astfel 
condiții ca pînă la sfîrșitul anului 
să se obțină o producție suplimen
tară în valoare de peste 300 mili
oane lei.

ț Chimiștii de pe platforma Com
binatului de celuloză și hîrtie din 
Suceava se prezintă cu un bogat 
bilanț de realizări în acțiunea de 
ridicare a eficienței economice. în 
perioada care a trecut din acest an, 
nomenclatorul producției a fost îm
bogățit cu noi sortimente de hir- 
tie cu calități superioare, intre care 
complexele de hirtie suport pen
tru abrazive, complexele pe bșză 
de împislituri de sticlă cu polies-

teri și hîrtia antieorosivă. Valoarea 
produselor noi introduse în fabri
cație depășește suma de 100 mili
oane lei.

De asemenea, prin adoptarea u- 
nor soluții adecvate de perfecțio
nare a fluxurilor tehnologice, com
binatul sucevean a diminuat sub
stanțial consumurile specifice de 
săruri sodice și energie electrică.

(Agerpres)

PRAHOVA : Un important obiectiv petrochimic
Pe marea platformă .industrială 

de la Brazi a intrat în probe teh
nologice un nou și important o- 
biectiv petrochimic. Este vorba de 
instalația de izomerizare normal 
pentan, care va valorifica anual, 
superior, peste 220 000 tone mate
rie primă provenită din rafinăria 
combinatului, asigurind în același 
timp solvent» de polimerizare pen

tru cauciucul poliizoprenic care se 
fabrioă la Brazi și Borzești și în- 
tr-un viitor apropiat materia pri
mă pentru a doua instalație de 
cauciuc poliizoprenic de pe platfor
mă. Din cele peste 1 500 de tone 
utilaje, agregate, coloane, care con
stituie instalația, o mare parte sînt 
realizate la I.U.C. Ploiești, „Grivi- 
ța roșie“-București și de alte uni
tăți. (Constantin Căpraru).

GORJ : In casă nouă 
locatari ai viitorului oraș RoVinarî

Ion Vîlceanu, lăcătuș la între
prinderea de utilaj minier Rogo- 
jelu, Grigore Durlă, vulcanizator 
la cariera Roșia, Constantin Vădu
va, electrician la Tismana, în to
tal 90 de familii muncitorești din 
bazinul carbonifer al Gorjului, s-au 
mutat acum, la sfirșit de an, in 
casă nouă, prin darea în folosin
ță a primelor 90 de apartamente

în perimetrul viitorului oraș al mi
nerilor și energeticienilor de la Ro- 
vinari. în prezent, forțele construc
torului și. ale beneficiarilor sint 
concentrate spre incheierea lucrări
lor la alte trei blocuri și asigurarea 
unui larg front de lucru, pentru 
a fi date in folosință, pînă Ia sfir- 
șitul lui 1980, aproape 1 000 de apar
tamente. (Dumitru Prună).

Călătorim uneori pe fi
rul unor tradiții care ne 
poartă intre repere înde
părtate în timp, care legi
timează comunități de oa
meni destoinici, ținuturi, 
civilizații. Și nu de puține 
ori uităm că tradițiile în
seși cunosc o clipă a înfi
ripării lor, un moment în 
care sînt mai vii ca oricînd 
pentru că tocmai în clipa 
aceea se nasc, se transmit 
de la om la om, se așează 
în matca duratei și a ges
tului creator. Din această 
perspectivă, se dovedesc a 
fi elocvente, definitorii 
pentru climatul nostru so
cial, condițiile în care se 
zămislesc și se perpetuea
ză, într-un oraș, într-o în
treprindere sau la nivelul 
unei familii, tradițiile 
muncitorești, ca temelie și 
rost, ca mod esențial de a 
trăi și munci în chip comu
nist, ca dimensiune fun
damentală a staturii mo
rale a unor oameni care 
și-au dedicat destinul pa
triei/ progresului și ferici
rii ei de azi și de mîine.

„Noi, națiunea noastră, 
poporul nostru — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită cu 
prilejul încheierii Con
gresului al XII-lea al 
partidului — cind vorbim 
de om, de omenie, vorbim 
de Om cu O mare..." Sînt 
cuvinte asupra cărora se 
cuvine să medităm. în- 
tr-adevăr, tot ceea ce se 
construiește în această 
țară, și în plan material, și 
între hotarele spiritului, ne 
întărește mereu în convin
gerea că omul nou. căruia 
nu o dată i-am ridicat sta
tui din metafore, -nu este o 
utopie, un țel de atins in- 
tr-Utif viitor mai apropiau 
sau mai îndepărtat, ci o 
plămadă concretă a anilor 
luminoși ai socialismului, 
un ideal coborît pe pămînt, 
o existență în devenire, 
necontenit perfectibilă. De 
asemenea, tradiția munci
torească. la care uneori ne 
referim mai mult ca la un 
concept decit ca la un dat

existent, este de. fapt o 
realitate cit se poate de 
vie. Și, din nou, nu trebuie 
să mergem prea departe 
pentru a constata cum se 
întipărește în conștiințe, la 
cald, această pecete speci
fică timpului nostru. Omul 
nou, tradițiile care-i con
feră calitatea de chinte
sență a evoluției sociale 
românești din ultimele de
cenii își împlinește gran
doarea chiar-, alături de

meleaguri, Iulică Ivan face 
parte din prima generație 
de mineri din Gorj, din 
rîndurile celor care, în 
urmă cu un deceniu și ju
mătate, au răspuns cu en
tuziasm chemării partidu
lui de a scoate la lumina 
unei meniri noi bogățiile 
naturale străvechi ale unui 
județ considerat pînă atunci 
printre cele mai sărace din 
țară. Și el, și tovarășii săi 
de muncă au înstăpînit aici

Tradiția 
muncitorească 
din tată-n fiu

noi, chiar în noi. Pînă și 
un simplu carnet de re
porter conține în filele sale 
suficiente argumente în 
favoarea acestui adevăr în 
substanța căruia ne recu
noaștem și faptele, și aspi
rațiile.

înarmați cu o filă de 
carnet de reporter să des- 
cindem în Gorjul marilor 
exploatări carbonifere... 
Intr-o profesie a excep
țiilor, viața și munca lui 
Iulică Ivan împlinesc un 
destin de excepție. Omul 
este miner, are 44 de ani 
și din aceștia mai mult de 
jumătate Pa petrecut în 
subteran, smulgînd zi de zi 
energie solidă din mărun
taiele unui pămînt generos. 
Debutul lui în meserie s-a 
consumat cu ani înainte de 
a se declanșa exploatarea 
lignitului în bazinul car
bonifer Motru și, cu toate 
acestea, prin vîrstă, prin 
atașamentul arătat acestor

o tradiție și tot ei au ridi
cat aici această tradiție la 
rangul de flacără.

Dar cu asta încă nu am 
spus totul. Iulică Ivan, co
munist încercat, care și-a 
reprezentat tovarășii de 
muncă in marele forum al 
comuniștilor țării, este bri
gadier la mina Horăști. La 
21 august a.c. a devenit 
Erou al Muncii Socialiste, 
eveniment despre care nu 
credem să greșim prea 
mult cînd afirmăm că l-a 
sărbătorit prin muncă. 
Cam în jurul aceleiași date, 
împreună cu oamenii săi, 

■"brigadiferui Iulică lvail a 
trecut din abatajul 81 în 
abatajul 75, unde poate fi 
găsit și astăzi, cînd după 
zile de dezbateri fructuoa
se a revenit la rosturile 
lui. Și-au cumpănit toți cu 
grija cuvenită uneltele, pu
terile și, de unde pînă 
acum nimeni nu izbutise 
să disloce din stratul sub

teran mai mult de 4—5 
fișii de lignit în trei schim
buri, ei au dublat produc
tivitatea propriei lor 
munci, dizlocîijd curent 
7—8 fîșii de cărbune. De la 
începutul anului pînă in 
prezent, brigada lor a ex
tras suplimentar peste 
75 000 tone lignit și, desi
gur, nu se va opri aici mă
sura acestei abnegații su
preme, la rădăcina căreia 
regăsim același bărbat, 
același destin, aceeași fla
cără. Șefii de schimb Ion 
Grigore, Vasile Rîbu și Ion 
Geamănu, electricianul 
Marin Duți sau lăcătușul 
Constantin Băleanu, sau 
minerii Marin Lăpădat și 
Marin Nicu au acumulat 
întreaga lor experiență 
profesională la temperatu
ra unui efort căruia șeful 
lor de brigadă i-a impri
mat ritmuri noi, rar întîl- 
nite in abatajele bazinelor 
carbonifere. Peste toate, ca 
să spunem și ceea ce cre
dem noi că trebuie neapă
rat spus, revelator 'este și 
faptul că Mitică Ivan, fiul 
eroului nostru, lucrează de 
opt ani, fără întrerupere, 
cot la cot, cu brigada ta
tălui său, împlinind în lun
gul șir al bărbaților Gor
jului alt bărbat, alt destin, 
altă flacără. Și nu este mal 
puțin adevărat că, așa cum 
flăcările împlirfesc o torță, 
destinele lor individuale se 
contopesc în destinul colec
tiv din miezul' combustiei 
căruia se întrezăresc tot 
mai limpezi orizonturile 
de mîine ale acestui me
leag renăscut.

O responsabilitate asu
mată plenar, în fapt, are și 
semnificația unei solii și 
este . cu/atîț mai plin, de 
tîlc gestul transmiterii 
acestei sblii din aproape în 
aproape, de la tovarăș la 
tovarăș de muncă, sau din 
aproape in foarte aproape, 
de Ia tată la fiu. Și fami
liile în care tradițiile mun-

__ ____ Mihai PELIN 
(Continuare în pag. a Ii-a)

IARNA - SEZON DE INTENSĂ

MUNCĂ POLITICĂ DE MASĂ
Republica în creațiile artiștilor plastici

Exigențe statornice față de activitatea 
de educație inaterialist-științifică: 
perseverență, ingeniozitate, putere 

de convingere
în secretariatul Comitetului jude

țean de partid Galați a fost analizată 
cu puține luni in urmă preocuparea 
organelor și organizațiilor de partid, 
a comitetului județean de cultură și 
educație socialistă pe tărîmul ac
tivității de răspindire a cunoștințelor 
științifice în rindul maselor de cetă
țeni, implicit modul cum au fost 
transpuse în, practică prevederile 
programului comitetului județean de 
partid, elaborat în 1978, privind răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice și de 
educație materialist-științifică a 
populației.

Lucrurile bune, experiențele eviden
țiate cu acel prilej își păstrează și azi 
valabilitatea, pe această linie desfășu- 
rindu-se un complex de acțiuni: expu
neri, dezbateri, schimburi de experien
ță (în comunele Liești, Independența, 
Pechea și altele), chiar studii ; in anii 
1978—1979 au fost editate 15 broșuri 
cu materiale în sprijinul celor care 
organizează asemenea acțiuni. Este 
bine să amintim aici că în cadrul 
învățămîntului politico-ideologic șl 
de U.T.C. au existat 470 de cursuri 
de materialism dialectic și istoric, 
frecventate de peste 16 000 cursanți. 
Totodată, merită a fi semnalată exis
tența a circa 350 puncte de documen
tare, alături de cercurile științifice și 
tehnico-aplicative din așezămintele 
culturale, precum și de cele 400 de 
caravane politice și brigăzi științifice, 
aflate in activitate. In universitățile 
cultural-științifice de la sate ființea
ză, de asemenea, 337 cursuri pe acest 
profil, urmate de 11 000 de cursanți. 
Cartea, filmul, căminele culturale re
prezintă tot atîtea posibilități de des
fășurare a unei bogate activități de 
educație materialist-științifică la sate.

Aceeași analiză a consemnat însă și 
o seamă de deficiențe în munca des
fășurată de organizațiile de partid, 
de' comitetele comunale pe această 
linie, lipsuri care se referă mai ales 
la faptul că nu întotdeauna activita
tea de educație materialist-științifică 
are un caracter organizat. în unele 
cazuri, creșterea numerică a acțiu
nilor nu a condus și la un vizibil salt 
calitativ. Mai au loc expuneri, sim
pozioane, dezbateri neinteresante, a- 
Bundlnd in platitudini, organizate în 
grabă, In vreme ce baza materială 
culturală a comunelor nu este folo
sită integral și intensiv in acest scop.

Un raid efectuat deunăzi în cîteva

comune ale județului avea Să arate 
că, între timp, s-au înregistrat unele 
progrese.' De pildă, în comuna Nico- 
rești s-a organizat un schimb de ex
periență pe tema „Metodologia orga
nizării activității de educație mate
rialist-științifică a oamenilor muncii", 
la care au participat directorii așe
zămintelor culturale, bibliotecarii, 
președinții comisiilor locale de răs- 
pîndire a cunoștințelor materialist- 
științifice, directori ai universităților 
cultural-științifice din comunele 
Țepu, Nicorești, Buciumeni, iar în 
comuna Tudor Vladimirescu, un 
schimb de experiență asemănător, la 
care au fost prezenți factorii de re
sort din comunele Nămoloasa, Fun- 
ddhi, Tudor Vladimirescu și Piscu. în 
aceste zile, brigăzile științifice au 
fost prezente in numeroase localități, 
între care în comuna Fundeni, cu 
dezbateri despre știință și religie și 
sărbătorile laice de iarnă — acțiuni 
conduse și organizate direct de co
mitetul comunal de partid.

Analizînd lucrurile mai în amănunt, 
rezultă insă că lipsurile de mult știu
te nu au fost în totalitate înlăturate. In 
comuna Schela, de exemplu, tovarășa 
Maria Tăune, secretara comitetului co
munal de partid, și Pantelimon Gavri- 
liu, secretar adjunct cu propaganda, 
ne-au împărtășit preocupările lor în 
domeniul atît de important al formării 
unor convingeri ateist-științifice fer
me. Unele acțiuni există (am reținut, 
între altele, o dezbatere cu activul de 
partid din comună), dai' organele și 
organizațiile de partid sînt încă prea 
puțin implicate in conducerea acestei 
activități. Așa se explică și faptul că 
nu toți intelectualii din localitate — 
peste 50 la număr — sînt atrași la 
susținerea unor acțiuni de educație 
materialist-științifică, „povara" fiind 
dusă doar de vreo 10—15 dintre ei, 
Îndeosebi învățători, profesori, medici. 
Punctul de documentare politico- 
ideologică, biblioteca comunei oferă 
din belșug materiale de studiu pe a- 
ceastă temă. Nu rămine decit să se 
manifeste un plus de inițiativă, în 
primul rind din partea comitetului 
comunal de partid. Pentru că nu a- 
junge ca — prin aportul cooperativei 
agricole, al locuitorilor de aici — co-

Da» PLAEȘU 
corespondentul ,,Scinteii“

(Continuare in pag. a V-a)
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Marea ctitorie socialistă a poporului 
generoasă sursă de inspirație

istoria patriei 
ultimilor cincisprezece ani poate fi 
amploarea transformărilor și realizărilor ca o 
epopee glorioasă, eroică a socialismului în 
O afirmare fără precedent a resurselor crea- 
poporului a făcut ca chipul patriei să capete 

omul societății so- 
să-și imprime adînc 
monumente durabile, 
strălucire a artelor

noastre, 
conside-

Cea mai fertilă epocă din 
perioada 
rată, prin 
veritabilă 
România, 
toare ale
o nouă strălucire, iar omul nou, 
cicliste multilateral dezvoltate 
geniul creator al civilizației în 
înălțate pentru totdeauna. Noua
românești - evocată de secretarul general al partidu
lui în Raportul la Congresul al XII-lea al P.C.R. își are 
izvoarele în această măreață afirmare a poporului, în 
vasta lui epopee constructivă. Se cuvine să lăsăm ge
nerațiilor viitoare, în bronz, piatră sau marmură imagi
nea transfigurată a artei care să vorbească despre 
bucuriile și realizările noastre, despre marile elanuri și 
aspirații care însuflețesc poporul în muncă și luptă. 
Aceasta au înțeles-o bine artiștii de azi, creatori anga
jați cu toată responsabilitatea conștiinței lor în opera 
de făurire a unei arte și culturi specifice, inconfunda-

bile, rod armonios al conlucrării tuturor artelor, menit 
să asigure țării un nepieritor patrimoniu artistic, răs- 
punzînd în forme și stiluri variate comenzii sociale a 
timpului nostru. Chemarea înflăcărată, patriotică, adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor oamenilor 
de artă
de umanismul revoluționar al societății noastre, 
prin mesajul și valoarea lor artistică să contribuie la 
înnobilarea ființei umane, să cultive spiritul patriotic, 
devotamentul față de patrie, de cauza socialismului, a 
fericirii întregului nostru popor", își află un adînc ecou 
în conștiința artiștilor. Reproducem în pagina a IV-a 
imaginea unor momente realizate, precum și schița 
altora, viitoare, spre a înlesni cititorilor să cunoască 
ceea ce s-a realizat, dar și preocupările, gîndurile ce 
frămîntă imaginația creatoare spre a da chip trăsătu
rilor epocii, omului și realizărilor lui. Șantierul de crea
ție al artiștilor noștri este bogat, plin de semnele unei 
profunde angajări în slujba artei umaniste despre 
care, alături de imagini convingătoare, mărturisesc și 
confesiunile pe care creatorii au ținut să le facă.

de a „da țării tot mai multe lucrări pătrunse 
care

lulia Oniță - Proiect pentru Monu
mentul minerilor - Baraolt *

l

Se terminase o emoțio
nantă manifestare literară 
in sala clubului muncitoresc 
din Bumbești-Jiu. M-am 
trezit pe treptele edificiului 
înconjurat de un grup de 
elevi îndrăgostiți de poezie. 
Sînt tineri ce descifrează 
frumusețea unor meserii la 
grupul școlar din localitate. 
Citeva sute de fete și băieți
veniți de prin 
ale Gorjului.

multe sate
— ...Și cum a mai fost?

— m-a întrebat un tînăr
blond, cu ochi albaștri, care
vrea să devină , .prozator și
electromecanic".

— Cind am cunoscut pri
ma dată Bumbeștiul am în
vățat un cintec și am aflat 
o legendă.

— Mai știți cîntecul?
Am încercat baritonal:
— „Răsună Valea / Răsu

nă valea / De la Bumbești 
la Livezeni...".

Am rîs apoi cu toții zgo
motos și am pornit spre 
centrul comunei.

— Și ce mai era atunci 
prin Bumbești?

— îmi aduc aminte că 
acolo unde Sadu se varsă în

Jiu era o moară de apă, dar 
încremenise fiindcă oamenii 
nu prea aveau ce să macine.

Ne-am despărțit. Tinerii 
s-au dus spre dormitoarele

Legenda pe care o aflasem 
prin 1949, cind am poposit 
prima dată in defileul Jiu
lui, spune că un cioban venit 
cu turmele de dincolo de

castrul roman construit de 
cohorta IV Cypria și ale 
cărui urme sint conservate 
la marginea dinspre Tîrgu 
Jiu a comunei. Cum puteau

BUMBESTI-JIUJ>

De la elanul brigadierilor de ieri 
la spiritul cetățenesc de azi

topeau minereuri să-și facă 
din ele unelte și arme?

Sînt frumoase și legendele, 
fiindcă dovedesc înzestrarea 
narativă a unor oameni ce 
au dat spiritualității româ
nești „Miorița", așa că să-l 
păstrăm lingă sufletele noas
tre și pe Bumbea. îmi 
place să mă gîndesc la el 
atunci cînd vizitez Muzeul 
arhitecturii populare gor- 
jenești, întemeiat la Curti- 
șoara, sat ce aparține de 
Bumbești-Jiu. Aici, în preaj
ma' culei Cornoiu, con
struită prin secolul al 
XVIII-lea. au fost aduse din 
diferite sate gorjenești cîteva 
case dintre cele mai vechi, 
reprezentative pentru această 
zonă etnografică.

încălzite de centrala . de ter- 
moficare unde îi așteptau 
cărțile de tehnologie, cele de 
versuri, cearșafurile imacu
late. Dinspre defileul Jiu
lui, ce se deschide ca un 
culoar de piatră tăiat de 
apele rîului în munți, bătea 
un vint cîinos, amestecat 
cu săgeți de lapoviță.

munți a găsit prin locurile 
acestea iarbă bună, că și-a 
durat lîngă albia Jiului un 
bordei. II chema Bumbea, iar 
cu timpul satul ce s-a în
firipat in jurul acestui bor
dei s-a numit Bumbești. 
Nu le-am depănat legenda 
tinerilor. Știau lucruri inte
resante despre viața din

ei crede că cei 12 000 de lo
cuitori ai Bumbești-Jiului de 
astăzi se trag din seminția 
acelui Bumbea, cînd cu mult 
timp mai înainte roma
nii construiseră aici bastioa
ne, iar la Baia de Fier s-au 
descoperit vetrele unor cup
toare unde strămoșii noștri

Am intrat într-una din 
casele țărănești aduse aici de 
la Dobrița, sat de munte, 
unde oamenii păstoresc și își 
plantează vița de vie pe ripe, 
într-un pămînt sîngeriu, din 
care mai înainte au scos, 
atîta cît au putut, bolovanii

Lucian ZATTI
(Continuare în pag. a V-a)

Pionierii si școlarii
r f

și-au îndeplinit și depășit 
angajamentul la muncă 

patriotica
Cei peste 2,5 milioane de pionieri și 

cadrele care muncesc cu copiii și-au 
îndeplinit angajamentul la muncă 
patriotică pe anul 1979 In proporție 
de 110,8 la sută. Acționînd sub de
viza „Fiecare pionier — o faptă de 
muncă pentru înflorirea patriei", in 
perioada vacanței de vară și în cam
pania agricolă de toamnă, peste 
2 000 000 de pionieri și școlari, orga
nizați în echipe și brigăzi, au luat 
parte la strîngerea și depozitarea 
unor importante cantități de produse 
agricole. Totodată, s-au organizat 
4 400 tabere de muncă patriotică la 
unele obiective din agricultură și sil
vicultură. Pionierii și școlarii și-au 
adus, de asemenea, contribuția la în
frumusețarea și buna gospodărire a 
școlilor și localităților, la recuperarea 
și redarea in circuitul economic a 
unor materiale secundare. S-au co
lectat și valorificat 2105 tone plante 
medicinale și 1 633 tone fructe de 
pădure, 24 429 tone materiale secun
dare feroase și neferoase, 9 885 
tone de hîrtie, 1 893 tone textile 
și 40 917 855 sticle și borcane.

