mate®» M» ^unet, ^*4
LA C® I*

PROLETARI DIN

TOATE

TARILE, UNITl-VA!

TÎRGOVIȘTE

M

nteia

Se modernizează

strungurile „Saro“
Concomitent cu utilizarea cit
mai deplină a capacităților de
producție și a forței de muncă,
colectivul cunoscutei întreprin
deri „Saro“ din Tirgoviște acordă
o atenție prioritară moderni
zării produselor, folosirii cit
mai eficiente a metalului.
Astfel, „familia" ■ strungurilor
automate, semiautomate și pa
ralele își va spori randamentul
mediu de peste trei ori. în com
parație cu tipurile similare rea
lizate pină in anul 1975. Tot
odată, începind cu noul an, spe
cialiștii tirgovișteni au sporit
fabricația strungurilor cu dia
metru mare, la care pot fi
adaptate dispozitive și scule de
strunjit dintre cele mai mo
derne, fapt ce permite atingerea
unor parametri tehnico-funcționali competitivi cu cei ai mașinilor-unelte similare produse
in țări cu tradiție în acest
domeniu.
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{■alitatea superioara a metalului

1980

de calitatea
muncii siderurgiștilor
— Sarcinile acestui an, deosebit de
importante pentru finalizarea obiec
tivelor actualului cincinal, impun
eforturi intense intr-o serie de uni
tăți din metalurgie care, în anii' pre
cedent, au înregistrat restante la
anumiți indicatori de plan. De aceea,
mai întîi am dori să aflăm ce mă
suri s-au luat pentru bunul mers al
producției, in acest an, în toate uni
tățile industriei metalurgice ?
— în anul 1979 volumul producției
metalurgice a sporit într-o proporție
importantă față de anul precedent,
atît pe seama capacităților existente,
cit și a celor puse in funcțiune în
această perioadă. Amintesc că pro
ducția de' fontă a fost mai mare față
de anul anterior cu 8,9 la sută, iar
cea de oțel cu 10,6 la sută ; sporuri
importante au fost înregistrate și la
unele sortimente de laminate. Cu toa
te acestea, planul nu a fost îndeplinit
la unele sortimente de bază, iar con
sumurile specifice planificate au fost
depășite. Cauzele principale ale aces- .
tor neimpliniri se regăsesc in folo
sirea sub indicele planificat a capa
cităților de producție, punerea în
funcțiune cu întîrziere a unor obiec
tive de investiții, nerealizarea coefi
cientului de. scoatere a metalului in
tr-o serie de unități metalurgice. De
asemenea, subliniem și faptul că. in
anul care a trecut, am întîmpinat' o
seamă de greutăți din partea unor
unități furnizoare de materii prime,
materiale, utilaje, piese de schimb, și
cilindri pentru sectoarele de Ta'-»’
minare.
— Care sînt principalii parametri ai
activității metalurgiftilor tării in
acest an hotărîtor al cincinalului ?
— în spiritul înaltelor exigențe for
mulate de Congresul al XII-lea. al
partidului, în acest ultim an al cinci
nalului sarcinile noastre au crescut
in complexitate atît prin nivelul can
titativ al producției, cit, mai ales,
prin eficiența economică a activității
noastre. Comparativ cu anul prece
dent, producția de cocs va crește cu
circa 25 la sută, cea de fontă — cu
17 la sută, cea de oțel — cu 21 la
sută, cea de laminate — cu aproape
20 la sută, cea de țevi — cu 21,3 la
sută, iar cea de aluminiu — cu 10,6
la sută. Pot spune, deci, că 1980 este
pentru metalurgie anul decisiv al
cincinalului actual. Pentru a preîn
tâmpina deficiențele cu care ne-am
confruntat in anul trecut și a înde
plini exemplar sarcinile acestui an,
am adoptat o serie de măsuri încă
în faza pregătirii planului, îndeosebi
it; unitățile la care s-au înregistrat
restanțe.
— Cu prilejul unor anchete făcute
de ziarul nostru s-a constatat că mai
multe unități au întîmpinat greutăți
în asigurarea bazei tehnico-tnateria-

le a producției. Concret, ce ați între- ,
prins pentru înlăturarea acestor
neajunsuri in 1980 T
— în vederea asigurării bazei de
materii prime din țară și import s-au
luat din timp măsuri pentru con
tractarea . și aprovizionarea ritmică
din primele zile ale anului cu mi
nereuri, cărbuni cocsificabili și cocs
metalurgic. S-au făcut analize cu
furnizorii de materii prime din țară
și s-au stabilit programele lunare de
derulare a livrărilor în cadrul trimes
trului I. De asemenea, s-au între
prins măsuri în vederea asigurării
stocurilor minime necesare la ma
teriile prime de masă. în afara prinConvorbire cu tovarășul

Neculai AGACHI
ministrul industriei metalurgice

cipalelor materiale de masă se urmă
rește permanent asigurarea unor ma
teriale ca feroaliaje, cărămizi refrac
tare, argile refractare, sodă și altele
prin analize operative cu organele
coordonatoare din 1 ministerele econo
mice și din Ministerul Aprovizionării,
precum și prin legături directe cu
furnizorii produselor necesare side
rurgiei care anul trecut ne-au creat
greutăți.
' Noite=‘larninc>ai>e-deg*osisoere intra
te in funcțiune la Hunedoara. Cimpia
Turzii, precum și cele care vor intra
în producție în anul 1980 la Galați
vor asigura producerea în țară a în
tregului necesar de semifabricate de
reiaminare. Au fost întocmite pro
grame de colaborare intre unitățile
metalurgice, care asigură o desfășu
rare ritmică a producției. Pentru
funcționarea continuă in bune
diții a agregatelor, utilajelor și
stalațiilor, avem în vedere o
bună aprovizionare cu piese
schimb, acordîndu-se o atenție
rită creșterii volumului de piese re
condiționate. Tot în acest scop este
prevăzută creșterea numărului de
subansamble pregătite dinainte pen
tru înlocuirea celor uzate sau defec
te, ceea ce va permite reducerea sim
țitoare a timpului de opriri pentru
reparații și întreținere.
— Am reținut că realizarea planului depinde in mod hotărîtor ăe intrârea în funcțiune la termen a unor
noi capacități de producție, unele
fiind restante de anul trecut, Ce garanții oferă Ministerul Industriei Me
talurgice — in ialitate de titular de
investiții — că sînt întrunite toate
condițiile pentru înfăptuirea riguroa
să a programului de investiții ale me
talurgiei ?
.

— într-adevăr. realizarea planului
de producție pe anul 1980 va depinde
în mare măsură de. intrarea in func
țiune la termen a unor noi capacități,
dintre acestea detașîndu-se ca impor
tanță furnalul nr. 6, oțelăria cu convertizoare. nr. 3 (aflată in probe teh
nologice la cald), laminorul de semi
fabricate de la Galați, cele două fur
nale și bateria nr. 1 de cocsificare de
la Călan, laminorul de sîrmă, trăgătoria.și laminorul continuu de țevi de
la Zalău, laminoarele de sîrmă de pe
platformele Beclean și Focșani, lami
noarele de profile de la Combinatul
de oțeluri speciale Tirgoviște. în
treprinderea metalurgică Focșani,
Combinatul siderurgic Călărași și în
treprinderea „Oțelinox" Tîrgoviș- ■
te ș.a. Consider că sînt întrunite con
dițiile pentru înfăptuirea programului
de puneri în funcțiune a obiectivelor
prevăzute pentru anul 1980. Există
programe și grafice, prin care sînt
eșalonate complet volumele de lu
crări cu termene pentru principale
stadii fizice, s-au concentrat efecti
vele de muncitori pe principalele
platforme care au termene apropiate
de punere în funcțiune, iar beneficia
rii vor prelua în continuare direct
montajul unei cantități mai mari de
utilaje, participind cu un mai mate

- Cum ați demarat
în noul an ?
- Sîntem bine
pregătiți și hotărîți
să transformăm
în realitate
obiectivele adoptate
de Congresul
al XII-lea
în pagina a lll-a : răs
punsuri la ancheta „Scînteii" pe această temă.

(Continuare in pag. a V-a)

Zestrea industrială a municipiului Zalău se îmbogățește cu un nou obiectiv :
întreprinderea de termoficare, aflată acum în probe tehnologice, in prima
etapă acest obiectiv - cu capacitate de 105 tone abur pe oră și 100
gigacalorii pe oră apă supraîncălzită - va asigura încălzirea întregii plat
forme industriale din apropiere și a noilor cartiere de locuințe