Anunțînd acest succes printr-o te
legramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. Biroul Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor subliniază 
că, în anul 1980, Organizația Pionie
rilor și-a stabilit un agaj ament la 
muncă patriotică mai mare cu peste 
30 la sută față de cel din anul 1979.

TIMIȘOARA:
O importantă realizare 

tehnică
In cadrul întreprinderii „Electro- 

timiș" din Timișoara a fost pusă tn 
fabricație de serie o mașină de pre
lucrat prin electroeroziune, realizată 
după proiecte și tehnologii elaborate 
de specialiștii unității, în colaborare 
cu unele institute de cercetare din 
țară. Noua mașină, destinată prelu
crării matrițelor de mare precizie șl 
cu configurație deosebit de comple
xă, funcționează în regim automat, 
pe bază de comandă numerică pro
gramată.

In gama produselor introduse tn 
acest an în fabricația întreprinderii 
figurează aproape 180 de noi agre
gate, mașini, matrițe, dispozitive și 
alte utilaje cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare, majoritatea 
înlocuind produse similare din 
import.

(Agerpres)



PAGINA 2 SClNTEIA — slmbătă 29 decembrie 1979

I

I
i

I
Organizațiile Frontului Unității Socialiste in acțiune

I
I divers;
I
I

Dragoste 
de natura

I
casa
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Cu trei ani in urmă, in 
vinătorului Gheorghe Lupșa din 
Gherla-Cluj a intrat un cioban. 
Ciobanul avea sub cușma lui un 
purceluș mistreț, cit un pisoi 
(cîntărea abia... MO gr) pe care 
i l-a oferit lui Gh. L. Au trecut 
lunile și anii, iar puiul de mis
treț a rămas pe lingă casa omu
lui, îngrijit cum se cuvine de 
sofii Lupșa, dar mai ales de fe
tita lor in vîrstă doar de cițiva 
anișori. Acum e zdravăn și 
a prins ceva in greutate : ' are 
peste 250 kg ! „Nu cu mult 
timp în urmă, ne declara Gh. 
Lupșa, am încredințat animalul 
rezervației silvice din Ciumești- 
Argeș. Am făcut'acest gest din 
dragostea pentru natură. pen
tru a da un exemplu . colegilor 
mei, vinătorii din întreaga tară".

Mihai
de la Turnu

I
I
I
I
I
I
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I

I
I

turiști, în frunte cu stu- 
Marian Boguleanu. de la 

București 
„cunoscători"

I
I
I
I
I
I

Trei 
dentul
Institutul politehnic 
(metalurgie), toți 
nelntrecuti ai cărărilor de mun
te, au pornit pe Cozla în sus. 
Ora înaintată, drumul greu, in
dicatoarele șterse. Curind au 
pierdut cărăruia adevărată. Bij- 
biind prin întuneric, au ajuns 
intr-un loc inaccesibil pentru ei. 
Stingă — perete, dreapta — pră
pastie, peste tot beznă.

Ca să semnalizeze cit de cit, 
au început să ardă mersul tre
nurilor pe care il aveau, au în
ceput să strige cu disperare. 
Tocmai cind nu mai aveau pu
tere să strige, au văzut in preaj
mă licărind o lampă. Era un om 
de la stafia C.F.R. Minăstirea 
Turnu. care venise să-i salveze,

— Cum te numești nene, l-au 
întrebat la despărțire cei trei 
pe îndrăznețul ceferist.

— Mihai — a spus omul.

I
I

Ciuperci... 
in balcon

la redac-
Rodinciuc
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Ne-a vizitat deunăzi 
ție tovarășul Vasile 
din Tg. Jiu, despre care se inte
resează mii de oameni din tară. 
De ce ? Anunțam, cu 2—3 săp- 
tămîni in urmă, intr-un fapt di
vers, că V.R produce ciuperci 
la domiciliu, pe balcon. Oame
nii cer amănunte. Practic, el 
produce, pe 2 mp, două tipuri 
de ciuperci : ciuperci tip „păs
trăv" — producția 1 kg pe săptă- 
mmă, și ciuperci de cimp in tt- 
ceeași cantitate. Cei care se in
teresează de adresa lui V.R., il 
pot găsi la Tg. Jiu, str. Uni
rii, bl. nr. 4. sc. 1. ap. 13.

Bravo, soldați!
Noapte de iarnă. Trenul per

sonal nr. 1542 din direcția 
Curtea de Argeș-Pitești înain
tează liniștii pe calea ferată. La 
un moment dat. intr-unui din 
vagoane se iscă larmă. Șase in
divizi bagă călătorii în spaimă. 
Urlă, înjură, scot cuțitele, se de
dau la acte de jaf. Iau poșete, 
obiecte de îmbrăcăminte, țin va
gonul sub teroare. Erau in acel 
vagon insă și doi soldați : Ilie 
Neacșu și Ioan Drăguț. împreu
nă cu alți călători au tișnit de 
pe bănci. Unul, cel mai pericu
los dintre huligani e prins și 
trîntit la pămint. ceilalți dau 
bir cu fugitii, dar sînt găsiți de 
militia locală in citeva ore.

Vom publica la timpul cuve
nit numele și pedeapsa bineme
ritată ale fiecăruia.

Pe două cărări
Ieri seară, pe Bd. 1 Mai din 

București este oprit, de către un 
elev al școlii de miliție, autotu
rismul nr. 6—B—754, care alerga 
pe două... cărări.

— Actele, vă rog !
— Ce acte 1 — zise 

conducătorul mașinii si 
pornească.

In fata autoturismului 
seră, insă, citiva oameni, uimiți 
de îndrăzneala șoferului.

— La o parte! — strigă omul 
de la volan. Că dau peste voi 
toți ! Sînt chior — vru să zică el, 
scofînd capul pe fereastră.

S-au lămurit cu totii. imediat, 
după aburul care i-a învăluit 
deodată : omul era chior... de 
beat.

înțepat 
di să
apăru-
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Dintr-o joacă...
O femeie din satul Florești. 

județul Vaslui, a plecat de-acasă 
cu treburi. In urma ei au ră
mas. ' fără supraveghere, trei 
copii minori. Aceștia, tot um- 
blînd prin încăpere, au început 
să se joace cu focul. A izbucnit 
un incendiu cu urmări tragice : 
doi copii s-au ales cu arsuri 
grave și au fost transportați de 
urgență la spitalul municipal 
Birlad. iar al treilea a incetat 
din viață.

„Lupul de mare 
și vulpea

Cit au fost vara și toamna de 
lungi, qospodarii din comuna 
Tetoiu-Vilcea au avut de suferit 
din cauza unor cumetre viclene 
care seară de seară dădeau 
iama prin cotele. Tocmai cind 
vulpile își făceau de cap, iar de 
prin curțile oamenilor se răreau 
văzind cu ochii galinaceele, 
Mircea Guran, marinar de cursă 
lungă, fiu al comunei, a venit 
acasă ■ să-și petreacă la părinți 
concediul de odihnă. Cum a 
venit, a și plecat pe urmele cu- 
metrelor. Șiretenia „lupului de 
mare" s-a dovedit superioară 
vicleniei vulpilor, tn numai 
citeva zile a împușcat 4 vulpi 
si

✓✓

I
11 vulpoi zdraveni.

Rubrica realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții „Scinteii
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Deși s-a scurs relativ puțin timp 
de la constituirea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității Socialiste, 
în cadrul întreprinderii de auto
camioane Brașov acestea au reușit
— îndrumate pas cu pas de organi
zațiile de partid — să participe ne
mijlocit la rezolvarea multiplelor pro
bleme care stau în fața colectivului 
de muncă al acestei mari unități in
dustriale. „Se poate afirma — a ținut 
să precizeze tovarășul Constantin Ră- 
țoi, secretarul comitetului, de partid
— că organizațiile F.U.S. au început 
să acționeze, să se manifeste ca o 
prezență tot mai activă în viața uzi
nei noastre".

Cum se reflectă această prezență ?
Prin participarea directă, alături de 

celelalte organizații de masă, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
la dezbaterea problemelor care apar 
în uzină și la mobilizarea colectivelor 
de oameni ai muncii, români, maghiari 
și germani, la rezolvarea lor. Un 
prim argument. Dacă in luna decem
brie uzina a realizat cel mai înalt 
nivel de producție, nivel prevăzut 
pentru trimestrul I al anului viitor, 
acest fapt se explică fără nici o exa
gerare și prin contribuția adusă de 
organizațiile F.U.S. care cuprind sute 
de oameni ai muncii.

„Pe baza programului întocmit, 
ne-a relatat ing. Nicolae Stoica, pre
ședintele organizației F.U.S. din sec
ția 660-turnătoria de fontă, noi am 
acționat în timpul scurs de la consti
tuire în două direcții : atragerea de 
noi membri în organizație și mobili
zarea membrilor F.U.S. la rezolvarea 
unora dintre problemele care ștau în 
fața colectivului nostru de mdncă. In 
primul caz, ca urmare a activității 
desfășurate de membrii comitetului, 
dintre care amintim pe maistrul Pe
tre Ercuș, subinginer Li viu Sa va, 
muncitorii Dumitru Ionescu și loan 
Șerban, am reușit să sporim numă
rul membrilor organizației de la 100, 
la constituire, pină la 500. în al doilea 
caz, accentul principal s-a pus pe mo
bilizarea membrilor F.U.S. la identifi
carea și valorificarea rezervelor de 
sporire a eficienței economice a acti
vității productive, cum ar fi valorifi
carea mai bună a materiilor prime,

materialelor, combustibililor și ener
giei electrice. In ce privește folosi
rea rațională a metalului, comitetul 
organizației a făcut apel la membrii 
F.U.S. pentru a-și asuma răspunderi 
suplimentare în rezolvarea unor pro- 
bleme-cheie. Așa, de pildă, teh
nologul Gheorghe Gîngan, pentru 
a contribui la reducerea pierderilor 
de metal, urmărește ca tehnologia să

cludent exemplu îl constituie faptul 
că, spre deosebire de trecut, in aceas
tă perioadă de sfîrșit de an, secția 
nu a înregistrat lipsuri de la 
program. O altă sarcină pe care și-a 
asumat-o organizația este întărirea 
ordinii și curățeniei in secție. Acțiu
nea, incepută cu două săptămîni in 
urmă, se desfășoară zilnic prin muncă 
voluntară și va fi încheiată în ultima

Rezultatele în producție exprimă 
în mod direct participarea 
la bunul mers al uzinei

ANCHETĂ ÎN SECȚIILE ÎNTREPRINDERII 
DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV

fie respectată nu numai în atelierul 
de formare de care răspunde, ci pe 
întregul flux tehnologic. Șeful de 
echipă Florea Dogaru, un alt membru 
al F.U.S., împreună cu formația sa 
de la baza de întreținere utilaje, și-ă 
asumat sarcina să recondiționeze pie
sele cu unele defecte de turnare, pen
tru a nu fi rebutate. La rîndul lui, 
lăcătușul Nicolae Brebeanu, alt mem
bru al F.U.S., a trecut să ajute co
lectivul curățătoriei, unde se face 
simțită lipsa forței de muncă. Despre 
multe asemenea exemple am putea 
vorbi pe larg".

Cu bune rezultate a început să 
acționeze organizația F.U.S. și în di
recția desfășurării muncii educative 
în scopul întăririi disciDlinei socia
liste a muncii, a reducerii absentelor 
nemotivate și învoirilor. Cel mai con-

zi de lucru a anului. Efectul : pe lin
gă punerea în valoare și introduce
rea in circuitul productiv a unor 
materiale uitate, se creează condiții 
mai bune de desfășurare’a procesulu’ 
de producție și se asigură un aspect 
civilizat secției.

Lucruri bune se pot afirma și 
despre activitatea organizației F.U.S. 
din secția 530-punți. După cum 
ne-a informat tovarășul Ion Manola- 
che, președintele organizației, preo
cuparea principală a comitetului este 
să mobilizeze pe toți membrii ca, 
alături de întregul colectiv, să-și con
centreze eforturile în vederea recu
perării unor rămineri în urmă și în
deplinirii integrale a planului anual, 
în acest scop, s-a stat de vorbă mai 
întîi cu conducătorii locurilor de 
producție, pentru a asigura o repar

tizare cit mai judicioasă a sarcinilor 
pe oameni și echipe. Șeful de echipă 
Nicolae Fodor, membru al biroului 
F.U.S., care îndeplinește și funcția 
de maistru, văzind că nu are asigu
rată forța de muncă la una din ope
rațiile cele mai pretențioase ale unui 
reper de înaltă complexitate, a trecut 
personal la mașina respectivă, unde 
a lucrat timp de mai multe zile. Un 
exemplu asemănător l-a dat și un 
alt membru al organizației F.U.S. — 
Mihai Kurovschi.

Comitetul organizației F.U.S. din 
secția 620-oțelărie și-a jalonat și 
el direcțiile în care va acționa. Ele 
ne-au fost prezentate de Ioan Lazăr, 
secretarul comitetului de partid pe 
secție. „Pe prim plan — ne spune 
dinsul — se situează continuarea ac
țiunii de atragere individuală a noi 
membri și activizarea membrilor 
F.U.S., scop în care pe mai mulți 
dintre aceștia i-am repartizat la 
locurile de muncă-cheie și, în primul 
rînd, acolo unde se asigură o gospo
dărire mal judicioasă a materiilor 
prime, combustibilului, energiei elec
trice".

în toate secțiile, o atenție de pri
mă importanță se acordă dezbateri’’ 
documentelor Congresului al XII-lea 
al P.C.R., în strînsă legătură cu sar
cinile ce revin întreprinderii din 
Brașov, a fiecărui loc de muncă — 
prilej care a dat posibilitate tuturor 
membrilor F.U.S. să-și spună părerea 
asupra problemelor importante care 
trebuie rezolvate, atît pentru bunul 
mers al producției, cît și pentru în
tărirea democrației socialiste.

Iată, pe scurt, numai citeva aspecte 
care reflectă activitatea desfășurată 
de organizațiile F.U.S. de la între
prinderea de autocamioane în aceste 
zile. Dar, așa cum ne-au asigurat in
terlocutorii, această activitate se va 
amplifica și diversifica în viitor în 
așa fel incit organizațiile F.U.S. să-și 
sporească și mai mult contribuția la 
mobilizarea tuturor energiilor și ca
pacităților creatoare a acestui harnic 
colectiv pentru obținerea unor re
zultate tot mai bune in producție.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

(Foto : E. Dichiseanu)Constanța. Vedere a noilor construcții de locuințe

LA SLOBOZIA

Termoficarea nu mai încălzește...
pămîntul, ci locuințele oamenilor

fie cu 40 litri pe secundă mai mare 
și, odată cu creșterea acestuia, să 
sporească și presiunea, pentru ca apa 
să urce la etajele blocurilor vitregite 
pînă acum. Este încă o bucurie pe 
care municipalitatea și cetățenii Slo
boziei, de la proaspeții locatari mu
tați în blocuri pînă la noul primar, 
Constantin Paghici, și-au făcut-o re
ciproc, prin eforturi comune, chiar 
în pragul Anului nou 1980. Pentru 
că și 9- Nicolae, și Leonid Dobri
nescu, și alți cetățeni au înțeles să 
vină la primărie nu numai să se 
„plîngă", să sesizeze sau să reclame 
că în casă termometrul coboară cu 
mai multe grade sub limita normală, 
rațională și că nu au apă destulă. 
Ei au făcut și propuneri, s-au oferit 
să lucreze voluntar, să pună umărul 
la rezolvarea acestor probleme de

în ziarul nostru din 14 septembrie 
a fost publicat articolul „Cind discu
tați despre termoficare, cereți și pă
rerea cetățenilor, tovarășe primar !“, 
care avea în subtitlu precizarea : „La 
Slobozia, în iarna trecută, 40 la sută 
din combustibilul consumat n-a în
călzit locuințele, cl... pămîntul ; con
lucrarea primăriei cu cetățenii pen
tru remedierea defecțiunilor din sis
temul termic fiind necorespunză
toare". în articol se menționau o' se
rie de grave neajunsuri : proasta în
treținere și exploatare a centralelor 
termice de bloc ; inundarea cu apă 
a canalelor termice ; risipa de com
bustibil la descărcarea și depozitarea 
acestuia.

Cum s-a acționat,. ce s-a între
prins, concret, din septembrie și 
pînă acum, pentru Înlăturarea defi
ciențelor semnalate 7 Care este si
tuația „la zi" a încălzirii 
celor 10 000 de apartamente 
ale municipiului Slobozia 7

Am mers mai întîi la 
blocul M 6, scara A, eta
jul 3, în apartamentul locuit de 
C. Nicolae, unul din cetățenii care 
au sesizat în iarna trecută primăria 
de încălzirea insuficientă șf nereguli
le existente în funcționarea centra
lelor termice.

— După cum observați, nu avem 
o „baie de căldură", nici nu e nevoie 
de asta, dar față de acum un an e 
altceva, se poate trăi Omenește — ne 
spune el.

Aflăm că este maistru la Trustul 
de construcții și Îmbunătățiri fun
ciare și că abia se întorsese de pe 
șantierul din Dealul Borii, unde 
muncise, voluntar, împreună cu alți 
cetățeni harnici și .inimoși, la prelun
girea unor conducte de apă.

— De cînd a apărut Slobozia noas
tră pe fața pămîntului — ne spune 
el — n-a avut apă potabilă suficien
tă. iar in ultimii ani a simțit și lipsa 
căldurii în blocuri. Acum sînt pe 
cale să se rezolve amindouă proble
mele, iar pentru asta trebuie să dăm 
și noi, cetățenii, o nună de ajutor 
primăriei.

Așa gindește și așa procedează și 
Leonid Dobrinescu, tot maistru și el, 
dar la fabrica de ulei, care a răs
puns prezent la chemarea primăriei, 
meșterind, in timpul Iul liber, pe 
ploaie sau pînă seara tîrziu, la repa
rarea instalațiilor termice sau la 
conductele de aducțiune a apei din 
Dunăre. Traseele conductelor au fost 
repartizate, pe tronsoane, tuturor în
treprinderilor șl instituțiilor din oraș, 
declanșîndu-se o adevărată întrecere 
gospodărească. Nu putem să nu-i 
amintim aici pe inginerii Eugen Po
pescu de la Oficiul de îmbunătățiri 
funciare, Gheorghe Nic-ulescu de la 
Oficiul de gospodărire a apelor și Ion 
Sîntu de la Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare, care au lucrat, 
cot la cot cu muncitorii și cu alți 
cetățeni din cartiere, pentru a face 
ca debitul de apă al municipiului să

cel mai larg interes cetățenesc, al 
fiecăruia dintre ei.

— Fără acest ajutor din partea ce
tățenilor — ne spune tovarășul 
Nicolae Ionescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiu
lui Slobozia — muite din defecțiu
nile privind încălzirea apartamente
lor, semnalate în articolul din „Scîn- 
teia". ar fi fost și acum la ordinea 
zilei. Imediat după apariția articolului 
a fost alcătuit un comandament spe
cial și s-a intocfnit un program de 
măsuri concrete, imediate, pentru 
aplicarea cărora s-au fixat termene 
și responsabilități precise. Toate ceie 
16 centrale termice și așa-numitele 
„blocuri-problemă" au fost Împărțite 
pe unitățile economice ale munici
piului, care au ajutat, cu oamenî ‘și 
materiale necesare, repararea tuturor 
instalațiilor. Muncitorii de la com
binatul chimic, fabrica de ulei și 
trustul de construcții-montaj, de 
exemplu. împreună cu locatarii și cu 
alți cetățeni, au acționat în zona 
blocurilor B 1, B 17, B 31, A 3. F 14 și 
altele, pentru evacuarea apei și a 
molozului din subsoluri, izolarea te
raselor, ridicarea canalelor termice 
pe console pentru a evita contactul 
cu apa din pinza freatică aflată la 
foarte mică adincime. revizuirea tu
turor instalațiilor de încălzire, elec
trice și sanitare. Au. fost introduse 
sisteme de preîncălzire, obținindu-se 
pe această cale importante economii 
de combustibil. Și pentru că a venit 
vorba de combustibil, trebuie să arăt 
că observației critice din articol des
pre risipa și lipsa de gospodărire a 
acestuia, l-am găsit soluții bune, 
după părerea noastră, de rezolvare. 
Toate depozitele au fost reamenajate 
și s-au confecționat recipienți spe
ciali, pentru a se înlătura orice pier
dere la manipularea combustibilului. 
In același timp, au fost instruiți toți

Cuciulat - 
nume si renume a

Ne aflăm undeva pe 
Valea Someșului, in
tr-un sătuc cu 132 de 
case, aparținător de 
comuna Letca din Să
laj : Cuciulat. înainte 
de plecarea din Zalău, 
directorul muzeului ju
dețean de istorie și 
artă, Vasile Lucăcel, 
ne spusese că acolo 
există dovezi de im
portanță covîrșitoare 
despre arta preistorică 
nu numai din Româ
nia, dar și din întrea
ga lume. Este vorba 
de peștera cu celebra 
panteră, cu calul și cu 
celelalte desene zugră
vite de om acum 
10 000 de ani. Cuciulat 
devine, așadar, un 
nume de rezonanță.

Chiar și în această 
mică așezare, prezentul 
se citește pretutindeni. 
Dar întîi și-ntîi în ca
sele noi, al căror horn 
de fum se însoțește cu 
antena de televizor. 
Vorbim cu Vasile Pir- 
VU, pensionar, care 
și-a făcut veacul de 
muncă la cariera de 
calcar aflată la o arun
cătură de băț de la șo
sea. „Știam că dum
neavoastră scoateți cal
car din carieră, nu 
construiți un renume". 
„Ba, și una, și alta. 
Scoțînd calcar, ne-am 
construit renumele, 
ne-am creat viitorul. 
Viitorul pe care-1 ve

deți în casele astea 
noi, a mea, a feciorilor 
mei. loan, muncitor in 
aceeași carieră, și 
Gheorghe, de la carie
ra Letca, amîndoi oa
meni așezați, cu 
prunci. Dar vă întreb 
șl eu pe dumneavoast’ 
dacă noi nu intram cu 
buldozerul și excava
torul prin dealul ăsta, 
mai puteam descoperi 
trecutul 7 E drept, au 
venit pe urmă oameni 
învățați, care au stu
diat pietrele și pește
rile, de au uimit o 
lume. Dar renumele 
nostru nu este doar in 
trecut, ci mai cu sea
mă în viitor, pe care 
ni-1 facem cu mîinile 
noastre. Oare din cer 
au căzut casele fru
moase pe care le ve
deți, căminul cultural 
cu 150 de locuri și cite 
altele 7“

...Ne dă binețe un 
„ortac", Erofte Rus, tot 
pensionar de la carie
ră. Se îndreaptă spre 
căminul cultural. Este 
însoțit de una din pri
mele gospodine ale sa
tului, Reghiha Pirje, 
șefă de brigadă a fer
mei C.A.P., secretara 
organizației de bază. 
Ne intilnim apoi cu 
deputatul comunal al 
satului, loan Brtndu- 
șan. Aici, pe strada 
asfaltată, are loc un 
preludiu Ia discuția

organizată cu cetă
țenii privind înalta 
„carieră" a satului. A- 
cum, după formarea 
organizației proprii a 
Frontului Unității So
cialiste, obligațiile ob
știi satului cresc. Căci 
sînt atîtea lucruri de 
făcut pentru ca întrea
gă înfățișare a așeză
rii să fie la înălțimea 
trecutului. Tot ce e su
flet de om in sat își 
spune cuvintul. Și îl 
însoțește de faptă.

Scurt dialog cu Ale
xandru lrimuș, șeful 
carierei : „Să nu cre
deți cumva că lucrările 
in carieră au incetat, 
că oamenii Cuciulatu- 
lui au rămas fără lu
cru din cauza acestei 
descoperiri. Am luat 
toate măsurile ca nici 
o comoară a trecutului 
să nu fie afectată prin 
lucrările acestei carie
re, care reprezintă 
baza activității noastre 
economice. Pentru asta 
ne-am sfătuit și răsfă- 
tuit cu toții. Căci renu
mele Cuciulatului stă, 
de fapt, acum în mîi
nile noastre, ale exca- 
vatoristului, ale șofe
rului, ale tuturor oa
menilor din sat".

Un nume și un re
nume construite ci, 
sîrg, cu demnitate.
Laurentiu DUȚA 
Ion MURESAN

Azi vă informam despre:

Dezvoltarea serviciilor

lucrătorii din centralele termice și s-a 
instituit un control sistematic al ac
tivității acestora în exploatarea și în
treținerea instalațiilor. Acum, com
bustibilul de care dispunem nu mai 
încălzește, cum se arăta in articol.., 
pămîntul, ci locuințele oamenilor.

— Să înțelegem, tovarășe prim- 
vicepreședinte, că „problema căldu
rii" la Slobozia a fost, în sfirșit, re
zolvată și că toată lumea e mulțu
mită 7

— Dacă anul trecut, pe vremea 
asta, la primărie se afla un dosar 
voluminos cu sesizări și reclamații, 
pînă acum n-am primit decit una, 
din partea Georgetei Dumitrescu, a 
lui Simion Dragomir și altor locatari 
de la scara B din blocul B 11, de pe 
Aleea Tipografiei. Personal, împreu
nă cu o echipă de intervenție, m-am 
dus în aceeași seară la fața locului 

și a fost înlăturată, în cel 
măi scurt timp posibil, de
fecțiunea de la canalul de 
aerisire. Sîntem hotărîți ca 
toate sesizările de acest fel

să le rezolvăm cu maximă operativi
tate. Aceasta, cu «tît mai mult cu cît 
iarna a fost pînă acum mai blinda, 
iar cînd se va înăspri crivățul Bă
răganului, se mai pot ivi nereguli, 
defecțiuni. Unele dintre ele ne stră
duim să le preîntimpinăm, prin exe
cutarea de reparații la o serie de 
blocuri care nu sînt recepționate nici 
acum, de ani de zile, din cauza ter
giversărilor și disputelor dintre con
structor și întreprinderea de prefa
bricate din Călărași. Constructorul 
acuză calitatea precară a unor pa
nouri, iar întreprinderea furnizoare 
dă vina pe constructor pentru că nu 
a executat bine lucrările de îmbi
nare a panourilor. Din disputa lor, 
cei care pierd sînt locatarii, în apar
tamentele cărora au apărut conden
sul și „supapele" de scurgere a căl
durii. Concomitent cu eforturile pe 
care . le-ara depus și le depunem 
pentru ca în această iarnă să nu se 
mai repete situația de anul trecut, 
se lucrează la un proiect ambițios 
pentru trecerea la un sistem nou, de 
încălzire centralizată, a Sloboziei, 
bucurîndu-ne de sprijinul direct, 
efectiv, al tovarășului Gheorghe 
Tirla, secretar cu problemele econo
mice al comitetului județean de 
partid, și al tovarășului Gheorghe 
Trandafir, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Ialomița. Exe
cuția acestui proiect, care implică 
lucrări de mare amploare, va începe 
în primăvara anului viitor și se va 
încheia în ultimul trimestru din 1981, 
cind vom putea spune că problema 
căldurii la Slobozia va fi pe deplin 
rezolvată. Și la Slobozia, și în sta
țiunea Amara.

Petre POPA 
Mihai V1ȘO1U

Tragerea 
extraordinară 
Pronoexpres 
a Noului An

Duminică, 6 ianuarie 1980, Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport organizează tradiționala 
tragere extraordinară Pronoex
pres a Noului An. în cadrul a 13 
extrageri, cu un total de 72 de 
numere, se atribuie autoturisme 
„Dacia 1 300“ și „Skodâ. 120 L“, 
mari ciștiguri in bani de valori 
variabile și fixe, precum și ex
cursii pe rutele R.P. Bulgaria — 
Turcia sau R.P. Ungară — R. S. 
Cehoslovacă — R.D. Germană — 
Austria. Participarea se face pe 
bilete de 6, 15 sau 25 lei varian
ta simplă, acestea din urmă a- 
vind drept de a cîștiga la toate 
extragerile. Pe biletele comple
tate cu variante combinate sau 
cu combinații „cap de pod" se 
pot obține suite de ciștiguri la 
mai multe categorii. Sîmbătă, 5 
ianuarie este ultima zi pentru 
procurarea biletelor.

publice
Aflăm de Ia CENTROCOOP că în 

ultimele zile ale anului 1979 s-a 
ajuns în întreaga țară Ia o rețea 
care oferă servicii pentru populație 
alcătuită din 23 900 unități încadrate 
cu peste 42 000 meseriași calificați 
în mai bine de 100 de meserii. Nu
mai in anul 1979 s-au organizat peste 
2 200 noi unități furnizoare de ser
vicii pentru populație în cadrul că
rora, potrivit indicațiilor conducerii 
superioare de partid, ponderea o 
dețin cele profilate pe construcții, 
reparații de locuințe, anexe gospodă
rești, unități de întreținere și repa
rație a bunurilor de folosință înde
lungată — în mod deosebit biciclete- 
motorete, mobilă și tapițerie, apa- 
răte de radio și televizoare — pre
cum și unități de servicii de cerință 
curentă cum sînt croitoriile, cizmă
riile, frizeriile ș.a.m.d. Pe o comună 
revin astăzi în medie nu mai puțin 
de 9 unități prestatoare de servicii 
in care muncesc cel puțin 15 oameni.

Cum era și firesc, sporirea ofertei 
de servicii prin creșterea și diversi
ficarea rețelei de unități a avut ca 
rezultat direct creșterea volumului 
de servicii, care în 1979 a fost de 
peste 1 750 milioane lei, mai mare 
cu aproape 320 milioane sau cu peste 
22 la sută față de volumul realizat 
în 1978.

în anul 1980, în contextul dezvol
tării dinamice a economiei naționa
le, al creșterii veniturilor și pensii
lor, al sporirii dotărilor gospodării
lor populației cu bunuri de folosință 
îndelungată, al dezvoltării construcției 
de locuințe la sate, cooperației de 
consum îi revin sarcini deosebit de 
importante pentru satisfacerea la un 
nivel superior calitativ și cantitativ 
a cerințelor populației. în acest scop, 
în programul de activități, revă
zut și îmbunătățit încă din prima 
parțe a anului 1979, s-a prevăzut or
ganizarea a încă 2 450 noi unități de 
servire publică, în tot atîtea comune 
și sate, cu peste 80 genuri de activi
tăți, punîndu-se în continuare un 
accent și mal mare pe extinderea 
rețelei de unități pentru construcții 
și reparații de locuințe —■ aproape 
300 la număr, pentru întreținerea și

la safe
reparația aparatelor de radio și tele
vizoare — peste 200 unități, bunuri 
electrocasnice — 160, motorete-bici- 
clete — peste 30, mobilă și tapițerie 
— 60, precum și unități de tîmplă- 
rie, tlnichigerie, mecanică-Iăcătușe- 
rle-tocilărie, tricotaje, lenjerle-bro- 
derie, plăpumi-saltele, croitorie, ciz
mărie. frizerie-coafură, boiangerie- 
vopsitorie. spălătorii chimice.

Ca in toți anii actualului cincinal, 
în organizarea și amplasarea rețelei 
pe teritoriul țării o atenție deose
bită se va acorda, în continuare, lo
calităților prevăzute să devină orașe 
agroindustriale.

Ce alte noutăți am mai aflat de 
Ia CENTROCOOP? în ansamblul mă
surilor ce se întreprind pentru di
versificarea gamei de servicii oferite 
populației și specializarea rețelei, se 
va acționa pentru intensificarea rela
țiilor de colaborare cu centrele de 
creație, cu ministerele coordonatoare 
pe linia furnizării de materii prime 
unităților de la sate, a documenta
țiilor tehnice, modelelor, tiparelor 
etc., în vederea satisfacerii pe deplin a 
gusturilor populației din comune. Tot 
în anul care vine se vor construi și 
da în funcțiune spații necesare pres
tărilor de servicii către populație în 
suprafață de peste 9 500 m.p., spații 
amplasate în complexe special orga
nizate, complexe comerciale, maga
zine universale, la partere de blocuri 
(dotarea cu mașini, utilaje, instalații 
și mobilier este de pe acum în cea 
mai mare parte asigurată).

Din totalul serviciilor, peste 42 la 
sută îl vor reprezenta produsele și 
lucrările executate la comandă. 14 
la sută lucrările de în’trețineri și re
parații, volumul prestărilor de ser
vicii în construcții și reparații va fi 
de 15 la sută, iar prestările de ser
vicii cu caracter neindustrial de 29 
la sută. Se va asigura in continuare 
îmbunătățirea calității lucrărilor și 
serviciilor, atît sub raportul durabi
lității și bunului gust, cîț și 
al respectului ce se va acorda popu
lației.

G. GHEORGHE

(Urmare din pag. I)
citorești sînt la ele acasă, 
nestinse, pot fi intilnite in 
oricare dintre localitățile 
țării, in toate întreprinde
rile in care statornicia oa
menilor rodește împlinirea 
de azi și certitudinea 
înaintea zilei de miine. La 
Drobeta-Turnu Severin, in 
întreprinderea constructoa
re de vagoane, un șir 
prelung de oameni devo
tați profesiei lor Împlineș
te un lanț viu la capătul 
căruia tăria zalelor se ex
primă în cifre aride, dar 
evident ieșite din comun : 
a fost livrat recent vago
nul cu numărul 55 000 ; 
s-au realizat peste plan, 
de la începutul anului în 
curs, aproape 200 .de va
goane de marfă. în sec
ția I a întreprinderii, echi
pa lăcătușului Ion Milo- 
șescu iși realizează planul 
in proporție de 115—120 la 
sută. ' Procente asemănă
toare raportează și echipe
le lui Gheorghe Bobocel și 
Constantin Lungu. în sec
ția II, echipă lui Constan
tin Beregan a ridicat șta
cheta la 130—135 la sută și 
este demn de remarcat și 
faptul că muncitorii ei, 
peste 80 la număr, au fost 
pină mai ieri tîmplari. Și 
Virgil Giorgi, și Ionel Bil- 
vânescu, și Dumitru Cior
tan, și Ion Mazilită s-au 
recalificat intr-un timp re
cord, sînt azi sudori sau 
lăcătuși, tocmai pentru că 
au vrut să rămlnă și să 
muncească intr-o între- \

prindere cuprinsă de febra 
înnoirilor, și devenirea lor 
profesională, fără nici, o 
îndoială, nu ar fi fost po
sibilă dacă nu ar fi func
ționat și aici. impecabil, 
mecanismul prin care se 
transmit de la, om la om 
îndeletniciri, meserii și

Altă filă a carnetului de 
reporter ne trimite către 
celălalt eapăt al țării, in 
nordul Moldovei, unde ora 
de astăzi a industriei bo- 
toșănene bate și limpede și 
cu speranță. Acolo, într-o 
urbe căreia i se dusese 
vestea că ar fi un loc în

Tradiția 
muncitorească 
din tată-n fiu

tradiții. Și aici, familii în
tregi s-au atașat de o anu
me profesie întocmai cum 
ar fi optat pentru o anume 
profesiune de credință. De 
pildă, șeful de echipă Ion 
Miloșescu muncește in 
această întreprindere umăr 
la umăr cu fiul său Con
stantin și cu fiica sa Ma
riana. Alt șef de echipă, 
Constantin Tipar, de ase
menea; și-a tras după sine 
și fiul și fiica, pe Vasile 
Tipar și pe Ana Tipar, care 
se bucură de acum de un 
prestigiu consolidat în rîn- 
durile constructorilor de 
vagoane mehedintenl.

care nu s-a întîmplat în- 
tr-adevăr nimic, tradițiile 
muncitorești s-au înstăpî- 
nit temeinic intr-un răs
timp mult mai scurt decit 
cel pe care convenim să-l 
rezervăm unei generații. 
Șl acolo, flacăra atașamen
tului pentru profesie s-a 
transmis de Ia tovarăș de 
muncă la alt tovarăș de 
muncă, de la tată la fiu, 
de Ia frate la frate. în 
întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și in
dustria ' alimentară, una 
dintre cele mai puternice 
unități productive ale Bo
toșanilor, strungarul Petre

Mihalache, șeful atelieru
lui de prelucrări mecanice 
și secretar al organizație’ 
de partid, a fost urmat in 
meserie de fratele său Mi
hai. Cei doi fii ai comu
nistului Neculai Vladovici, 
Alexandru și Neculai, 
s-au alăturat tatălui lor și 
lucrează împreună de 
aproape un deceniu. Ș\ 
desigur, exemplele pe care 
le putem oferi sînt mult 
mai numeroase. Ne oprim 
aici pentru a contura o 
concluzie firească.

Ce determină acest 
schimb de ștafetă, aceste 
legături dezlegate de inte
rese mărunte și ridicate, 
dimpotrivă, la înălțimea 
unor îndatoriri etice 7 Este 
limpede pentru noi că 
resorturile ca^p-i îndeam
nă pe oameni să se urme
ze in profesii «și implicit 
în țeluri reprezintă o di
mensiune specifică a omu
lui nou, a omului construc
tor, a omului vizionar. O 
dimensiune specifică a ace
lui Om cu O mare spre a 
cărui statură morală aspi
răm conștienți, bucurîn- 
du-ne ori de cite ori o ve
dem împlinită în oameni 
aievea. Și o vedem împli-, 
nită, într-'adevăr, din ce in 
ce mai des în oameni 
aievea. Spre acest Om cu 
O mare este orientată în
săși ascensiunea socială a 
României de azi și de 
miîne și este semnificativ 
faptul că al XII-lea Con
gres al partidului i-a adău
gat cu trăsături noi. nuan
țate, și definiția și chipul.
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----------------------La ora bilanțului ’79 ---------------------  
„COLECTIVUL NOSTRU ARE CU CE SE MINDRL 

IAR PROIECTELE SÎNT Șl MAI FRUMOASE" 
O afirmație repetată și probată de fapte în mii de colective de muncă

Se apropie ora marelui bilanț al muncii noastre din acest 
an bogat în evenimente, bogat în realizări. Qedem câ nu 
există colectiv de muncă, indiferent de specificul activității 
sale, care să nu poată spune cu mindrie, acum, la sfîrșit de 
an : și în 1979 atelierul, secția, întreprinderea sau institutul 
nostru au făcut pași însemnați înainte în efortul general con
sacrat progresului și prosperității patriei socialiste. Ce în
seamnă acești pași ? înseamnă sporuri de producție și efi
ciență, înseamnă succese în modernizarea produselor, în 
valorificarea unor idei și proiecte, înseamnă, pe scurt, o con
tribuție concretă, tot mai substanțială la întregirea marelui 
bilanț al succeselor. Am adresat, în aceste zile de sfîrșit de 
an, unor muncitori, maiștri, specialiști, cadre de conducere 
două întrebări :

• Care considerați că este 
cea mai valoroasă realizare 
din acest an ?

• Care este cel mai important 
proiect pentru anul viitor ?

La Ancheta „Scînteii“ răspund muncitori, 
maiștri, ingineri, oameni de știință

lată două din produsele de prestigiu ale industriei romanești prezentate ta 
Expoziția realizărilor economiei naționale EREN '79 : „Fellas" — un sistem 
de comunicații ultrarapide, destinat calculatoarelor, care utilizează laserul — 
și excavatorul pe șenile de 2,5 mc — realizat de colectivul întreprinderii 

„Progresul" Brăila

• CONSTANTIN CROITORU, 
maistru principal, șef de atelier 

la întreprinderea de rulmenți Birlad
1. Obținerea prototipului omologat 

de comisia de specialitate a unei ma- 
șini-unelte unice in țară : realizarea 
strungului M.A. 564. strung de prelu
crat diametre pină la 0 300 cu două 
axe. comenzi automate și adaptat, in 
special, fabricației de rulmenți. Este 
o mașină-unealtă concepută, proiec
tată și realizată în întreprinderea 
noastră, răspunzind astfel unor ce
rințe imediate ale producției, redu
cerii efortului valutar al țării. La 
această valoroasă realizare și-a adus 
contribuția un colectiv lărgit in ca
drul căruia se află și inginerul 
Gheorghe Spinache, subinginerul 
Toader Perju — din sectorul proiec
tări. maiștrii Gheorghe Irimia și Ve- 
ceslav Grosu — de la prelucrări me
canice, subinginerul Gheorghe Safir, 
maistrul Gheorghe Carp — din ate
lierul montaj. Sîntem pregătiți ca in 
1980 să realizăm o serie de 20 de 
strunguri de acest tip.

2. Drumul nostru temerar de a 
răspunde prin fapte îndemnurilor și 
sarcinilor transmise de - tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizite
lor de lucru în întreprindere, de a ne 
construi singuri mașini-unelte speci
fice fabricației de rulmenți continuă 
in 1930 cu o nouă etapă calitativ su
perioară. Vom înscrie emblema .,Fa
bricat Ia I.R.B.“ pe o mașină univer
sală de rectificat de înaltă precizie 
pentru piese de mecanică fină, spe
cifică fabricației de rulmenți.

• SORIN STA1CU, 
cercetător principal la Institutul 
de cercetări chimice - 1CECHIM 

București
1. îmi desfășor activitatea intr-un 

prestigios institut de 'cercetare care, 
bucurîndu-se de îndrumarea compe
tentă, de inaltă ținută științifică a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, și-a orientat activi
tatea spre rezolvarea celor mai com
plexe și stringente probleme ale dez
voltării industriei chimice românești. 
Am avut satisfacția ca in acest an, 
in zilele desfășurării Congresului 
partidului, să putem raporta, împreu
nă cu muncitorii și specialiștii Com
binatului chimic de la Rm. Vîlcea, 
punerea în funcțiurie a unei instala
ții care produce trei erbicide nece
sare agriculturii. Tehnologia originală 
elaborată in laborator și in instalația 
pilot de colectivul nostru, format din 
tineri specialiști, utilizează numai 
materii prime produse in țară. P.țin 
intrarea în funcțiune a instalației in
dustriale agricultura va beneficia de 
erbicide necesare la două importan
te culturi — porumb și sfeclă de za
hăr. diminuîndu-se efortul valutar al 
țării cu circa 100 milioane lei valută. 
Prin modul cum este concepută teh
nologia, instalația existentă acum la 
Rm. Vîlcea permite, totodată, obține
rea și a altor produse erbicide din 
aceeași clasă.

2. In anul viitor ne revine sarcina, 
împreună cu colectivul combinatului 
din Rm. Vîlcea de a asigura în ter
men cit mai scurt atingerea parame
trilor tehnologici proiectați la noua 
instalație. Totodată, avem drept o- 
biectiv perfecționarea procedeului 
actual pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și com
bustibil și mărirea siguranței in func
ționare a instalației. Activitatea pe 
care o vom desfășura atît în 1980 în 
laborator, cit și în combinat avem 
încredere câ va fi rodnică.