O realitate asute, in care, prin
pra căreia nu mai
acțiunea sinergipot incăpea nici
că a unoi’ micro
un fel de îndoorganisme. ’se ob
ieli: criza enerțin un grad ri
getică, determidicat de epurare
nată de continua
a apei și totodată
creștere a cerinproducerea
de
. țelor de petrol.
biomasă utiliza
pe de o parte, și
bilă ca atare sau
resursele în scă
convertibilă
in
dere, pe de alta,
metan.
. afectează
toate
® Combustibili lichizi prin descompunerea materiilor organice
Această orien
țările
globului,
nouă a gene
® Plantele acvatice — adevărate fabrici de hidrogen ® Bacte tare
întreaga econo_ ...
rat probleme spe
riile sporesc producția de țiței ® Reconversiunea economică a ciale de cerceta
mie mondială. în
aceste împreju
re care vizează,
reziduurilor urbane
rări, căutarea și
practic. înlocuirea
introducerea
în _ ______ ______
resurselor de ecircuitul econo
nergie fosilă re
mic a unor surse
prezentate de pespectivă, care ocupă un Ioc aparte
. noi de energie sînt obiectiye ce ,se
trol și cărbune cu aceleași materii
în cadrul tehnologiilor de conversie
înscriu în sfera unora dintre cele mai
care sînt în plus reînnoibile.
a energiei solare, îl reprezintă pro
febrile preocupări. Nu întîmplător. in
în ce privește obținerea hidroge
cesele de bioconversie. Astfel, una
ultimii ani, noile investigații ale
nului, în vederea folosirii lui drept
din
preocupările
majore
care
se
multor oameni de știință și institute
combustibil, ' cercetările sînt promi
afirmă azi în lume, și. de care sî.nde cercetare marchează implicarea
țătoare : experimental a fost demon
tem îndeaproape preocupați și noi,
crescîndă a științei . biologice în an
strată posibilitatea de a produce
cercetătorii români, este aceea de a
samblul acțiunilor menite să contri
hidrogen utilizînd apa, lumina sola
se obține combustibili lichizi (etabuie la rezolvarea, crizei de energie.
ră și fragmente de țesuturi vege
nol, metanol) sau gaze combustibile
tale, fapt care a permis unor cerce
. Această situație a determinat, și
(hidrogen, metan) prin descompu
tători să avanseze ideea construirii,
în țara noastră, vehicularea sau
nerea
bacteriană
a
biomasei
produse
în următorii 10 ani, a unor mici dis
reactualizarea într-o optică nouă a
prin
fotosinteza
accelerată
sau
prin
unor concepte ca acela de bioener
pozitive pentru cpnversia luminii
descompunerea
cu
ajutorul
bacterii

gie, biocombustibil, bioconversie etc.
solare și a apei în hidrogen, anticilor a reziduurilor (animaliere, mena
pînd în felul acesta fabricarea unor
Cercetările în acest domeniu se
jere etc.), inclusiv a materialelor
mari
instalații industriale de produ
înscriu pe linia cerințelor Programuplastice secundare.
cere a hidrogenului. Cercetătorii
lui-directivă de cercetare și dezvol
în anii următori este sigur că teh
japonezi, Henicki Honda și A. Fujitare în domeniul energiei pe perioa
nologiile biologice vor interveni din
shima au reprodus procesele elecda 1981—1990 și' orientările principale
ce în ce mai mult în producerea
trochimice efectuate de clorofila
pină în anul 2000, adoptat de Congre
unor substituenți de gaze naturale
plantelor, respectiv de producere de
sul al XII-lea al partidului, document
provenind
de
la
reziduurile
urbane
oxigen și hidrogen, acesta din urmă
în care se arată că o deosebită aten
—
bogate
în
substanțe
organice
—
puțind
deveni una din principalele
ție se va acorda cercetărilor privind
(60 la sută din greutate, din care 30
surse
de
energie, de înlocuire în vii
transformarea pe cale biologică a
la sută carbon). Pe această cale se
tor a petrolului. Inconvenientul ma
bioxidului de carbon și a biomasei in
va rezolva și o altă problemă ma
jor al acestui sistem artificial este
joră, respectiv distrugerea reziduuri
combustibil și se vor dezvolta cerce
legat de faptul că — cel puțin în pre
lor care poluează mediul înconjură
tări biologice fundamentale pentru
zent — el funcționează cu un randa
tor.
creșterea randamentelor de conver
ment destul de scăzut în raport cu
Semnificația acestui proces — care
sie in biogaz a reziduurilor organice.
procesul natural (fotoliza naturală
copiază un fenomen natural, dar in
Fără îndoială, un domeniu de percondiții in care intervenția specia
enzimatică) realizat de plante și al
liștilor a făcut ca mersul său să fie
cărui randament este cu mult supeconsiderabil ■ * accelerat — este ușor. rior.
de înțeles, dacă reamintim că, după
Nevoia de a proteja terenurile
unele statistici, în marile orașe can
agricole
și de a le menține în cirtitatea de reziduuri este de circa 2,5
cuitul
culturilor
utilizate pentru ali
kg/zi/locuitor.
Tehnologiile biologice de produce
Prof. dr. docent G. ZARNEA
re a gazelor combustibile, folosite
director general al Institutului central
în prezent in multe țări in mediul
de biologie
rural, tind să se dezvolte, pe lingă
(Continuare în pag. a IV-a)
instalațiile de tratare a apelor uza-