• DORIN GABUDEAN, 
directorul Grupului de șantiere 
hidroenergetice Valea Sebeșului

1. Pentru colectivul nostru anul 
1979 a fost deosebit de rodnic. Con
structorii au ciștigat zilnic o 'temera
ră confruntare cu timpul pentru exe
cuția unor lucrări importante la hi
drocentrala Gilceag. Iată de ce cel 
mai valoros succes este legat de 
această întrecere cu timpul : reali
zarea unui avansament de excavații 
la radierul de la aducțiunea princi
pală Prigoana de 1 400 metri liniari 
pe lună. Aceasta reprezintă un veri
tabil record național, intrucît aseme
nea viteze de lucru nu au mai fost 
obținute la lucrările similare din țară. 
Remarcabilă este și betonarea in nu
mai 3 luni a măștii barajului de an- 
rocamente de la Oașa, operație care 

a solicitat o temeinică organizare a 
muncii, un susținut efort. In prezent 
in spatele barajului se adună apele 
viitorului lac de acumulare.

2. în anul viitor avem de realizat 
cel mai mare volum de lucrări de la 
începerea amenajării hidroenergetice 
a viului Sebeș. Forțele vor fi con
centrate la construcția celei de-a 
doua hidrocentrale, cea de la Șugag. 
De aceea, cel mai îndrăzneț proiect 
al nostru aici se localizează. Ne-am 
propus ea pină la 1 martie 1980 să 
terminăm excavațiile la puțul forțat 
cu lungime de 320 metri, de la hidro
centrala Șugag. Este un proiect reali
zabil, înscris ferm în graficele de 
execuție a lucrărilor.

Vintul începe so fie pus la treabă, vrea sa sugereze imaginea din stingă, care prezintă una din primele 
instalații eoliene, montată recent la Fundata-Brașov ; la Făgăraș a început să producă, în preajma Con

gresului, cea mai modernă instalație de amoniac din țară

• ALEXANDRU IVANOV, 
topitor-șef, Uzina de feroaliaje-Tulcea

1. Cea mai importantă realizare a 
colectivului de la uzina de feroaliaje 
în acest an cred că este schimbarea 
sistemului de alimentare cu energie 
electrică a cuptorului de producere a 
siliciului metalic. Acest cuptor ne 
trăgea înapoi, cum se spune. în cei 
doi ani de funcționare, pină nu am 
schimbat acest sistem nu a atins nici
odată capacitatea nominală iar opri
rile accidentale se țineau lanț. După 
ce inginerul Gheorghe Untea, cu 
mina lui de oameni, a conceput și 
executat instalația respectivă, totul 
s-a schimbat. Indicele de funcționare 
a cuptorului — 95 la sută. Producția 
crește cți 39 tone pe lună. Aliniin- 
du-1 și pe acest cuptor în rîndul ce
lorlalte cu foc nestins, am putut ra
porta, cu 25 de zile înainte de ter
men. îndeplinirea planului pe primii 
4 ani ai cincinalului.

2. Perioada viitoare reprezintă 
pentru noi etapa valorificării supe
rioare a resurselor secundare. în anul 
1980 vrem să transformăm zgura din 
uzină în materie primă pentru pro
ducerea prefabricatelor. Cum ? Prin 
schimbarea procedeului de turnare de 
pe tobogan in bazine de granulare. 
Documentația există, urmează doar 
s-o aplicăm în practică.

• IOSIF PITZER, 
directoiul întreprinderii „6 Martie"- 

Timișoara
1. îmi este greu să aleg cea mai 

importantă realizare a acestui an ob
ținută de colectivul întreprinderii 
,.6 Martie“-Timișoara. Totuși consi
der că trecerea la fabricarea de serie 
a două produse noi, de inaltă tehnici

tate — unealta rotopercutantâ și vi
bratorul cu motor înglobat cu diame
trul de 38 mm — poate să onoreze 
un răspuns. Și iată de ce. Importată 
pină acum din țări dezvoltate indus
trial, unealta rotopercutantâ este fa
bricată azi exclusiv de întreprinderea 
noastră, pînă în prezent România 
fiind singura țară socialistă producă
toare de asemenea produse electrice, 
caracterizate printr-o deosebită com
plexitate tehnică. Utilizată la execu
tarea de găuri cu diametrul pină la 
35 mm în materiale dure, in special 
în beton, noua unealtă elimină im
portul. contribuind la reducerea efor
tului valutar al țării, într-un an, cu 
4,3 milioane lei valută.

2. Cel mai îndrăzneț proiect pen
tru anul 1980 va fi realizarea unui 
nou tip de convertizor de frecvență, 
echipat cu magneți permanent!. Noul 
tip prezintă importante avantaje față 
de cel aflat in fabricație, permițind 
alimentarea simultană a mai multor 
scule acționate electric. Folosind pen
tru prima dată în țară ca soluție con
structivă și tehnologică magneții per
manent se obține o creștere cu 60 la 
sută a puterii convertizorului și o 
reducere a consumului de cupru, de 
la 4,5 kg/bucată, la 1,5 kg/bucată.

♦ CONSTANTIN C1OBOATA, 
președintele Cooperativei agricole 

de producție Dobrosloveni, județul Olt
1. Anul care pentru agricultura ro

mânească reprezintă anul celei mai 
mari producții de porumb și pentru 
cooperativa noastră are aceeași sem
nificație. Iată de ce pot afirma că 
cea mai mare realizare a cooperato
rilor noștri din acest an este obți
nerea a 8 470 Kilograme porumb boa
be Ia hectar în medie de pe cele 510 
hectare cultivate în condiții de neiri- 
gare. Ne-am situat de multe ori intre 
fruntașii recoltelor bogate la griu, 
sfeclă de zahăr — unitatea fiind dis
tinsă de două ori cu Ordinul Muncii 
clasa I — dar niciodată la porumb. 
Am dovedit, mai exact ne-am dove
dit nouă,, că atunci cînd se depune 
stăruință se pot obține recolte •mari 
și constante.

2. Gîndurile in noul an se îndreap
tă firește tot spre cultura porumbu
lui. Ne-am obișnuit la sfecla de zahăr 
să realizăm 40—45 de tone la hectar, 
la griu 4 000—4 500 kilograme la hec
tar. Șl la porumb vrem ca în 1980 să 
obținem rezultate și mai bune față 
de 1979, cu toate că suprafața crește 

de la 510 la 927 hectare. Dorim să 
ajungem la un vagon de porumb boa
be la hectar in teren neirigat. Ne-am 
pregătit bine pentru a atinge acest 
nou record.

• ILEANA GOJA, 
cercetător științific principal, 

ta Institutul de chimie din Ciuj- 
Napoca

1. Problematica de cercetare pe 
1979 a colectivului Institutului de chi
mie din Cluj-Napoca, unde îmi des
fășor activitatea, a cuprins îndeosebi 
cercetări axate pe valorificarea su
perioară a materiilor prime indigene, 
pe crearea de noi substanțe și înlo

cuitori cu caracteristici îmbunătățite, 
precum și elaborarea de tehnologii cu 
consum minim de materii prime și 
energie. Au fost definitivate și omo
logate 33 de tehnologii. Dintre aces
tea, considerăm a fi mai valoroase 
cele din domeniul sintezei fine orga
nice și anorganice și anume reactivii 
foto, care vor acoperi o mare parte 
din necesitățile noii industrii de ma
teriale fotosensibile din țara noastră, 
precum și instalația de metalizare.a 
fibrelor sintetice, in scopul înlocuirii 
substanțelor și metalelor deficitare 
din învelișul-ecran al cablurilor uti
lizate in electrotehnică și telecomu
nicații.

2. Pătrunși fiind de, însemnătatea, 
covirșitoare a etapei revoluționare pe 
care o străbatem, jalonată de istori
cele documente ale Congresului al 
XII-.lea al partidului, colectivul nos
tru de cercetători iși va intensifica 
activitatea de valorificare a cercetă
rilor din domeniul noilor surse de 
energie și anume trecerea prin sin
teză a unor substanțe cu proprietăți 
fdtoelectrice, utilizate ca surse de 
energie electrică prin transformarea 
energiei luminoase.

• SZASZ ANDRAS, 
inginer-șef Io întreprinderea 

de mașini agregate și subansamble 
aulo-Sf. Gheorghe

1. Pentru toate cele trei secții ale 
unității noastre, anul 1979 a însemnat 
un an deosebit, care dovedește con
secvența cu care urmărește condu
cerea partidului nostru dezvoltarea și 
modernizarea industriei în toate ju
dețele patriei. Astfel :

— La secția de mașini-agregate au 
fost realizate primele mașini-unelte 
(mașini de rectificat capete de arcuri, 

capete de strunjire și frezare tipizate, 
presă hidraulică de 200 tf) produse 
de inaltă tehnicitate și complexitate ;

— la secția de scuie de filetat s-a 
dublat producția față de anul prece
dent, imbogațind gama sculelor ce se 
fabrică la Sfintu Gheorghe ;

— la secția de piese și subansam
ble auto, in cursul anului ’79 au avut 
loc patru premiere industriale : in 
luna iunie a fost pusă în funcțiune 
capacitatea de 20 000 bucăți pe an de 
prize de putere și de 14 700 bucăți 
pe an cutii de distribuție, subansam
ble care Intră în dotarea unor agre
gate și a autocamioanelor Roman- 
diesel; la 30 septembrie au fost pro
duse primele demultiplicatoare GV 80, 
care permit exploatarea autocamioa
nelor Roman-diesel în condiții grele 
de lucru, iar în luna noiembrie au 
fost produse cutiile de viteză de 
80 CP, care sint utilizate la diverse 
tipuri de autocamioane și tractoare.

2. Creșterea de 2,5 ori a producției 
fată de 1979. Această creștere deose
bită va fi asigurată prin extinderea 
producției de mașini-unelte. realiza
rea integrală a cutiilor de viteză (a 
tuturor pieselor sale componente) în 
unitatea noastră.

• IONEL VICTOR PATRAȘCU, 
director de laborator în Centrala 

pentru producția avicolă
1. Anul confirmării — așa va râ- 

mine 1979 pentru colectivul de spe
cialiști al Laboratorului de virusuri 
tumorale aviare — București. Vacci
nul antitumoral obținut de noi — fo
losit in prezent la peste 26 milioane 
păsări a dat rezultatele așteptate — 
a constituit o bază pentru noi reali
zări. Sintem în măsură să spu
nem că cel mai important succes din 
acest an al tînărului nostru colectiv 
de specialiști este realizarea unui 
vaccin, in cadrul unui program națio
nal de prevenire și combatere a leu- 
cozei bovine, boală tumorală a cărei 
evoluție pe plan mondial are conse
cințe economice deosebite. -Acest pro
gram de cercetare a fost elaborat la 
Indicația secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
către Ministerul Agriculturii. Recent 
s-au terminat cercetările privind rea
lizarea unui vaccin cu care să se 
prevină infectarea tineretului taurin 
cu virusul oncogen, care produce 
leucoza bovină. Rezultatele confirmă 
că vaccinul conferă o imunitate bună 
și că acest produs corespunde nor
melor de control.

2. Colectivul de specialiști ai labo
ratorului nostru este preocupat in 
scurtarea perioadelor de experimen
tare, prin realizarea unor modele op
time. în plus se urmărește atit obți
nerea unor produse noi, cit și pregă
tirea procesului de producție. Reali
zarea vaccinului contra leucozei bo
vine situează România pe un loc 
fruntaș în competiția științifică in 
care sint antrenate multe colective de 
specialiști din lmne. Din informațiile 
științifice pe care le deținem, un alt 
colectiv din S.U.A. a obținut rezul
tate experimentale asemănătoare. Do- 
rim ca in anul 1980 să realizăm vac
cinul în condiții de producție.

• ION MUREȘANU, 
maistru la Grupul de șantiere nr. 1 

al întreprinderii județene 
de construcții și montaj Neamț

1. Pentru constructorii de locuințe 
din Piatra Neamț întregul an 1979 a 
fost bogat în succese. Dacă ar fi să 
mâ opresc la cel mai important, fără 
îndoială că acesta ar Ii cel raportat 
în zilele desfășurării celui de-al 
XII-lea Congres al partidului : inde- 
plinirea prevederilor planului pe în
tregul cincinal la construcția de lo
cuințe din Piatra Neamț. Aceasta 
ne-a permis ca încă din luna noiem
brie să trecem la îndeplinirea sarci
nilor suplimentare stabilite de Con
ferința Națională a partidului.

2. Cel mai îndrăzneț obiectiv pa 
care și l-a propus colectivul șantie
rului nostru pentru anul 1980 este 
industrializarea construirii funda
țiilor, astfel incit să ajungem la in
dustrializarea integrală a execuției 
structurilor de rezistență la noile 
blocuri. Totodată, sperăm ca în cursul 
anului să găsim noi soluții de meca
nizare a lucrărilor de finisaj, îndeo
sebi prin procedee uscate, care per
mit reducerea substanțială a timpu
lui de execuție.
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Pregătirile pentru viitoarea pro

ducție de legume au Început : se a- 
menajeazâ solariile și spațiile pentru 
producerea răsadurilor, in sere s-au 
plantat roșiile, ardeii, castraveții și 
alte culturi care urmează să se re
colteze in primele luni ale anului ce 
vine. Pe linia pregătirilor ce se fac 
în direcția obținerii in 1980 a unor 
recolte mari de legume se înscrie și 
simpoziontțl: „Cultura tomatelor",
care a avut loc zilele acestea la Vi
dra-Ilfov, organizat fiind de Trustul 
legumiculturii și Institutul de cerce
tări pentru legumicultura și flori- 
cultură.

De ce a fost nevoie ca tomatele, 
adică roșiile cum le numim în vorbi
rea curentă, să constituie obiectul 
unei discuții de amploare ? Pentru că 
cerințele economiei țării impun ca la 
această cultură cu mare pondere în 
legumicultura să se obțină producții 
mari și de bună calitate. Ținindu-se 
seama de faptul că tomatele au mul
tiple întrebuințări — consum in stare 
proaspătă și prelucrate in suc. bu
lion, pastă — suprafețele cultivate au 
crescut de la 63 200 hectare in 1971— 
1975 la 71 800 hectare în 1979. în pe
rioada amintită, numai la tomatele 
cultivate în cimp producția a cres
cut cu 120 000 tone, iar cantitatea ce
lor obținute în solarii s-a dublat. Re
zultatele obținute la cultura tomate
lor nu sint insă de natură să mulțu
mească deoarece sporirea suprafețelor 
cultivate nu a fost insoțită de creș
terea randamentului la hectar. Astfel, 
in ultimii ani, recolta medie s-a 
menținut aproximativ la același 
nivel — 19 300 kg în 1976 și 19 200 kg 
în 1979, niveluri cu mult mai mici 
față de cele realizate in țări cu con

diții naturale asemănătoare. La aces
tea se adaugă neajunsuri in eșalona
rea producției, existența unor dife
rențe mari între un județ și altul in 
ce privește cantitățile puse în vin- 
zare. Au fost analizate pe larg cauze
le care au determinat această situa
ție. Nu ne vom opri asupra lor deoa
rece. in general, sint cunoscute. Inte
resează in mod deosebit, atît pe 
producători, cit și pe consuma
tori, ce se întreprinde ca în 
1980 să se realizeze o producție 
de 1,5 milioane tone de toma
te, cantitate care urmează să sa
tisfacă pe deplin cerințele aprovizio
nării populației, necesarul de materii 
prime pentru fabricile de conserve și 
disponibilitățile la export. Jfîăsurile 
preconizate de organele de speciali
tate, opiniile specialiștilor exprimate 
in cadrul simpozionului pot fi con
cretizate in următoarele direcții de 
acțiune :

UNDE VOR FI CULTIVATE TO
MATELE? Răspunsul este precis: in 
toate județele. Și s-a demonstrat de 
ce. Rezultatele unui studiu de mar
keting, efectuat de Institutul de cer
cetări pentru valorificarea legumelor 
și fructelor în 9 județe ale țării și în 
municipiul București, arată că vînză- 
rile de tomate, raportate pe locuitor, 
diferă foarte mult de la un județ la 
altul după cum urmează : Prahova — 
22,3 kg, Gorj — 18 kg. Constanța — 
17,2 kg, municipiul București 16,3 kg, 
Iași — 15,2 kg, Hunedoara — 12 kg, 
Caraș-Severin — 11,6 kg, Maramureș 
— 10.5 kg, Brașov — 9.2 kg, Sibiu — 
8,4 kg. Rezultă deci câ in județul 
Prahova consumul de tomate pe lo
cuitor este aproape triplu față de ju

dețul Sibiu. De aci și concluzia că 
trebuie sporită simțitor producția de 
tomate, astfel incit să se ajungă la 
un consum mediu pe țară de 38 kg 
tomate de fiecare locuitor.

Pe baza unui studiu privind zonele 
ecologice optime pentru cultura to

Viitoarea producție de legume 
-temeinic pregătită!

CE ARATA CONCLUZIILE UNEI DISCUȚII LA I.C.L.F. VIDRA-ILFOV PRIVIND CULTURA 
TOMATELOR

matelor, concentrarea și specializarea 
producției in cadrul consiliilor agro
industriale au fost stabilite trei zone 
in care urmează să se cultive toma
tele : zona foarte favorabilă, situată 
în partea de sud a cîmpiei Dunării. 
Dobrogea, precum și în cîmpia de 
vest a țării, unde s-a repartizat 73 la 
sută din suprafața cultivată ; zona 
favorabilă cuprinde județele Satu 
Mare, Mehedinți, Dîmbovița, Pra
hova, Buzău, Vaslui, Iași și Botoșani 
— cu 12 la sută; zona mai puțin fa
vorabilă cuprinde restul județelor. 
Prin urmare, în toate județele, cu ex

cepția unor zone submontane, pot și 
trebuie să se 'cultive tomate. Bineîn
țeles, în 17 județe din zonele mai pu
țin favorabile și nefavorabile se va 
produce numai o parte din necesarul 
propriu de consum, diferența urmînd 
a fi adusă din județele excedentare.

Se impune concluzia că peste tot, 
trebuie luate măsuri pentru pregăti
rea temeinică a viitoarei producții de 
tomate.

CE SOIURI SE VOR CULTIVA? 
în cadrul simpozionului de la Vidra, 
un mare număr dintre cei care au luat 
cuvintul au criticat faptul că au fost 
aduse din străinătate soiuri de toma
te care nu corespund condițiilor cli
matice din țara noastră. Unele din 
acestea provin din regiuni situate 
mult mai la sud decît România, 
ceea ce explică de ce ajung la matu
ritate cu întîrziere, nu au gust și cu

loare. Desigur, este bine că se îmbu
nătățește sortimentul. Dar noile so
iuri de tomate nu trebuie ex
tinse inainte de a fi verificate in 
producție și de a fi comparate cu so
iurile autohtone și cele create în ul
timii ani de cercetătorii noștri. S-a 

făcut afirmația : „cartea de vizită a 
unui soi îl dau producătorii". Foarte 
greșit : aceasta o dau consumatorii, 
respectiv populația care consumă ro
șii în stare proaspătă, precum și in
dustria de conserve. Este îndreptăți
tă această critică ? Evident că da. Nu 
rareori se poate auzi la piață ase
menea întrebare : „unde sint roșiile 
de odinioară, mari și gustoase ?“ Iată, 
deci, cum consumatorii sint cei care 
apreciază in ce măsură s-a procedat 
bine sau nu extinzindu-se în produc
ție unele soiuri. S-a exprimat opi
nia : „nu-i rău că au fost aduse soiuri 

noi, rău este că cele necorespunzătoa
re din punct de Vedere calitativ sint 
menținute în cultură". De asemenea, 
s-a criticat tendința de a se concen
tra atenția numai asupra calității 
tomatelor pentru industrializare. Este 
adevărat că aproape două treimi 
din producția obținută este prelucra
tă în fabricile de conserve. Dar or
ganele de specialitate trebuie să se 
gindească, în egală măsură, și la ca
litatea celor puse în vînzare în stare 
proaspătă. Iată de ce, pînă în mo
mentul începerii însămințărilor pen
tru producerea de răsad, este necesar 
să se definitiveze sortimentul de so
iuri ce va fi cultivat.

CUM VOR FI CULTIVATE TO
MATELE. Tehnologiile de cultivare a 
tomatelor au constituit cel mai im
portant capitol al discuțiilor purtate. 
Și nu întimplător. Cercetările între
prinse în ultimii ani la I.C.L.F. Vi
dra și calculele economice de eficien
ță arată că la cultura tomatelor, pen
tru a se putea obține beneficii, este 
necesar ca producția să depășească 
20 000 kg la hectar. în ultimii 3 ani, 
fermele IPILF Tecuci au obținut, in 
medie, cite 30 000—35 000 kg tomate la 
hectar. Și asemenea exemple sint 
numeroase. Dar unele unități agri
cole realizează recolte mici, sub 
20 000 kg la hectar, și de aceea în loc 
de beneficii Înregistrează pierderi.

Pentru a se realiza in 1980 randa
mente mari la cultura tomatelor a 
fost stabilită tehnologia care urmea
ză să fie aplicată în fiecare zonă. în 
acest scop, va continua acțiunea de 
concentrare și specializare a produc
ției pe ferme, unități agricole și con
silii agroindustriale. S-a asigurat și 
baza materială : în cadrul sectoarelor 

unice horticole mașinile și utilajele 
au fost concentrate pe secții și for
mații de lucru. Tehnologiile prevăd 
ce lucrări urmează să se efectueze cu 
termene exacte. Aplicarea corectă a 
tehnologiilor nu trebuie să se impu
nă prin conferințe despre impor
tanța tomatelor, ci prin muncă prac
tică pe teren. Se știe că, in ultimele 
luni. 300 de specialiști au trecut la 
conducerea fermelor și sectoarelor 
unice horticole. Ei nu trebuie lămu
riți asupra importanței uneia sau 
alteia dintre lucrări. Obligația lor 
este să vegheze la respectarea disci
plinei de plan și tehnologice.

Concluziile simpozionului de Ia Vi
dra în problema tomatelor sint deo
sebit de utile pentru organele agrico
le de specialitate, care au datoria să 
acționeze ferm pentru ca, în ansam
blul măsurilor luate în vederea spo
ririi producției de legume in 1980, să 
se asigure realizarea de producții mari 
și bine eșalonate la cultura tomate
lor. De asemenea, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile popu
lare au datoria să controleze cum se 
aplică programele privind sporirea 
producției legumicole. în mod deose
bit trebuie să se albă în vedere cul
tivarea cu tomate a suprafețelor pre
văzute in fiecare județ, îmbunătăți
rea sortimentului șl eșalonarea pro
ducției, aplicarea corectă a tehnolo
giilor, astfel incit în 1980 să se rea
lizeze producții mari de tomate, de 
bună calitate și eșalonate pe o pe
rioadă cit mai lungă, iar populația să 
beneficieze de aceste valoroase pro
duse legumicole.

Ioan HERȚEG
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MAREA CTITORIE ȘOCIAUȘȚA A POPORULUI 

GENER PASĂ SURSĂ DE INSPIRA ȚIE
„Munca este uriașul laborator în care se plămădesc personalitățile cu adevărat proeminente, se afirmă talentele autentice, 

al culturii. Inspirîndu-se din impresionantul 
ia munca eroică pentru zidirea noii orînduiri, 
mai grandioase epoci din istoria României”.

NICOLAE CEAUȘESCU

se nasc geniile, se făuresc capodoperele - atît pe planul creației materiale, cît și 
tablou pe care îi oferă marea ctitorie socialistă a poporului 
scriitorii și artiștii vor putea dura opere nemuritoare, mărturii

și participînd ei înșiși 
emoționante ale celei

Gheorghe Adoc - Basorelief realizat pentru Monumentul Independenței din lași (detaliu)

Gheorghe ADOC :

La capătul mai multor ani de 
eforturi am realizat friza în baso
relief pentru Monumentul Indepen
dentei din Iași, la care Gabriela 
Manole Adoc semnează volumetria 
și simbolul Victoriei. Străduința 
noastră a fost și este cunoașterea 
cît mai mult posibil a figurii uma
ne, ca și a realității în general, ca

Radu Aftenie Pavel Bucur Dumitru Pasima
Schițe de idee pentru Monumentul reconstrucției - Zimnicea

luiia ON IȚA :

In centrul comenzii 
sociale: omul 

cu minunata lui forță 
creatoare

' lin vast, un generos program, 
conceput la scara întregii țări, me
nit să contribuie la îmbogățirea 
patrimoniului nostru cu noi și re
prezentative lucrări de artă monu
mentală reprezintă, pentru noi, ar
tiștii, „comanda socială". Este o 
noțiune care în contextul actual 
dobîndește semnificația unor înalte 
îndatoriri sociale și spirituale.

Acestui program i se integrează 
și monumentul minerilor din zona 
Căpeni-Baraolt — constructori ai 
socialismului, monument care ur
mează a fi ridicat in orașul Baraolt, 
județul Covasna. Mă străduiesc să 
fac o lucrare sugestivă, bine echi
librată, o lucrare care să trăiască 
firesc in spațiul cuvenit ei, tot atît 
de firesc și simplu cum iși duc 
munca harnicii mineri ai locului.

A cinsti marile fapte și eroii din trecutul și prezentul patriei
element fundamental, de la care 
pleacă și la care se întoarce efortul 
creator, plastic, făcind din aceasta, 
pină la urmă, o chestiune de con
știință profesională. Istoria patriei 
m-a impresionat îndeosebi prin 
destinul său de umbră și soare, 
fiind un prilej permanent de me
ditație a condiției noastre ca popor 
in evoluția istorică. Am preferat 
ca lîngă o carte nouă să adaug o 
carte veche românească, mesaje ale

Radu AFTENIE:

Simboluri ale noii 
noastre umanități

Un monument este, trebuie să 
fie, nu numai pentru artist, ci pen
tru toți locuitorii patriei un sim
bol de umanitate, un mod de a ri
dica la cele mai înalte cote ale res
ponsabilității și exigenței eveni
mente care au însemnat pietre de 
hotar ale devenirii noastre istorije, 
un mod de a exprima recunoștința 
datorată unor personalități care 
și-au închinat, întreaga viață na
țiunii in. mijlocul căreia au trăit, 
pentru binele căreia s-au jertfit.

Sensibilitatea- și forța artistului, 
o muncă asiduă se cer puse în 
slujba realizării unor asemenea 
monumente care să vorbească per
manent generațiilor prezente și vii
toare despre eroism și dăruire, care 
să contribuie la creșterea culturii 
românești pe noi trepte de progres 
și civilizație. 

părinților și strămoșilor ' noștri 
care ne ridică la diapazonul solemn 
al neuitării și ne face să prețuim 
vatra care ne-a crescut...

A fost o epocă cînd pentru lu
crări de for public se apela la 
sculptori, la creatori din afara 
țârii. Statul nostru și conducătorul 
său, ce întruchipează conștiința de 
sine a poporului nostru, au inițiat, 
cu încredere în forțele artei noastre 
plastice, acea comandă socială me

Pavel BUCUR :

Creația umanistă educă 
spiritul civic 

al fiecărei generații 
întotdeauna istoria a rămas în

scrisă în piatră. Piatra monumen
telor a păstrat adine încrustate 
sensurile durabile, generoase, uma
niste ale faptelor cu adevărat im
portante din istoria omenirii ; a 
contribuit cu mijloace specifice la 
întreținerea și cultivarea spiritului 
civic, la înnobilarea omului. Cred 
însă că numai astăzi, ca niciodată 
in trecut, au putut fi asigurate acele 
condiții favorabile omagierii erois
mului unor epoci trecute, dar și 
prezentului nostru socialist. Este o 
adevărată bucurie pentru un crea
tor să se poată angaja cu toată pu
terea creației lui, ca un adevărat 
erou al zilelor noastre pentru eroii 
de atunci; să încerce să fie prin 
fapta lui artistică la înălțimea fap
telor de atunci. 

nită să ducă la opere de cinstire a 
marilor fapte și figuri din trecutul 
și prezentul nostru, restituite în 
opere plastice care să răspundă 
exigențelor calitative, realizări ar
tistice de înalt nivel. La această 
nobilă încredere, artiștii noștri răs
pund prin opere, participînd astfel 
la înfăptuirea politicii culturale a 
partidului și statului nostru so
cialist.

Dumitru PASIMA :

Imaginea înaintării 
strălucitoare a poporului

Monumentele pe care Ie ridicăm 
azi sînt semne care rămîn în timp 
să vorbească generațiilor viitoare 
despre munca, aspirațiile și gîndu- 
rile noastre, despre faptele eroice 
ale epocii noastre. Nu numai artis
tic, dar și etic realizarea unei lu
crări de for public implică o mare 
răspundere. Mi se pare de o extre
mă importantă pentru un artist să 
fie pe măsura faptelor societății în 
care trăiește. Istoria trecutului, 
imaginea însăși a înaintării unui 
popor, dar și istoria prezentului ; 
mesajul, dar și calitatea artistică a 
unei asemenea lucrări trebuie să 
se îmbine intr-un tot organic, în 
stare să se adreseze, emoționant și 
convingător, atit contemporanilor, 
cît și urmașilor noștri.

Spiru CHINTILA :

Îndemnuri ce rodesc 
în gîndurile 

și sufletele creatorilor
Indiferent de- materialul folosit, 

arta monumentală trebuie să fie, in 
primul rînd, o artă a ideii, trebuie 
să aibă calitatea de a exprima cu 
claritate gîndul artistic. Nu cred că 
tema poate fi un impediment, că ea 
poate împiedica realizarea unei lu
crări de calitate. Dimpotrivă. O 
temă de care te apropii cu înțele
gere și afecțiune poate contribui 
substanțial la atingerea acelei „noi 
calități" de care este atîta nevoie 
în toate domeniile vieții noastre 
cotidiene. Avem nevoie de aseme
nea lucrări de calitate care să con
tribuie din toate punctele de vedere 
la educația celor, foarte multi, care 
le vor privi.

îndemnul rostit de președintele 
țării de ia fnalta tribună . a Con
gresului de a fi realizate tot mai 
multe lucrări de artă plastică de 
toate genurile care „să redea fru
musețile patriei, frumusețea chipu
lui ei nou. ca și figura luminoasă 
a omului de azi" va rodi desigur 
în gindurile și sufletele creatorilor. 
Mai avem incă multe de făcut în 
domeniul artei ’de for, în acela al 
ambientului social sau al graficii.

publicitare. Mai sînt încă destule 
spații de decorat. Nimic nu trebuie 
să fie însă accidental. Profesiona
lismul și entuziasmul, priceperea și

Mihai BANDAC :

Mărturie peste ani 
despre glorioasa 
noastră epocă

în mod incontestabil, prin operele 
cele mai responsabile și grave, 
artele plastice românești, pictura, 
sculptura și, firește, arta monumen
tală vor depune peste ani mărtu
rie dreaptă și emoționantă despre 
ce am fost, ce sintem și cum trăim 
în acest sfîrșit de veac și început 
de eră nouă, pe care o vrem lumi
noasă și lucidă.

Din această perspectivă mi se 
pare cu atît mai semnificativă 
starea actuală a plasticii româ
nești, a artelor monumentale, care, 
in cele mai fericite cazuri, prin ex
presiile cele mai strălucite, au reu
șit să se impună în atenția întregii 
lumi, să dovedească încă o dată 
valoarea deosebită și neconfun
dabilă a gîndirii noastre artistice. 
Echilibrul și simțul măsurii, carac
teristici considerate fundamenta
le ale spiritualității românești, au 
ferit-o de grandilocvență și osten
tație, precum și de alte pericole, ce 
o puteau tulbura. Iar atunci cînd 
inevitabilele rebuturi, — care au 
fost și vor mai fi ! — ambițioase și 
agresive, au incercat să polueze 
acest climat, să-și însușească drep
turi nemeritate, să creeze confuzie 
prezentîndu-ne deformat și fals, 
ne-am văzut liniștiți de rosturile și 
munca noastră, am continuat să ne 
confruntăm cu noi înșine, cu țelu
rile supreme ale artei pe care 
sintem chemați să o facem, pentru 
popor, despre popor.

Spiru Chintilă - „Eroismul clasei muncitoare" - Tulcea, mozaic

participarea trebuie să contribuie 
în mod egal la realizarea acelor 
lucrări de țnvergură capabile să 
ne exprime cu adevărat.

Vasile CELMARE :

Vasile Celmare și Viorel Mărginean — Proiect 
pentru mozaicul „Eroismul clasei muncitoare" - 

Buzău

Monumentele felului nostru de a fi, 
de a trăi și munci

Dintotdeauna, artele 
monumentale și deco
rative care au înflorit 
pe acest pămint au a- 
rătat lumii întregi fe
lul nostru de a fi, via
ta cea de toate zilele 
a unui popor pașnic, 
plin de talent.

De mai multi ani, ar
tele plastice sînt mai 
prezente in viață, se 
inspiră din evenimen
tele importante pe 
care le trăim. Sintem 
chemați să consem
năm cu mijloacele 
noastre aceste eveni
mente, să le redăm in 
culori vii oamenilor 
acestui pămint care se 
străduiesc să-și fău
rească o viață tot mai 
bună. Ne-am bucurat 
din toată inima vă- 
zind că marele forum 
aii comuniștilor, în
trunit sub conducerea 
tovarășului se
cretar general Nlcolae 
Ceaușescii, a creat 
deschideri largi, de 
perspectivă în" istoria 
României socialiste. 
Marile construcții care 
se anunță vor spori o- 
bligațiile noastre. Arta 
monumentală este che
mată să dezvolte în 
continuare frumoase
le tradiții ale școlii 
noastre, pe măsura 
cerințelor actuale.

Constantin Piliuță și Gheorghe Spiridon — detaliu din proiectul mozaicului 
„Eroismul clasei muncitoare" - Botoșani

Constantin PILIUȚĂ :

Arta care înalță calitatea 
sufletească a oamenilor

Arta monumentală românească a 
luat, mai ales în ultimii ani, un 
avint nemaiîntîlnit. S-au format la 
noi artiști care pot răspunde de 
realizarea unei lucrări de amploare, 
avem, de asemenea, artiști tineri 
bine pregătiți, care, sper, că in viito
rul foarte apropiat vor fi chemați 
în această vastă competiție. Țara 
are nevoie de aceste bucurii, atunci 
cînd sînt bucurii, pe care le oferă 
arta monumentală. Este o artă care 
trebuie să educe, să sensibilizeze, 
să ridice calitatea sufletească a oa
menilor.

Există multe asemenea exem
plare de artă răspîndite pe tot te
ritoriul țării, lucrări realizate cu 
exigență. O exigență sporită pe 
măsura aceleia manifestate de pu
blic. Trebuie spus, de asemenea, că 
s-a acordat o importanță egală tu
turor orașelor țării, chiar și celor 
mici, legate prin evenimente istorice 
deosebite de întreaga noastră dez
voltare. Oamenii vor o artă pe care 
s-o iubească, care să le împodo
bească orașul, cu care să se mîn- 
drească, ei și urmașii lor. Ei sînt 
de fapt adevărații comanditari ai 
lucrărilor noastre.

1------------ -------------
Aurel NEDEL:

Misiunea artei angajate, 
care îmbogățește viața 
spirituală a poporului
Comanda socială este, in epoca 

noastră, o realitate absolut ne
cesară, ea contribuind efectiv pe de 
o parte la ridicarea nivelului spiri
tual al poporului, iar pe de altă 
parte la glorificarea faptelor ome
nești. Consider că toate orașele 
patriei noastre au nevoie de cît 
mai multe monumente sau picturi 
monumentale care alături de arhi
tectură să lase secolelor viitoare 
amprenta epocii în care trăim. Cu 
cît gradul de spiritualitate al unui 
popor este mai mare, cu atît afir
marea lui pe . plan extern este mai 
puternică și mai demnă de luat în 
seamă.

Efortul comuniștilor care constru
iesc viața nouă, efortul oamenilor 
care muncesc pentru construirea 
socialismului merită o răsplată 
spirituală în care să se oglindească 
faptele lor și care să arate secole
lor viitoare aceste eroice eforturi 
depuse de ei ; aceasta este misiu
nea artei autentice, angajate.

Pagină realizată de
Marina PREUTU

Pentru
Constantin BERDILĂ :

Cu ani in urmă, gospodarii Oneș- 
tiului — județul Bacău — au con
struit o sală, în care copiii de pe 
Valea Trotușului să se joace „de-a 
gimnastica".

Și, de atunci, Nadia, Teodora. 
Anca, Marilena, Gabi, Dumitrița și 
altele au început să se joace atît 
de frumos, incit, ori de cite ori

bucuria copiilor neamului
participă la cite o întrecere interna
țională de gimnastică, se întorc 
acasă numai campioane (balcanice.- 
universitare, europene, olimpice, 
mondiale) !...

în sala de gimnastică a „mira
colului", de la Onești, mi s-a acor
dat cinstea să realizez, pe un pe
rete de circa 200 m.p., un mozaic cu 
tema : „Frumusețea sportului". *

Doresc ca acest mozaic să fie o 
transpunere plastică a frumuseții

românesc
morale, o metaforă a sănătății fi
zice și spirituale a copiilor țării 
noastre.

Doreșc ca el să exprime exube
ranța, explozia sănătății, strigătul 
de împlinire al tinereții, bucuria 
copiilor neamului românesc urmași 
ai celor care de veacuri dăinuie pe 
aceste meleaguri și au luptat 
neostoit pentru triumful rațiunii în 
lume, pentru împlinirea celor mai 
înalte idealuri ale Omului.

Traian Brădean și Lazăr lacob - de- Ionel Munteanu Valeriu Brudașcu și Cristea Miloș
taliu din proiectul mozaicului „Erois
mul clasei muncitoare" - Suceava Schițe de idee pentru Monumentul Victoriei socialismului - Arad
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
LA REALEGEREA CA SECRETAR GENERAL AL P.C.R.

Excelenței Sale
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii' Columbia
• BOGOTA

Am aflat cu adinca mihnire despre recentul cutremur care a lovit țara 
dumneavoastră, cauzînd mari pierderi umane și materiale.

în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, vă exprim 
profunda noastră cothpasiune, iar familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Manifestări consacrate celei de-a 32-a 
aniversări a proclamării Republicii

In aceste zile premergătoare aniversării a 32 de ani de la proclamarea 
Republicii, la cluburile muncitorești din întreprinderi, in instituții, la 
casele de cultură, căminele culturale de la orașe și sate se desfășoară 
numeroase manifestări politice, cultural-educative și artistice consacrate 
acestui eveniment.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, în numele meu și al parlamentarilor arabi, 
vă adresez sincere felicitări, împreună cu expresia profundei noastre con
siderații pentru lupta dusă de Partidul Comunist Român, sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere, pe calea bunăstării și prosperității poporului 
român, pentru pace și progres în lume.

în realegerea dumneavoastră vedem o nouă confirmare a hotărîrii parti
dului și poporului dumneavoastră de a promova și pe mai departe politica 
de excepție a României pe arena internațională, îndeosebi în ce pri
vește problema palestiniană și a Orientului Mijlociu, in legătură cu care, 
in permanență, ați acordat sprijinul dumneavoastră luptei duse de 
poporul arab palestinian pentru realizarea drepturilor sale ferme, inclusiv 
a dreptului la reîntoarcere, autodeterminare și constituirea propriului stat 
independent; in permanență ați afirmat necesitatea de retragere a forțelor 
israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, drept condiție a instaurării 
unei păci juste și trainice în această regiune sensibilă a lumii.

Avem convingerea că pozițiile pe care le adoptați pe arena interna
țională, în baza acestei politici înțelepte, izvorăsc’ din credința dumnea
voastră și a Partidului Comunist Român in principiile dreptății și justi
ției, din preocuparea pe care o manifestați față de instaurarea păcii în 
această regiune și care constituie o cheie a păcii șl stabilității în lumea 
Întreagă.

Parlamentarii arabi, care sînt legați printr-o permanentă conlucrare 
cu colegii lor, parlamentarii români, pentru cauza păcii și justiției, înțeleg 
pe deplin însemnătatea ce revine marelui rol pe care, în cadrul politicii 
internaționale, îl deține România și își exprimă încrederea că realegerea 
dumneavoastră reprezintă o garanție a promovării și pe mai departe a 
acestei politici, a consolidării acesteia, a Înfăptuirii de noi succese și 
progrese, grație activității susținute pe care o desfășurați pentru edificarea 
patriei, în slujba poporului român luptător.

Dr. HUSSAAA AL-KHATIB f
Secretar general 

al Uniunii Interparlamentare Arabe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Direcțiunea Națională a Partidului Socialist Revoluționar din Peru are 

înalta onoare de a vă adresa , cele mai sincere felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Cu această ocazie exprimăm, de asemenea, sincere și călduroase urări 
pentru continua intărire a relațiilor de prietenie și colaborare între partidele 
noastre, iar dumneavoastră vă dorim, tovarășe Ceaușescu, noi succese in 
înde Unirea funcției de secretar general, încredințată de cel de-al XII-Iea 
Co» ;es al Partidului Comunist Român.

, 4 rugăm să ne permiteți a saluta, prin intermediul dumneavoastră, pe 
toți membrii C.C. al P.C.R., să-i felicităm pentru noua etapă care au 
inceput-o după desfășurarea cu succes a lucrărilor celui de-al XII-Iea 
Congres al partidului.

Cu sentimente frățești,
DIRECȚIUNEA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI 

SOCIALIST REVOLUȚIONAR DIN PERU
★ ★

Au adresat, de asemenea, telegrame de felicitări președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU reprezentanți ai partidelor, organizațiilor politice 
și obștești, personalități ale vieții publice, numeroși alți cetățeni:' Eric 
Aarons, secretar al Comitetului Național al Partidului Comunist din Austra
lia, dr. Abdei Magib Rafei, secretar general al Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab Socialist din Liban, Kamal Chatila, secretar ge
neral al Uniunii forțelor poporului muncitor din Liban, Nayef Hawatmeh. 
secretar general al C.C. al Frontului Democratic pentru Eliberarea Pa
lestinei, Issa Darwish, ministrul petrolului și resurselor minerale al 
R. A. Siriene, Hussein El Husseini, deputat, secretar general al mișcări 
„Amal“-Liban, amiral <r) Emilio Eduardo Massera — Argentina, general- 
locotenent (in retragere) Habihulah Khan — Pakistan, Ahmad AI-Haj Aii. 
redactor-șef al ziarului „Al-Saoura“ din Siria, Fidel Herrera Beltran, deputat 
în Congresul Mexican, Harbajan Singh, directorul Institutului indian de 
cercetări în problemele păcii, editorul revistei „The Indian Observer1', prof, 
dr. Ram Naresh Trivendi, șeful Departamentului de Științe Politice — 
Universitatea Ranchi, statul Bihar — India, A. Rahim, proprietar și director 
al Editurii „National Publishing House" — Rawalpindi, Hameed A. 
Minhaz, proprietar și director al editurii „Eastern Publishers" — Rawalpindi, 
Chaudhry Mohammad Shali, director general, Editura Parwana — Ra
walpindi — Pakistan, prof. J. S. Bright, scriitor și. ziarist New Delhi — 
India, Hafiz Noor Mohammad Qasuri, președintele Consiliului Tineretului 
Punjab — Pakistan, E. Koupaly, președintele Asociației Racing-Club Beirut — 
Liban, dr. Bashir Al-Aridy, consilier al emirului — Kuweit. Shahida Ilyas 
Fazii, economist Islamabad — Pakistan, Noor ElanI, doctor in științe geolo
gice, cercetător în cadrul Institutului de dezvoltare a hidrocarburilor — Isla
mabad, Farooq Qaisar, director ajunct al Institutului de folclor din Pakistan, 
iue. Eugen Caraghiaur, președintele Comitetului național americano-român —- 
Sf iția Canada, .lulio Cesarman, în numele membrilor coloniei române din 
Sutele Unite Mexicane, C. L. Vilceanu din Montreal — Canada.

Au mai trimis telegrame de felicitare președintelui Nicolae Ceaușescu 
reprezentanți ai cercurilor economice din diferite țări : Consiliul in
dian pentru comerț exterior ; Shahupur D. Shroff, director general al firmei 
„Burjorjee Consayee and Company" — Karachi, Karrim Memos — „Minerva 
Prading Corporation" — Karachi, Ybrahim Tabani „Zenat Company", 
Sohail Hassan — Compania „Cargo Aids", S. Tayuddin „Hâzi Abdul Latil 
and Co", Sattar Admani — „Saka Corporation", Farooq Sheikh „United 
Export" — Karachi, M. Ibrahim — „Everest Co." — Karachi, M. N. Vohra — 
„General Trading Co Ltd" — Karachi, M. Omar Farooq Khan — firma ..Rex 
International", Mohammad Ikram, directorul firmei „Arshi Traders", Raffiud- 
din Peracha, președinte și proprietar — „Trans Oceanic Association" din Pa
kistan, Abdul Latif Al Kazemi, președintele companiei „United Shipping, 
trading and contracting services" — Kuweit, ing. Van der Linden Jozef din 
Willebroek — Belgia.

/ "" ,

în județul Iași, în întreprinderi 
cum sînt „Tehnoton", „Țesătura", de 
prelucrare a maselor plastice, de mă
tase „Victoria", mecanică de mate
rial rulant din Pașcani, la Institutul 
de medicină și farmacie, au avut loc 
conferințe, expuneri, simpozioane și 
dezbateri, în cadrul cărora a fost 
subliniată însemnătatea istorică a 
proclamării Republicii, evidențiin- 
du-se mărețele realizări obținute de 
oamenii muncii din țara noastră în 
anii construcției socialismului, în con
textul angajării întregului popor 
pentru transpunerea în viață a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-Iea al pârtidului. în seria de ac
țiuni dedicate zilei Republicii se în
scriu și întîlnirile oamenilor muncii 
ieșeni cu participant la marele fo
rum al comuniștilor, concursuri pe 
teme economice și de Istorie a patri
ei, expoziții de carte social-politică, 
de creație tehnică și de arte plastice, 
gale de filme românești.

★
„Inimile noastre bat pentru țară" 

— este genericul sub care s-a desfă
șurat vineri, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Oradea, un spectacol 
literar-muzical-coregrafic dedicat 
aceleiași aniversări. La Realizarea 
spectacolului și-au dat concursul co
rurile reunite sindicat-învățămînt, 
C.F.R.-P.T.T., Institutului de proiec
tări și „Hilaria", corul bărbătesc 
„Cîntarea Bihorului", ramerata „Fe
lix", fanfara municipia rui, orchestre
le simfonică și populară ale Filarmor 
nicii de stat, ansamblurile folclorice 
„Lioara", „Bihorul" și „Nuntașii Bi
horului", actori ai Teatrului de stat 
din Oradea.

★
Și în județele Alba și. Hunedoara 

se desfășoară în aceste zile ample 
manifestări. La biblioteca orășeneas
că din Sebeș și la Căminul cultural 
din Petrești au avut loc recitaluri de

încheierea lucrărilor celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare 

economică dintre România si Turcia
Vineri s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a Vl-a Sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Turcia.

Președinții celor două părți în co
misie, Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și Ha
lii Bașol, ministrul comerțului al 
Turciei, au semnat protocolul sesiu
nii, care, in spiritul înțelegerilor și 
hotărîrilor convenite la nivel înalt, 
conține măsuri privind intensificarea 
în continuare a colaborării și coope
rării economice româno-turce in sec
toarele energetic, minier, transpor
turilor, forestier, agricol, turismului, 
precum și sporirea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale.

în timpul lucrărilor sesiunii, păr
țile au constatat cu satisfacție creș
terea considerabilă a schimburilor re
ciproce de mărfuri și rezultatele pozi
tive obținute în colaborarea în dome
niul economic și tehnic dintre cele 
două țări. România și Turcia coope
rează în prospectarea și valorifi

poezie patriotică și revoluționară sub 
genericul „Omagiu Republicii". Clu
bul tineretului din Alba Iulia a găz
duit o seară literară, prilej cu care 
numeroși tineri recitatori au adus în 
versuri vibrante un cald omagiu pa
triei noastre socialiste. De asemenea, 
la Clubul minerilor din Lupeni for
mații de amatori au prezentat pro
grame cultural-artistice cu un bogat 
conținut patriotic și educativ.

★
Manifestări asemănătoare au avut 

loc vineri și în localitățile sătmăre
ne. La Căminul cultural din comuna 
Călinești-Oaș, de pildă, a fost pre
zentat un spectacol susținut de elevii 
și tinerii din localitate, cuprinzînd 
cîntece și poezii patriotice, țipurituri 
oșenești și dansuri populare specifi
ce locului, în timp ce la Clubul în
treprinderii „Unio" din Satu Mare a 
avut loc o expunere cu tema : „Sem
nificația și importanta evenimentului 
de la 30 Decembrie 1947", urmată de 
un spectacol al formațiilor artistice 
ale clubului.

★
Sub genericul „Trepte spre lumi

nă", la casele de cultură din Piatra 
Neamț, Roman și Tg. Neamț, la clu
burile muncitorești din Bicaz, Săvi- 
nești, Roznov și Bălțătești, mii de 
metalurgiști, laminoriști, chimiști, ci- 
mentiști și forestieri au luat parte la 
simpozioanele, dezbaterile și expune
rile pe teme ca „Proclamarea Repu
blicii — moment crucial în dezvolta
rea și afirmarea națiunii noastre", 
„România în lume", „Locul Româ
niei intre națiunile independente ale 
lumii". La rîndul lor, așezămintele 
culturale din comunele județului 
Neamț au organizat recitaluri de 
versuri patriotice, concerte corale, 
montaje muzical-literare reunite sub 
genericul „Cerul liber al patriei 
mele".

(Agerpres)

carea rezervelor minerale, în dome
niile electrificării și termoficării, pre
lucrării produselor petroliere și chi
mice, metalurgiei, transportului, agri
culturii, forestier și al turismului.

în. gad.rpl Jucrăxitar s-a dat. o înal
tă apreciere cooperării în realizarea 
rafinăriei Anatolia Centrală, obiectiv 
în curs de construcție, la care parti
cipă industriile celor două țări. Toto
dată, au fost identificate posibilități 
de cooperare jn terțe țări, in constru
irea de obiective industriale, agrico
le și pentru transport.

La semnare au participat Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Cornel PînZaru, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, alte persoane oficiale 
române și turce, specialiști.

Au fost prezenți Nahit Ozgtir, am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

1

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei eliberării Cubei, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, vineri, în 
Capitală, o manifestare culturală.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, un 
numeros public.

Au fost prezenți Humberto Castel- 
16, ambasadorul Cubei la București, 
și membri ai ambasadei.

în cadrul manifestării. Aurel Du
mitrescu, ziarist la Agenția română 
de presă, a prezentat aspecte din 
realizările poporului cubanez în con
struirea socialismului.

în încheiere, participanții au vizio
nat un film documentar cubanez.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, vineri, o dezba
tere cu tema „Metode tradiționale și 
moderne in cercetarea fenomenului 
literar și artistic", la care au pârtiei2 
pat membri ai Academiei, cercetă
tori științifici de la Institutul de is
torie și teorie literară „George Că- 
linescu". Institutul de istoria artei, 
cadre didactice de la facultățile de 
limba și literatura, română și limbi 
și literaturi străine ale Universității 
București, critici de artă și literari, 
membri ai uniunilor de creație.

Dezbaterile au relevat, în lumina 
documentelor programatice ale Con
gresului al XII-Iea al P.C.R., necesi
tatea intensificării muncii de cerce
tare și valorificare a patrimoniului 
culturii naționale, de analiză și 
Orientare a creației literar-artistice 
contemporane în spiritul umanismu
lui revoluționar.

★
Vineri au luat sfîrșit, la Iași, lucră

rile celei de-a II-a Conferințe de mag
netism, manifestare științifică organi
zată de Centrul de fizică tehnică Iași 
al Institutului central de fizică, sub 
egida Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară.

Încheind un bogat ciclu de acțiuni 
ce s-au desfășurat în cursul acestui an 
la Iași, conferința a reunit reputați 
oameni de știință, cercetători, cadre 
didactice din Invățămîntul superior, 
specialiști^ din unități industriale, din 
întreaga 'țară.

Lucrările prezentate în plen și în 
secțiuni au pus în evidență o largă 
arie de probleme care fac obiectul 
cercetării fundamentale și aplicării 
magnetismului în activitatea econo
mică din țara noastră. S-a subliniat, 
de asemenea, necesitatea adincirii în 
continuare a' integrării cercetării din 
acest important domeniu cu pro
ducția, în spiritul documentelor celui 

■de-al XII-Iea Congres al partidului. 
O bună parte din -cele peste 100 de 
lucrări susținute au fost axate pe 
rezultatele practice ale cercetărilor 
întreprinse privind obținerea de 
noi materiale magnetice pentru in
dustriile electrotehnică și electronică 
ți elemente pentru tehnica de calcul 
și automatizare, omologarea, asimi
larea și realizarea de aparate și 
instalații magnetice de înaltă tehni
citate. în contextul valorificării su
perioare a resurselor indigene.

A fost deschisă și o expoziție cu 
aparate și instalații magnetice, reali
zate de Centrul de fizică tehnică din 
Iași pe baza cercetărilor proprii.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 decembrie 197» și 1 ianuarie 1980 : 
Iu țară : Vreme în încălzire, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în regiunile 
din vestul țării. Vtntul va sufla mode
rat cu Intensificări locale, îndeosebi in 
Banat șl zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, mai coborîte în 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
minus 2 și plus 8 grade. Se va produce 
ceață, dimineața și seara, îndeosebi în 
Transilvania. Condițiile vor fi favora
bile producerii poleiului. In București : 
vreme în curs de încălzire. Cerul va 
deveni treptat noros, favorabil preci
pitațiilor slabe. Vint slab pînă la mo
derat. Seara și dimineața, ceată.

*

„Conectați generato
rul la rețea 1“ Execu- 
tînd comanda ingine
rului șef al centralei 
atomoelecttice „V. I. 
Lenin" din Leningrad, 
șeful de schimb a a- 
păsat un buton de pe 
panoul de comandă șl 
din acel moment a în
ceput să producă al 
treilea turbogenerator 
al centralei nucleare 
leningrădene. Ca și 
cel precedent, el a fost 
dat in exploatare îna
inte de termen.

Și nu numai aici. în 
urmă cu cîteva zile, 
constructorii hidrocen
tralei Saiano-Șușensk 
de pe fluviul Ienisei 
au anunțat racordarea 
la sistemul energetic 
al Siberiei a unui nou 
energo-agregat. Un loc 
de seamă în îndeplini
rea angajamentelor e- 
nergeticienilor în spo
rirea neîncetată a po
tențialului energetic al 
țării îl are colabora
rea tehnico-științifică 
ce se desfășoară între 
diferite colective de 
muncă, inițiată de le- 
ningrădeni. în mo
mentul de față, sute de 
întreprinderi din repu
blicile sovietice unio
nale își coordonează 
eforturile pentru a 
furniza la timp utila
jele, instalațiile, Între
gul material necesar 
punerii în funcțiune 
înainte de termen a 
capacităților hidroe
nergetice prevăzute, 
ele fiind indispensabi
le pentru dezvoltarea 
celorlalte ramuri in
dustriale, a agricultu
rii, pentru progresul 
general al economiei 
naționale.

Tot prin eforturi u-

nite a fost construită 
termocentrala Elektre- 
nai, din Lituania, pe 
care am avut prilejul 
să o vizitez în aceste 
zile. Proiectul acestui 
obiectiv poartă sem
nătura specialiștilor 
letoni, construcția a 
fost realizată de o În
treprindere lituaniană, 
în colaborare cu orga
nizații unionale de 
specialitate, iar echi
pamentele poartă mar
ca unui număr de 
peste 200 de întreprin-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

deri din R.S.F.S.R.. U- 
craina, Bielorusia. 
Totodată, energeticieni 
ruși, ucraineni, azer- 
baidjeni au împărtășit 
colegilor lor din Li
tuania toate subtilită
țile muncii la această 
termocentrală, in care 
fiecare din cele patru 
compartimente consti
tutive se prezintă sub 
forma unor , centrale 
autonome. Datorită a- 
cestei colaborări, cen
trala termică Elektre- 
nai, care face parte 
din sistemul energe
tic interconectat de 
nord-vest al U.R.S.S., 
satisface nu numai ne
cesitățile energetice 
ale Lituaniei, ci și pe 
cele ale republicilor 
învecinate. O linie de 
înaltă tensiune o leagă 
de capitalele Letoniei 
și Bielorusiei.

în pragul noului an, 
oamenii muncii sovie
tici sărbătoresc astfel 
prin importante reali
zări împlinirea a 57 de

Activitatea de educație 
materialist-științifică

(Urmare din pag. I)
inuna să se numere printre fruntașe
le pe județ în activitatea economică, 
mărturie sțînd numeroasele distinc
ții primite, ci, alături de hărnicia do
vedită pe cîmp, în vie sau în secto
rul zootehnio, este tot ațît de nece-i 
sar ca, mai ales acum, în zilele de 
iarnă, să se manifeste o hărnicie si
milară în însușirea de noi cunoștințe 
științifice de către toți locuitorii co
munei, în desfășurarea de multiple șl 
variate acțiuni cultural-educative.

în cgmuna. Slobozia Conachi, pro
gramele culturale sînt conștiincios li
pite pe ușa, din păcate închisă, a 
punctului de documentare politico-i- 
deologică. Le citim și aflăm, de pildă, 
că programul comisiei comunale de 
răspîndire a cunoștințelor științifice 
(președinte Dumitru Hodină) cuprin
de, pe luna decembrie 1979 și trimes
trul I 1980, opt acțiuni pentru cele 
trei sate ale comunei, respectiva co
misie fiind compusă din 10 persoa
ne. Deci, numărul membrilor acesteia 
îl întrece binișor pe cel al acțiunilor 
propuse pentru... patru luni de iarnă. 
Pe aceeași ușă închisă am citit și 
programul de activitate (pentru săp
tămâna precedentă !) al punctului de 
documentare politico-ideologică. în 
rest, secretarul comitetului comunal 

• • •

ani de la constituirea 
Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste. O 
vizită întreprinsă cu 
puțin timp în urmă la 
uzina de linii automa
te „A 50-a aniversare 
a U.R.S.S.", din Mos
cova, mi-a dat prilejul 
să urmăresc „din culi
se" pregătirile ce se 
făceau In vederea săr
bătoririi zilei de 29 de
cembrie. în momentul 
in care transmit aces
te însemnări, în sala 
de festivități a uzinei 
se anunță oficial înde
plinirea cu o săptămî- 
nă mai devreme a pla
nului anual de produc^ 
ție, omagiu pe care 
colectivul uzinei îl a- 
duce patriei socialiste, 
în același moment, ra
dioul informează des
pre o nouă victorie în 
muncă a constructori
lor metroului din Mos
cova — darea în ex
ploatare înainte de ter
men a tronsonului Ka
linin, lung de 12 km, 
care va lega animata 
piață Taganka cu ra
ioanele dens populate 
Jdanov, Petro vsk șl 
Kalinin.

Sînt doar cîteva e- 
xemple din șirul lung 
de obiective economi
ce și social-culturale 
puse în funcțiune In 
ultimele săptămîni ale 
anului, fiecare în par
te și toate la un loc 
ilustrînd dimensiunea 
unui efort constructiv 
perseverent, pentru 
transpunerea în fapte 
a vastului program de 
dezvoltare a societății 
sovietice.
Gabriela BONDOC

de partid se afla în concediu legal de 
odihnă, secretarul adjunct cu propa
ganda era trimlș de vreo săptămină 
cu sarcini în alte localități ale jude
țului, iar directorul căminului cultu2 
ral, cadru didactic, stătea acasă, in 
vacanță...

Evident, nu asemenea aspecte ca
racterizează munca politică desfășu
rată de organizațiile de .partid de la 
sate. Dar deficiențele intilnite ne-au 
condus la concluzia că în respective
le localități organizațiile comunale de 
partid sînt încă insuficient convinse 
de faptul că este îndatorirea lor de a 
conduce nemijlocit această importan
tă activitate. Mai ales acum, iarna, 
cînd ea trebuie să cunoască o inten
sitate maximă. Altfel spus, sarcinile 
și hotăririle stabilite la nivelul jude
țului trebuie să fie transpuse peste 
tot in practică, în scopul desfășurării 
unei activități de educație materia
list-științifică bogată, variată, efici
entă. Pentru că și eficiența trebuie â- 
vută în vedere, și nu în ultimul rînd. 
Căci nu numărul acțiunilor constituie 
scopul real al acestei activități, ci ca
litatea educației materiaiist-științifi- 
ce, caracterul ei convingător, capabil 
să modifice vizibil în bine gradul de 
cunoaștere al cetățenilor, coeficientul 
de lumină acumulat de conștiința a- 
cestora.

tv De la elanul brigadierilor de ieri la spiritul cetățenesc de azi teatre
• Teatrul „Țăndărică* r Strada 
prieteniei — 10.
• Circul București : Vivat circul! 
— 10 ; 19,30.

Programul 1
8.30 Patria in creațiile elevilor 

Cenaclul literar Teleșcoală
9,00 Itinerare turistice văzute din... ș- 

licopter (I)
Valea Bistriței Munții Apuseni

9.30 Matineu de vacanță : Ridicați cor
tina !

10.20 Șoimii patriei
10.30 Roman-foileton : Gustav cel de 

fier. Reluarea primului episod
11.30 Film artistic : Operațiunea Auto

buzul — producție a Casei de fil
me Patru. Regia Virgil Calotescu

13,00 De la A la... infinit
17.40 Clubul tineretului
18.25 Anul politic 1979
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• Calitatea muncii de fiecare zi — 
răspunsul nostru la chemările 
Congresului

19,45 Urări populare de Anul nou (emi
siunea a II-a)

20,35 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing
Episodul 18

21.25 Muzipă ușoară românească
21.40 Telejurnal
Programul 2
19,00 Telejurnal

• Calitatea muncii de fiecare zi 
— răspunsul nostru la chemările 
Congresului

19.45 Desene* animate : Oglinda magică. 
Producție Walt Disney

20.05 Muzică ușoară
20.20 Romanțe cu Angela Moldovan, Ion 

Stoian și orchestra condusă de 
Ion Tomescu

10.45 Capodopere, marl interpret!
a R. Strauss — Poemul simfonic 
..Till Eulenspiegel“ cu’ orcliestra 
simfonică a Filarmonicii ,,George 
Enescu“. dirijor ionel Perlea
• Scriabin — poemul extazului — 
cu orchestra Radioteleviziunii din 
Praga. Dirijor Leopold Stokovski

11.40 Telejurnal

(Urmare din pag. I)
de calcar. în casa aceasta 
bătrinâ, clădită din birne de 
stejar cioplite in patru mu
chii, a trăit șl și-a crescut 
copiii un oarecare Haringi- 
că. La parter „pimnița", nu 
prea încăpătoare, dai- te
meinic închegată din bolo
vani de rîu, ne demonstrea
ză că Haringică nu prea 
avea multe de pus la adă
post pentru zilele de iarnă. 
Odaia de locuit e mai în
căpătoare, semn că in . ju
rul mesei rotunde, cu ' trei 
picioare, se strîngea o fami
lie numeroasă.

Privind aceste case de 
muzeu acum, locuitorii co
munei, mulți dintre ei 
foști brigadieri pe șantierul 
Bumbești-Livezeni, strun
gari la uzina mecanică, 
crescători de animale, tăie
tori de păduri in parchete
le forestiere din defileul 
Jiului, cioplitori în piatră, 
artizani, surîd superior, 
gîndlnd la casele lor de 
,azi, la comuna lor care ca
pătă tot mai mult aspectul 
unui oraș plin de tinerețe 
la poalele Parîngului. în 
Bumbești-Jiu au fost con
struite blocuri cu 2 și 5 eta
je și se află in diferite faze 
de construcție încă 200 de 
apartamente. La parterul 
unor blocuri funcționează : 
magazin universal cu auto
servire, restaurant, unități 
care pun in vinzare articole

textile și chimicale, far
macie, librărie,. secții ale 
cooperației meșteșugărești.

în „satul-document", ex- 
ppnatul nr. 16 reprezintă 
casa lui Ion Gîrcu din Ra- 
coți, cu o singură „odaie", 
de locuit, cu ferestrele mici 
prin care lumina de-abia se 
filtrează. O să-ți revină 
fără îndoială în minte in
teriorul acestei case cînd o 
să întîlnești femeile din 
Bumbești-Jiul de astăzi, 
Împreună cu bărbații lor, 
alegîndu-și piesele pentru o 
sufragerie de la expoziția 
permanentă de mobilă cu 
vînzare.

La spitalul comunal cu 
225 de paturi lucrează 14 
medici și 65 de cadre sani
tare cu studii medii. Aici 
sînt consultați și tratați și 
locuitorii altor sate mai ln- 

' depărtate. Anul trecut a in
trat in funcțiune o nouă fa
brică de pline. Pîinea este 
trimisă proaspătă în fiecare 
zi și la cariera pentru ex
ploatarea granitului de la 
Meri, de unde se expediază 
anual pe diferite șantiere 
ale tării 60 000 de tone de 
piatră concasată.

Fiind prin tradiție renu- 
miți crescători de animale, 
bumbeștenii și-au construit 
la Curtișoara un complex 
pentru 30 000 de porci. La 
Curtișoara și la Lăzărești ei 
adăpostesc în saivanele fer
melor agricole de stat 14 000 
de oi. Iar numărul anima

lelor va crește considera
bil în anii următori.

...Mă plimbam pe străzile 
comunei. Dinspre defileul 
Jiului batea un vînt cîinos, 
amestecat cu săgeți de lapo- 
viță. Străzile aici au nume 
frumoase : „Parîngului",
„Trandafirilor", „Jiului".

La clubul muncitoresc, 
tinerii din ansamblul fol
cloric „Jiulețul" făceau re
petiții. Pe scenă se afla în 
momentele acelea orches
tra populară laureată la 
cea de-a II-a ediție a Festi
valului național „Cintarea 
României".

Mă plimbam pe străzile 
cu nume frumoase și încer
cam să recapitulez discuții
le pe care le avusesem cu 
oamenii acestei așezări, cu 
gospodarii ei. Primarul îmi 
povestise cum au muncit 
locuitorii din Bumbeștl 
pentru extinderea rețelei de 
alimentare cu apă.

— Construim incă o școa
lă generală cu 12 săli de 
clasă și 8 laboratoare — 
precizase el. în centrul ci
vic amenajăm o bază spor
tivă prevăzută cu bazin 
pentru înot, așa cum au 
propus deputății, fiindcă 
Jiul mai e cam murdar de 
cărbune.

Pe multi dintre deputății 
la care se referea primarul 
îi cunoscusem mai de mult 
și mă reîntîlnisem cu ei la 
muzeul de la Curtișoara, Ia

căminul cultural, pe șantie
rele de construcții, la locu
rile lor de muncă. Maria 
Blendea e profesoară la 
școala generală, Eugenia 
Stoichițoiu, medic Ia dis- 

, pensarul comunal, Tiberiu 
1 Stolojan e președintele unei 
asociâții de locatari. Angela 
Mutu e bucătăreasă la gră
dinița de copii.

Am aflat, printre multe 
altele, că deputății și oame
nii in general obișnuiesc să 
stea temeinic la sfat înain
te de a se apuca de o trea
bă. Și această obișnuință 
este legată de o tradiție. 
Fiindcă, așa cum se poves
tește, din cele mai vechi 
timpuri, ciobanii acestor 
locuri țineau sfaturi înain
te să pornească cu turmele 
în munți primăvara și le 
reluau toamna cînd se în
torceau de la stîne în zilele 
cu brume cînd împărțeau 
roadele transhumantei. în 
asemenea împrejurări, în- 
tr-o atmosferă de ritual, ei 
acordau o mare cinstire bă- 
trînilor.

Unul dintre bătrînii de 
astăzi ai comunei îmi spu
nea cîntărind cuvintele ca 
un înțelept :

— Munca a' fost a noastră 
de cînd ne știm, dar a tre
buit să curgă multă apă pe 
Jiu pentru ca ea să ne 
bucure sufletele.

Pînă cînd în fruntea țării 
au venit comuniștii.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : A treia țeapă — 15 ; 
Examenul — 20 ; (sala Atelier) : 
Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul Român) : Recital ex
traordinar. Gheorghe Zamfir — 
nai, Nicolae Licareț — orgă — 20.
• Opera Română : Conacul cu 
stafii (spectacol extraordinar)
— 19.
• Teatrul de operetă x Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Alibi — 19,30 ; (sala Grădina
Icoanei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic x Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul da 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Coriolan — 19,30 ; (sala 
Studio) ? Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30 ; 
(sala Giulești) • Cocoșelul neas
cultător — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel, om de afaceri —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30 : sala Victo
ria) : Boema ride, cintă și dan
sează — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasil6scu“ : Bom
ba zilei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Vivat 
premianții — 10 ; Albă ca zăpada 
și cei 7 pitici — 17.

cinema
• Omul Vineri î SCALA — 9 j
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 1».
• Popeye marinarul : PATRIA —
8 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FAVORIT — 13,30 ; 15.4S ; 18 i
20,15.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 17.
• Ultimul start : FESTIVAL —
10 ; 12 ; 14,30 ; 17 : 19.
• Degețlca : LUCEAFĂRUL —
9.15 ; 11 ; 13 ; 15 ; 16,30 ; 18,15: 20. 
« Comedie de modă veche : CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 : 14 ; 16 î 
18 ; 20.
• Eboll s CAPITOL — 13 ; 15,45 J 
19.
• 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 I 20,15, MODERN — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Program de desene animate —
9 : 10,15; 11,30 ; In numele papei 
rege — 13 ; 15 ; 17 ; Ultima fron
tieră a morțli — 20 : DOINA.
• 39 de trepte : VICTORIA —‘15 j
17.30 ; 20. ' '
• Drumul razelor de soare: TIM
PURI NOI — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Julia : EXCELSIOR — 9 ; 11,45:
14.30 ; 17.15 ; 20.
• Omul care ne trebuie : GRIVI- 
ȚA — 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, TOMIS 
— 9 : 11 ; 13,15 ; 15,30 : 17,45 ; 20,

• tnttlnlre la sfirșitul Iernii : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Tactica alergătorului de cursă 
lungă : DACIA — 15 ; 17,45 ; 20.
• Mi-e teamă : BUCEGI — 16 ; 
19, ARTA — 9 : 12 ; 16 ; 18.
• Operațiunea „Stadion" : DRU
MUL SĂRII — 16 ; 18 : 20, MO
RITA — .12 ; 14,30 : 17 : 19,30.
• Vis de Ianuarie : FERENTARI
— 17,30 ; 19,30.
• Piedone Africanul : GIULEȘTI
— 11,30 ; 14 ; 16,45 : 19,15, FLAMU- 

\RA — 12 ; 14.30 ; 17 ; 19.30.
• Trepte pe cer i COTROCENI —
15 ; 17,15 : 19,30.
• Jachetele galbene : PACEA —
16 : 18.
• Domnul Millard : FLOREASCA
— 11 ; 13 : 15,30 : 17,45 : 20.
• Ziua mult visată s VIITORUL
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Caddie : VOLGA — 9 î 11.15 1 

. 13,30 ; 15,45 : 18 : 20,15.
• Interviuri despre probleme
personale t GLORIA — 11,15 î
13,30 ; 15.45 ; 18 : 20,15.
• Totul pentru un cintec > AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 
18 ; 20.
• Rădăcinile se prind adine :
POPULAR — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Furtul calului : MUNCA — 
18 ; 20.
• Ora zero i COSMOS — 17,30 î 

.19,30.
• Un suris in plină vară > 
FLACĂRA — 17,15 ; 10,30.
• Profetul, aurul și ardelenii > 
PROGRESUL — 18 ; 20.
• Program de vacanță K FAVO
RIT — 9 ; 11,15, CAPITOL — 10 ; 
CENTRAL — 9,30 ; 11,15 ; 13, LIRA 
10, GRIVIȚA — 9 ; 11,15, MIORI
ȚA — 9 ; FERENTARI — 15,30,
GIULEȘTI — 9, FLAMURA — 9, 
PACEA — 9 ; 11 ; 13. FLOREAS
CA — 9. GLORIA — 8,30, MUNCA
— 15, COSMOS — 10 ; 12 ; 14, 
FLACĂRA — 15, PROGRESUL — 
15,30.

• PE CE SE IROSESC 
BANII CONTRIBUABILI
LOR... Numeroși contribuabili 
americani sînt iritați de ciudă
țeniile unor proiecte subvențio
nate din bani publici, cerind re
prezentanților lor în Congres să 
le discute oportunitatea. Pentru 
edificare, iată cîteva dintre ele, 
așa cum sint prezentate de re- 
vista-magazin „U.S. News and 
World Report". Împreună cu 
costul lor ; 120 000 de dolari au 
fost destinați pentru realizarea 
unei motociclete cu direcția îna
poi, pe care, bineînțeles, n-a 
avut nimeni curajul să urce : 
85 000 de dolari au fost alocați 
pentru alcătuirea unui dicționar 
Totzil (limbă vorbită de ultimii 

supraviețuitori ai populațiilor 
maya) ; 3 000 de dolari a costat 
un studiu privind utilizarea um
brelei in armata americană. Ul
timul proiect a fost finalizat. 
Potrivit acestuia, aviatorii ame
ricani sînt autorizați să se ser
vească de acest instrument res
pectând trei condiții : in caz de 
ploaie, umbrela să fie neagră 
sau albastru închis și să fie ți
nută numai cu mina stingă, 
dreapta răminind liberă pentru 
salutul regulamentar... Revista 
americană nu menționează însă 
nici un cuvînt despre absurdita
tea cea mai mare : cursa frene
tică a înarmărilor, care nu în
ghite un „fleac" de cîteva sute de 
mii de dolari din banii contri
buabililor, ci fonduri uriașe de 
ordinul zecilor și sutelor de mi
liarde !

• FAPTELE DIVERSE 
ALE ANULUI. Agenția France 
Presse a transmis o listă a prin
cipalelor „fapte diverse" ale a- 
nului 1979, din care reproducem : 
Traversarea pentru prima oară 
într-un avion cu pedale a Ca
nalului Minecii, performerul fi
ind americanul Bryan Allen, 
care a trebuit să pedaleze în a- 
cest scop 2 ore și 49 minute. 
Traversarea strimtorii Bering 
(96 km) de către francezul Ar
naud de Rosnay cu ajutorul unei 
simple planșete de lemn prevă
zută cu pinză : timpul necesar, 
8 ore. Traversarea pe jos a Sta
telor Unite de la extremitatea 
sudică la cea vestică de către un 
alt francez, ofițerul parașutist de 
Barbeyrac, care a avut nevoie 
pentru aceasta de 53 de zile. Ex
plozia sondei „Ixtoc-1" din gol

ful Mexicului, cea mai mare din 
istorie, in urma căreia au fost 
deversate în mare, pînă in pre
zent, 372 000 tone de petrol. Pră
bușirea avionului „DC-10" ime
diat după decolarea de pe aero
portul din Chicago, cea mai 
mare catastrofă din aviația ci
vilă a S.U.A., soldată cu pierde
rea vieții a 273 de persoane. în 
fine, incendiul care a bîntuit în 
această vară pădurile din zona 
litoralului francez al Meditera- 
nei, fiind Înghițită de flăcări o 
suprafață împădurită de aproa
pe 52 000 hectare.

• DIRIJABILELE DIN 
NOU LA MODĂ. Kirma

britanică „Thermo Skyships Ltd“ 
a anunțat hotărirea de a trece 
la construcția de dirijabile în 
formă de’ „farfurii zburătoare", 
pentru a fi utilizate în transpor
tul de călători și mărfuri. 
„Ths-100“, cum a fost denumit 
noul dirijabil, va avea capacita
tea de a transporta 100 de per
soane sau 10 tone de marfă, cu 
o viteză de 160 km/h, pe o dis
tanță de 750 km. După cum se 
știe, dirijabilele au fost scoase 
din transportul de pasageri după 
incendiul faimosului „Hinden
burg", survenit la 6 mai 1937, Ia 
sud de New York. Noii promo
tori ai dirijabilului își propun 
să realizeze cu ajutorul acestuia 
legături aeriene între Londra și 

unele dintre principalele orașe 
vest-europene, cum ar fi Paris, 
Bruxelles sau Amsterdam.

• UN MILION DE 
KILOMETRI FĂRĂ REPA
RAȚII ! Șoferii Felix Holm și 
Arnold Tammesson de la între
prinderea de transporturi în co
mun din orașul Tallin au sta
bilit un record în exploatarea 
unui autobuz de tip urban. Ei 
au parcurs cu mașina lor peste 
un milion de kilometri fără să 
fi Înlocuit vreo piesă și fără să 
fi făcut vreo reparație mai im
portantă vehiculului. în cei șap
te ani de cînd lucrează pe ma
șina respectivă, cei doi șoferi 
au economisit 5 motoare, 4 
punți din spate și 5 punți din 
față, precum și cîteva casete de

direcție și cutii de viteză, cîte 
ar fi trebuit înlocuite după fior- 
me in timpul unei exploatări 
atit de Îndelungate a autobuzu
lui. y

• TEZAUR DE DOUĂ 
MILENII. Un valoros tezaur, 
format din 14 000 de monede chi
neze de bronz și din metale rare, 
a căror vechime se situează între 
800—2 100 de ani, a fost descope
rit în provincia Jilin (Kirin), din 
nord-estul R.P. Chineze. Cintă- 
rind în total 65 kg, tezaurul 
conține exemplare de diferite 
valori dintr-o monedă foarte cu
noscută — „wuzhu", pusă în cir
culație în timpul domniei împă
ratului Wu (157—87 î.e.n.), din 
dinastia Han de Vest, cînd rela
țiile comerciale ale Chinei cu

Persia și Europa au cunoscut a 
mare dezvoltare.

• MONUMENT IN 
PERICOL. Renumitul Arc de 
triumf al împăratului Constan
tin, ridicat la Roma în anul 312 
al erei noastre, este în pericol. 
La această concluzie au ajuns 
specialiștii care studiază starea 
vechilor monumente aflate în 
„Cetatea eternă". Datorită circu
lației intense a automobilelor 
se produc puternice vibrații și, 
ca urmare, in unele porțiuni ale 
arcului au apărut fisuri. Pen
tru salvarea monumentului, spe
cialiștii recomandă începerea da 
urgență a unor lucrări de res
taurare, ca și încetarea circula
ției automobilelor în zona din 
jurul său.



Un aspect de la uriașa manifestație de pe aeroportul din Salisbury 
cu prilejul sosirii in capitala Rhodesiei a primului contingent de militari 
ai forțelor armate ale Frontului Patriotic Zimbabwe, în cadrul măsuri
lor de aplicare a acordurilor de reglementare a problemei rhodesiene^ 
Populația i-a salutat cu entuziasm pe luptătorii Frontului Patriotic Zim
babwe, exprimindu-și astfel sprijinul pentru conducătorul încercat al 
luptei de eliberare națională din Rhodesia. Ziarul „International Herald 
Tribune", din care reproducem fotografia de mai sus,- scrie : „Intr-un en
tuziasm de nedescris, mulțimea, vrind să ajungă pînă la militarii Zim
babwe pentru a-i îmbrățișa și săruta, a doborît barajele de sîrmă ghim
pată ridicate de poliția din Salisbury și a luat pur șl simplu cp asalt 
autobuzul in care se aflau aceștia.' Populația striga : «Trăiască Frontul 
Patriotic!»; «Pamberi Ne Chlmurenga!» — «Lupta continuă!»".

Unele agenții de presă au apreciat că la demonstrația de Ia aero
portul din Salisbury au participat 100 000 de persoane.

Rasiștii sud-africani trebuie să-și retragă 
trupele din Rhodesia

O declarație a lui Robert Mugabe, copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe

SALISBURY 28 (Agerpres). — 
Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a de
clarat că Marea Britanie nu și-a res
pectat promisiunea ca toate trupele 
sud-africane să fia retrase din Rho
desia — relevă agenția U.P.L El a 
precizat că luptătorii săi nu vor ple
ca spre punctele de concentrare sta
bilite pînă cînd Marea Britanie nu va 
explica de ce trupă sud-africane se 
mai află pa teritoriul rhodesian. 
„Dacă aceste trupe vor rămîne ia

țară — ă spus Robert Mugabe — noi 
ne vom reconsidera poziția".

MAPUTO 28 (Agerpres), — Potrte 
vit unui comunicat al Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
difuzat la Maputo, Josiah Tongogara, 
comandantul-șef al armatei de eli
berare a Z.A.N.U., unul dintre mem
brii fondatori, ai Z.A.N.U., a încetat 
din viață, în Mozarnbic, într-un acci
dent rutier, petrecut în timpul mi
siunii de transpunere în viață a 
acordului de încetare a focului în 
Rhodesia.

Precizări în legătură cu desfășurarea alegerilor 
generale

SALISBURY 28 (Agerpres). — 
După cum informează agențiile Reu
ter și Associated Press, președintele 
Comisiei electorale britanice, John 
Boynton, a declarat într-o confe
rință de presă organizată la Salis
bury că alegerile generale progra
mate să se desfășoare în Rhodesia 
în cursul lunii februarie vor avea loc 
In două etape : la 14 februarie ur
mează să fie aleși cei 20 de membri

ai parlamentului reprezentînd popu
lația albă minoritară, iar între 27 și 
39 februarie — ceilalți 8(1 de parla
mentari din partea locuitorilor de 
culoare ai țării.

Organizarea consultării electorale 
face parte din înțelegerile .conve
nite în cadrul coferinței tripartita 
de la Londra pentru soluționarea 
problemei rhodesiene și proclamarea 
unei independențe reale a țării.

România în lume
• Contact* Internațional» ® Convorbiri • Prezențe

DEZVOLTAREA SCHIMBURILOR COMERCIALE

ROMÂNO-SOVIETICE

MOSCOVA 28 — Trimisul Ager
pres, Mihai Chebeleu, transmite : La 
28 decembrie a fost semnat la Mosco
va protocolul jnfeergttvemamentaâ 
privind livrările reciproce de măr
furi dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S. pe anul 1980. Po
trivit documentului, volumul schim
burilor comerciale româno-sovietice 
va înregistra, anul viitor, o ereștere 
importantă comparativ cu nivelul 
anului 1979.

România va livra mașinl-unelte 
pșchietoare, utilaj energetic, motoare 
electrice, transformatoare de forță și 
stații complete de transformatoare, 
aparataj electronic de joasă țens-iune, 
utilaj de foraj petrolier și pentru in
dustria petrochimică, utilaj meta
lurgie, utilaj de telecomunicații, rul
menți. mașini agricole, material ru
lant de cale ferată, nave și utilaj na
val, țevi din oțel, produse chimice, 
mobilă și alte produse ale industriei 
lemnului, vin, fructe și legume proas
pete și conservate, confecții, tricota
je, încălțăminte și alte produse.

Uniunea Sovietică va livra mașini- 
tinelte, utilaje de forje-presă, mașini 
de ridicai și transportat, utilaj minier 
și metalurgic, instalații pentru indus
tria chimică și ușoară, mașini pentru

construcții de drumuri, aparate de 
măsură și control, autobasculante, 
echipamente navale și tehnică aviati
că, gaze naturale, eărbuni cocsifioa- 
bili și cocs, minereu de fier, fontă și 
laminate din oțel, produse chimice, 
bumbac, bunuri industriale de larg ■ 
consum, alte produse.

Protocolul a fost semnat de Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le al Republicii Socialiste România, 
și de N.S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S. Au fost de 
față Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României la Moscova, membrii celor 
două delegații, reprezentanți români 
și sovietici.

★
In aceeași zi, tovarășul Cornel 

Burtică a avut o întrevedere cu N. 
S. Patolicev. în cadrul convorbirii 
care a avut ldc cu acest prilej, desfă
șurată intr-o atmosferă prietenească, 
au fost trecute în revistă căile de 
dezvoltare, în continuare, a relațiilor 
de colaborare economică și a schim
burilor comerciale dintre România și 
Uniunea Sovietică, în spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai Înalt 
nivel

Premierul iordanian a primit pe președintele părții române

în Comisia mixtă guvernamentală

AMMAN 28 (Agerpres). — Abdul 
Hamid Sharaf, prim-ministru ăl Re
gatului Hașemît al Iordaniei, a pri
mit pe Ion Stânescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Construcții
lor Industriale, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-iordaniană de cooperare 
economică și tehnică, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la Amman. Cu 
acest prilej, premierul iordanian . a 
menționat că între cele două țări s-au

statornicit bune relații politice și eco
nomice, conform înțelegerilor conve
nite la nivel înalt. El și-a exprimat 
dorința ca relațiile existente între 
România și Iordania să cunoască un 
curs tot mai ascendent în viitor.

Premierul iordanian a evidențiat 
rolul activ al tării noastre, personal 
al președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în rezolvarea justă a problemelor din 
zona Orientului Mijlociu și a altor 
probleme internaționale.

Manifestări consacrate Congresului al Xll-Iea al PwC.R.

Iii Angola, Mozarnbic, Israel, am
basadele îiepublicii Socialiste Româ
nia au organizat conferințe de presă 
în cadrul cărora au fost reliefate 
semnificațiile de profundă rezonanță 
ale hotărîrilor istorice adoptate de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, marile realizări

ale poporului român în anii con
strucției socialismului, legate indiso
lubil de activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De asemenea, în orașul cubanez 
Pinar del Rio a fost organizată o 
expoziție documentară de fotografii 
intitulată „.Imagini din România".

„România are un rol vital

in cadrul Organizației Națiunilor Unite"

COLOMBO S3 (Agerpres). — Sub 
titlul „Rom'ânia are um rol vital în ca
drul Organizației Națiunilor Unite", 
ziirul „CEYLON DAILY MIRROR" — 
unul dintre principalele cotidiane de 

. limbă engleză din Sri. Lanka — con
sacră un amplu articol propunerilor 
și inițiativelor constructive ale tării 
noastre la recenta sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., punînd accen
tul pe contribuția României socialiste, 
a președintelui Nicolae Sfeaușescu 
personal, la crearea unui climat inter
național de pace. înțelegere și 
cooperare.

Este evidențiata îndeosebi contribu
ția președintelui Nicolae Ceaușescu 
la realizarea dezideratului vital al

întregii omeniri — dezarmarea gene
rală și totală, ip legătură cu aceasta 
sublifiiindu-se ca „pentru cine studia
ză declarațiile președintelui Nicolae 
Ceausescu este ușor să constate că o 
componentă esențială a întregii poli
tici externe românești o reprezintă 
angajarea fermă in lupta pentru în
făptuirea dezarmării generale si tota
le, si în primul rînd a celei nucleare. 
Această politică — subliniază ziarul 
— a fost reafirmată și ridicată pe noi 
culmi in cadrul recentului Congres al 
Partidului Comunist Român".

Sînt prezentate apoi, pe larg, as
pecte ale eforturilor depuse de Româ
nia pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

^ACTUALITATEA POLITICA)
Pentru cristalizarea unei platforme 
comune de acțiune în vederea edificării4»

BUJUMBURA

din Burundi
Cuvînt de salut adresat 
de reprezentantul P.C.R.

BUJUMBURA 28 (Agerpres). Lu
crările primului congres al Partidu
lui Uniunea pentru Progres Național 
din Burundi au continuat cu dezba
teri pe marginea raportulu-i-pro- 
gram al Consiliului Suprem Revolu
ționar. Totodată, au fost prezentate 
mesaje de salut de către reprezen
tanții partidelor și organizațiilor po
litice străine care asistă la congres.

în ședința de joi, reprezentantul 
P.C.R., tovarășul Maxim Berghianu, 
membru al C.C. al P.C(R„ ministru 
secretar de stat, a adresat un cuvînt 
de salut participanților la congres.

Lovitură de sial in Afganistan
• Fostul președinte, Hafizullah Amin, a lost Înlăturat • Noul 

Babrak Karmalșef at stalului ■
KABUL 28 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile internațio
nale de presă, în Afganistan a avut 
loc o lovitură de stat. în mai multe 
părți ale capitalei, inclusiv în fața 
Palatului prezidențial, au avut loc 
lupte de stradă, Hafizullah Amin, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului, președin
tele Consiliului Revoluționar al Repu
blicii Democratice Afganistan și prim- 
ministru, fiind răsturnat. Postul de 
radio Kabul a anunțat că noul secre
tar general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului și președinte 
al Consiliului Revoluționar, precum și 
șef al guvernului este Babrak Kar
mal, fost vicepreședinte și vicepre- 
mier în perioada administrației lui 
Nur Mohammed Taraki, ulterior am
basador în Cehoslovacia. în timpul 
regimului lui Amin el s-a aflat în 
străinătate.

Intr-Un apel al noilor autorități, 
difuzat de postul de radio Kabul, se 
arată că regimul lui Amin, calificat 
drept agent al imperialismului, a pro
movat o politică de teroare, violentă 
și despotism și că noua administra
ție cere populației să dea dovadă de

calm, ordine, disciplină și unitate. Se. 
cere, de asemenea, militarilor să ră- 
mînă în cazărmi și să apere tara de 
dușmanii, externi și interni.

După cum arată agențiile de presă, 
fostul președinte Hafizullah Amin ar 
fi fost judecat de un tribunal militar 
special instituit, el fiind apoi exe
cutat.

★
După cum anunță agenția T.A.S.S., 

postul de radio Kabul a transmis la 
28 decembrie o declarație a no.ului 
guvern al Republicii Democratice Af
ganistan, în care se spune ; Guvernul 
R.D.A., avînd în vedere amestecul 
continuu și tot mai larg și provocă
rile dușmanilor externi ai Afganista
nului și în scopul apărării cuceririlor 
revoluției din aprilie, a integrității 
teritoriale, a independentei naționale 
si al. menținerii păcii și securității, in 
baza Tratatului de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare din 5 decem
brie 1978. a adresat Uniunii Sovietice 
cererea insistentă de a-i acorda de 
urgență ajutor politic, moral, eco
nomic, inclusiv ajutor militar. Gu
vernul Uniunii Sovietice a satisfăcut 
cererea părții afgane.

J’CONTRE L’ESCALADE NUCLEAIRE EN EUROPE, POUR LA PAIX ET LE DESARMEMENT-

80.000 de la Nation ă la Bastille

noii ordini economice mondiale
Pe marginea reuniunii ministeriale 

a „Grupului celor 77“
La Havana s-a desfășurat zilele 

trecute reuniunea ministerială a 
..Grupului celor 77", din care fac 
parte peste 110 țări în curs de dez
voltare, inclusiv România. Pe agenda 
lucrărilor s-au aflat o serie de pro
bleme legate de elaborarea unei plat
forme comune de acțiune și negocie
re a „celor 77“» care va fi prezentată 
și susținută Ia cea de-a III-a Confe
rință generală a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.NAJ.D.L), ce va avea loc în 
ianuarie-februarie 1980, la New 
Delhi.

Deși statele membre ale „Grupului 
celor 77“ au condiții social-economi- 
ce și politice, cît și stadii de dezvol
tare foarte diferite, ele sînt animate 
de aspirația comună a creării unei 
noi ordini economice internaționale, 
care, așa cum se relevă și în Decla
rația finală de la Havana, va trebui 
să devină obiectivul central al stra
tegiei celui de-al treilea „deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare0 
(1981—1990). Aceasta cu atît mai mult 
cu cît decalajele dintre țările avan
sate și cele rămase în urmă, departe 
de a se diminua, se adîncesc tot mai 
mult, cu consecințe dintre cele mai 
grele asupra ansamblului economiei 
mondiale. în același timp, fenome
nele ce se manifestă de mai multă 
vreme în economia țărilor capitaliste 
dezvoltate (recesiunea, șomajul, in
flația, dezordinea monetară, protec- 
ționismul etc.) afectează tot mai grav 
situația statelor în curs de dezvolta
re. Drept urmare, participanții Ia 
reuniunea de la Havana au fost una
nimi în a aprecia că actualele pro
cese și tendințe negative din econo
mia mondială — generate de un sis
tem de relații internaționale inechi
tabile, care a dus la împărțirea lumii 
în bogați și săraci — nu pot fi' 
curmate decît prin înlocuirea vechi
lor raporturi inechitabile dintre sta
te cu altele noi, echitabile și demo
cratice, prin instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, menită să 
elimine subdezvoltarea, să asigure 
progresul tuturor popoarelor.

Lichidarea subdezvoltării, a deca
lajelor economice dintre state — 
obiectiv central al noii ordini — de
pinde îfisă în mod hotărîtor de crea
rea și dezvoltarea în țările rămase 
în urmă a 
capabile să

unei industrii naționale 
asigure Valorificarea de-

plină și eficientă a propriilor resurse 
materiale și umane, extinderea și 
modernizarea celorlalte sectoare de 
activitate. Experiența iștorică a do
vedit că industrializarea este pirghia 
de bază a progresului general al ori
cărei națiuni. Or, țările în curs de 
dezvoltare, care reprezintă două 

. treimi din populația globului, nu dis
pun decît de 9 la sută din capacită
țile industriale ale lumii. Un întreg 
continent, cum . țste cel african, cu 
imense resurse naturale, are o pon
dere de numai 0,5 la sută în produc
ția industrială mondială. în vederea 
curmării acestor stări de lucruri, 
la ultima conferință generală a 
O.N.U.D.I.. de la Lima, s-a stabilit 
drept obiectiv prioritar creșterea, 
pînă în anul 2000, a pondere! țărilor 
în curs de dezvoltare la 25 la sută 
în producția industrială mondială și 
la 30 la sută în comerțul internațio
nal cu produse manufacturate. Dar, 
așa cum s-a arătat la recenta reu
niune ministerială a „Grupului celor 
TT1, rezultatele de pînă acum nu sa
tisfac nici pe departe așteptările, 
deoarece eforturile de industrializare 
ale țărilor în curs de dezvoltare se 
lovesc de o serie de obstacole cum 
sînt barierele comerciale protecțio- 
niste ridicate de unele state capita
liste, discriminările în transferul de 
tehnologie din țările avansate spre 
cele rămase în urmă, precum și ab
sența unui suport financiar al dez
voltării industriale în „lumea ia 
treia".

Pornind de la aceste realități, par
ticipanții la reuniunea de la Havana 
au formulat propuneri de măsuri 
concrete care să fie adoptate la 
O.N.U.D.I. — III, în vederea accele
rării industrializării statelor in curs 
de dezvoltare atît prin valorificarea 
eficientă a resurselor naturale ale 
țărilor în cauză, cît șl prin promo
varea unei largi .'cooperări interna
ționale, călăuzită de principiile ega
lității în drepturi și respectului de
plin pentru suveranitatea de decizie 
a fiecărui stat. Potrivit opiniilor care 
au prevalat in cursul dezbaterilor, în 
procesul industrializării țărilor ră
mase în urmă trebuie să se apeleze 
mai întîi la utilajele și tehnologiile 
existente în alte țări în curs de dez
voltare prin constituirea de societăți 
mixte, realizarea în comun de capa
cități industriale etc. Pentru a da

mai mwltă stabilitate și a deschide 
largi perspective cooperării dintre 
ele., țările în curs de dezvoltare sînt 
chemate să instituie mecanisme co
respunzătoare de colaborare, în pri
mul rînd sâ încheie acorduri pe ter
men lung, pe baze reciproc avan
tajoase, de cooperare în producție și 
pe terțe piețe.

Totodată, s-a subliniat necesitatea 
ca această cooperare să fie sprijinită 
într-o măsură tot mai mare de sta
tele avansate și de organizațiile in
ternaționale. în acest scop, se impu
ne creșterea rolului și contribuției 
O.N.U.DJ. la industrializarea țărilor 
în curs de dezvoltare prin sporirea 
resurselor sale financiare și urgenta
rea transformării organizației în in
stituție specializată a sistemului
O.N.U.

România, țară în curs de dezvolta
re, acționează permanent pentru 
unirea eforturilor statelor rămase în 
urmă, convinsă că realizarea unui 
progres mai rapid în industrializarea 
acestor state depinde in mod hotă
rîtor de întărirea colaborării și soli
darității lor de acțiune. Este cunos
cută, în acest sens, contribuția țării 
noastre la identificarea și transpune
rea în practică a măsurilor pe care 
le comportă industrializarea țărilor 
în curs de dezvoltare. Și la reuniu
nea ministerială de la Havana dele
gația țării noastre a participat activ 
la dezbateri, făcînd o serie de pro
puneri concrete Vizînd extinderea 
cooperării industriale dintre state — 
propuneri care-și găsesc reflectare 
în Declarația finală. Astfel, România 
s-a pronunțat pentru promovarea 
unor forme moderne de cooperare în 
domeniul industrial, pentru o largă 
colaborare în domeniul cercetării ști
ințifice, asistenței tehnice și pregă
tirii cadrelor» precum și pentru acor
darea de facilități financiare în ve
derea realizării întreprinderilor mix
te de către țările în curs de dezvol
tare. Totodată, țara noastră a propus 
înscrierea pe agenda viitoarei Con
ferințe generale a O.N.U.D.I. a unui 
punct consacrat în mod special coo
perării internaționale în domeniul 
transferului și dezvoltării tehnologi
ilor industriale în scopul creșterii 
capacităților industriale ale țărilor 
rămase în urmă, tehnologii adecvate 
obiectivelor lor de dezvoltare.

România pune un accent deosebit 
pe necesitatea ca reuniunea de la 
New Delhi să adopte măsuri și pro
grame eficiente, cu obiective clare, 
pe ramuri și sectoare industriale, 
eșalonate pînă în anul 2000, cu ter
mene precise de realizare. Toate 
aceste recomandări și propuneri ale 
țării noastre urmăresc accelerarea 
procesului de industrializare a țări
lor în curs de dezvoltare, factor esen
țial in lichidarea decalajelor dintre 
state, în edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, capabilă să 
asigure progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

„Impotriva escaladării nucleare în Europa, pentru pace 
și dezarmare. 80 000 de persoane demonstrează pe 
străzile Parisului". Sub acest titlu, ziarul „l’Humanite” 
publică fotografia de mai sus, infățișînd o imagine de 
la marea demonstrație care a avut loc în capitala Fran
ței, la chemarea a 14 organizații politicb, sindicale și 
culturale din Franța, împotriva hotărîrii N.A.T.O. de 
a amplasa noi rachete nucleare americane in ță
rile Europei occidentale. Demonstranții au străbă-

tut întregul traseu de la Place de la Nation pinâ 
la Place de la Bastille, sub lozinci ca : „Nu armelor 
nucleare 1“ ; „Ajunge o singură Hiroșimă I" ; „Vrem 
negocieri, dezarmare și pace !". In deschiderea coloa
nelor se afla o uriașă pancartă pe care era scris : 
„NU noilor rachete nucleare americane în Europa - 
DA dezarmării și păcii I”. La demonstrație au parti
cipat și delegații din R.F.G., Belgia, Olanda, Luxem
burg, Danemarca, Elveția

Nou! guvern 
nicaraguan

MANAGUA 28 (Agerpres). — La 
Managua a fost anunțată, oficial, 
componența noului guvern din Nica
ragua, format din 20 de miniștri. Nouă 
dintre membrii fostului guvern — 
mai restrîns, a cărui demisie colec
tivă a fost anunțată la începutul aces
tei luni — și-au păstrat portofoliile 
în actualul cabinet. Intre cei care 
și-au menținut posturile guverna
mentale figurează ministrul de inter
ne, Tomas Borge, și cel-de externe, 
Miguel d’Escoto.

1
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e scurt i
CURSUL AURULUI A ÎNREGISTRAT NOI RECORDURI ABSOLUTE pe 

diverse piețe occidentale. Astfel, la New York, prețul unciei de meta 
galben a atins, joi, nivelul de 513,30 dolari, după ce din ziua precedentă I 
depășise, pentru prima dată, „bariera" de 500 dolari uncia (o uncie este | 
egală cu 28,35 grame). La Zurich (Elveția), prețul metalului galben a în
registrat vineri un record absolut pentru această piață — 518 dolari uncia. |

PIAȚA COMUNA:

Prognoze în pragul noului an
Observatorii politici sînt unanimi 

în a caracteriza ca „sumbre" auspi
ciile sub care debutează pentru ță
rile Europei occidentale anul 1980. 
Pe de-o parte, prognozele specialiști
lor conturează diagrame simptomati
ce ale multiplicării dificultăților 
economice ale țărilor vest-europene, 
cum ar fi încetinirea evidentă a rit
mului de dezvoltare, agravarea infla
ției și șomajului. De la R.F.G., „lo
comotiva economică" a C-E.E., al că
rei ritm de dezvoltare se estimează 
că va scădea în 1980 la 2,25 la sută, 
la Marea Britanie, care va înregistra, 
potrivit previziunilor, un recul de 2 
la sută, este de așteptat ca toate eco
nomiile componente ale C.E.E. să e- 
volueze sub spectrul proliferării feno
menelor de recesiune și criză.

Pe de altă parte, „Europa celor 
nouă" este subminată de subita re
crudescență a divergențelor între 
parteneri, provocată de refuzul 
Parlamentului vest-european, in re
centa sesiune de la Strasbourg, de a 
adapta proiectul de buget al Pieței 
comune pe anul 1980, la puțină vre
me duipă eșecul reuniunii la nivel 
înalt a C.E.E. de la Dublin. Ca ur
mare, Piața comună nu dispune de 
un buget pentru anul următor, fiind 
nevoită să funcționeze, deocamdată, 
în limitele unor cheltuieli medii lu
nare calculate pe baza modelului bu
getului anterior. Cercurile comuni
tare de la Bruxelles apreciază că 
aeeastă situație fără precedent în is
toria Pieței comune riscă să parali
zeze întreaga activitate a organiza
ției vest-europene pe o perioadă de 
mai multe luni. Comentariile de pre
să nu sînt mai puțin pesimiste. 
„FORUM INTERNATIONAL" scrie: 
„Europa occidentală e in criză. Criză 
politică între parteneri, așa cum s-a 
văzut la Dublin, și criză in sinul in
stituțiilor. declanșată la Strasbourg". 
„Parlamentul vest-european a ac
ceptat să-și aewne riscurile unei cri
ze — arată la rîndul său ,,L’AURORE" 
— spre a demonstra că nu mai 
vrea să fie pe locul al treilea in tria
da comunitară, după Consiliul mi
nisterial și Comisia C.E.E". Iar 
„QUOT1DIEN DE PARIS" pune 
punctul pe i : „Criza ivită la Stras
bourg resuscită in mod evident po
lemica în jurul Europei comunitare. 
Ea justified temerile cu privire la 
tentațiile supranationale ale Parla
mentului vest-european. Respingînd 
bugetul, acesta nu a vrut oare. în 
esență, să-și afirme in fața executi
vului european puterea pe care — 
astăzi apare cu claritate înțelege 
să o utilizeze din plin

Alți comentatori relevă tendințele 
■unor parteneri de a manevra prero-

gativele cu care a fost învestită 
Adunarea de la Strasbourg în sensul 
exercitării unor presiuni suplimen
tare pentru reglementarea probleme- 
lor în suspensie ale C.E.E.. cum ar 
fi problema agricolă și cea monetară. 
Astfel, ziarul britanic „DAILY 
MAIL" este de părere că lovitura 
dată de parlament angrenajului in
stituțional al Pieței comune repre
zintă semnalul punerii în aplicare a 
unei tactici de accelerare a unor 
schimbări radicale în politica agri
colă a C.E.E. Este cunoscut. în acest 
sens, diferendul. — manifestat cu 
acuitate la reuniunea la nivel înalt 
de la Dublin a „celor nouă" — dintre 
Marea Britanie și partenerii săi- co
munitari. Londra a solicitat o redu
cere a sarcinilor sale bugetare pro
vocate de actuala politică agrară cu 
700 milioane lire sterline, in timp ce 
partenerii de peste Canalul Mînecii 
nu consimt decît la o ușurare a po
verii cu numai jumătate din sumă 
respectivă. Unii comentatori susțin 
chiar că ar fi sosit momentul să se 
pună problema dacă Anglia să mai 
rămînă în Piața comună sau nu. De
altfel. este semnificativ că într-o re
zoluție a Comitetului Executiv Na
țional al Partidului , Laburist din 
Marea Britanie se stipulează expres 
să se Ta în considerație ipoteza re« 
tragerii țării din C.E.E. și să se e- 
laboreze în consecință un model de 
dezvoltare economică în funcție de o 
asemenea situație.

In replică, partenerii „continen
tali" reproșează „insularilor" inter
dicția pe care aceștia au impus‘-o 
accesului flotelor de pescuit ale al
tor țări membre ale C.E.E. în apele 
lor teritoriale.
acestora 
netar al 
aproape 
că lipsa 
contextul actualei crize 
Londra percepînd partenerilor 
țuri maximale pentru petrolul din 
Marea Nordului. De asemenea. Lon
dra este acuzată de a încerca să 
transforme Piața, comună într-p 
simplă zonă a liberului schimb și 
deci de a submina înseși bazele soli
darității economice multilaterale 
preconizate în procesul edificării 
C.E.E.

Confruntată cu aceste contradicții 
și tendințe Opuse, Plata comună 
apare, în pragul noului an. potrivit 
comparației plastice a cotidianului 
„THE GUARDIAN", ca „un vapor 
care are nevoie de tangaj" pentru ă 
pluti pe o mare învolburată a incer
titudinilor.

precum și refuzul 
de a adera la sistemul mo- 
comunității in funcțiune de 
un an. Piața comună criti- 
de receptivitate a Angliei în 

energetice, 
pre-

Viorel POPESCU

PRIORITĂȚI ALE ECONOMIEI 
IUGOSLAVE ÎN 1980. Adunarea 
R.S.F. Iugoslavia, întrunită joi în 
sesiune la Belgrad, a adoptat bu
getul de stat pe 1980. care se ridică 
la 128,28 miliarde dinari. Printre 
prioritățile dezvoltării economico- 
sociale a țării pe anul viitor figu
rează creșterea exporturilor, redu
cerea importurilor și sporirea pro
ductivității muncii — relatează a- 
genția Taniug.

LA DAKAR a fost semnat a- 
cordul de cooperare între Agenția 
română de presă — Agerpres și A- 
genția de presă . senegaleză — 
A.P.S. Acordul prevede schimbul 
reciproc de informații ce inte
resează cele două țări. Documentul 
a fost semnat de Olimpia Solomo- 
nescu, \ambasadorul României la 
Dakar, iar din partea Senegalului 
de Amadou Dieng, directorul A.P.S.

I 1N CADRUL SCHIMBURILOR 
, ROMANO—EGIPTENE DIN DO

MENIUL TEHNICO-ȘT1INȚIFIC
I $1 MEDICAL, dr. Tina Covaliu, 

autoarea unei metode originale de
i tratare a litiazei renale, a efectuat 
I o vizită în R. A. Egipt, în cursul 
[căreia a fost primită de prof. dr.

Mahmoud Kamal Gabr, ministrul 
sănătății, prof. dr. Ibrahim Ba- 

, dram, recterul Universității din
Cairo, prof. dr. Mohamed Kamel, 

I vicepreședinte al Academiei pentru 
.. cercetări științifice și tehnologice.

De' asemenea, a prezentat expuneri 
I in domeniul cercetării și tratamen- 
Itului litiazei renale la instituții de 

învățământ superior, Centrul națio
nal de cercetări, spitale și clinici.

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
NALE A PUTERII POPULARE 
A REPUBLICII CUBA a apro
bat planul .unic de dezvoltare pe 
anul 1980 și bugetul de stat pen
tru anul viitor. Luînd cuvîntul; 
Fidel Castro, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, 
a apreciat planul unic de dezvol
tare drept un program economic 
realist și rațional.

INDONEZIA A MAJORAT PRE
ȚUL PETROLULUI. Guvernul in
donezian a hotărit, vineri, o nouă 
majorare a prețurilor petrolului — 
s-a anunțat oficial la Jakarta — 
după cum informează agenția 
France Presse. Noile prețuri va
riază, in funcție de calitatea țițeiu
lui, între 26,60 și 30,25 dolari barilul.

L

CAPRICIILE VREMII. Opt persoane au fost ucise și alte cîteva au 
fost date dispărute in urma furtunii — cea mai violentă din ultimii 
10 ani — care s-a abătut asupra sudului Țării Galilor și regiunii, de; 
sud-vest a Angliei. Furtuna, cu ploaie 
făcînd necesară evacuarea a sute de 
localități din cele două regiuni. Ploi 
Bretania (Franța).

și ninsoare, a provocat inundații, | 
persoane dintr-o serie de mici 

abundente s-au înregistrat și în
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Diagrama de mai sus, reprodusă după ziarul vest-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU", înfățișează perspectivele economice pe 1980 în principalele 
țări Capitaliste. După cum se vede, ritmul de dezvoltare se va încetini, ajun- 
gînd în unele cazuri — S.U.A. și Marea Britanie - la valori negative, în timp 
ce prețurile vor înregistia noi majorări, de la 3,5 procente, în Elveția, pinâ 

la 16 procente, în Italia
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