Aportul cercetării biologice
la dezvoltarea energeticii

Cronica lunii decembrie
-

Pe numeroase artere de circulație ale Capitalei se acționează eneigic, cu mijloace mecanizate, pentru înlăturarea
zăpezii și asigurarea unui trafic normal

jarea șoselelor, a străzilor, trotuarelor, a căilor de
acces Ia punctele de aprovizionare .și in zootehnie.
O atenție deosebită trebuie dată degajării drumurilor
pe care circulă navetiștii; pentru a se asigura partici
parea acestora la lucru. Consiliile populare comunale
și orășenești, organizațiile Frontului Unității Socia
liste, conducerile întreprinderilor și instituțiilor au
datoria să mobilizeze la lucrările, de deszăpezire cit
mai mul ți oameni. Este datoria tuturor cetățenilor să
ia parte zilnic la aceste acțiuni pe străzile și în cartie
rele în care locuiesc, în zonele în care se află între
prinderile și instituțiile în care lucrează.

facilitarea unor intervenții medicale
operative, Au fost descongestionate
toate căile de acces spre unitățile comerciâle și spitalicești, farmacii și
stațiile feroviare din județ. Activita
tea se desfășoară continuu, în două
schimburi, pe fiecare utilaj sau ate
laj destinate deszăpezirii. Ca o ini
țiativă deosebită se remarcă faptul
că, sub . conducerea consiliilor locale
ale Frontului Unității Socialiste, in
fiecare cartier orășenesc și in fiecare
sat au luat ființă echipe de tineri
care sprijină familiile de bătrîni în
aprovizionarea cu alimente și apă,
deschiderea unor căi de acces spre
locuințe. în orașe s-au creat condiții
de cazare în internatele școlare a
muncitorilor navetiști. (Silvestri Ailenei).
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Lauri pentru omul cărții

® Comandamentele locale, consiliile populare, organizațiile F.U.S au mobilizat operativ importante forțe mecanice și umane pentru crearea condițiilor
necesare unei bune activități în întreprinderi, pe șantierele de cosisbucții,
în localități; e necesar ca această acțiune să continue stăruitor ® Pe stră
zile orașelor, pe trotuare să acționeze mai energic cetățenii @ O chestiune
importantă : curățirea grabnică a stațiilor transportului în comun ® Mai multă
atenție degajării drumurilor pe care circulă navetiștii © Căile de acces în
zootehnie să fie menținute permanent în stare de folosință

BOTOȘANI : Pe teritoriul județului
Botoșani au căzut, in ultimele zile,
ninsori abundente. Stratul de zȘpadă
depășește pe alocuri grosimea de 80
cm, fiind și viscolită. Majoritatea
drumurilor din județ au devenit im
practicabile. Comandamentul jude
țean pentru deszăpeziri a luat de ur
gență măsuri pentru redeschiderea
căilor rutiere. Comitetele comunale
de partid, primăriile și consiliile
Frontului Unității Socialiste au mo
bilizat mecanizatorii, pe toți condu
cătorii de atelaje pentru a degaja
zăpada pe drumurile de acces spre
sectoarele zootehnice spre a se asi
gura hrana și apa necesară anima
lelor. De asemenea, in vecinătatea
fiecărui dispensar sătesc se, află cite
un tractor și mai multe sănii pentru

,
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Ninsorile abundente impun participarea
tuturor cetățenilor la acțiunile de deszăpezire

în cursul zilei de ieri, după cum am fost informați
de Institutul de meteorologie și hidrologie, a continuat
să ningă in Transilvania, Crișana, Banat, Oltenia, Mun
tenia, Moldova și la munte, în unele zone viatul a
suflat viscolind zăpada. Cu excepția celei mai mari
părți a Bărăganului și a Dobrogei, solul este acoperit
cu un strat de zăpadă care depășește 30 centimetri.
La munte stratul de zăpadă atinge 1,40 metri grosime.
întrucit in multe zone ale țării continuă să ningă,
iar stratul de zăpadă este destul de gros, este necesar
să fie întreprinse, in continuare, măsuri pentru dega-

,
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BACĂU : Majoritatea arterelor de
circulație dirt județul Bacău au fost
înzăpezite. în cursul nopții și al zilei
de ieri s-a acționat cu toate autogre-

derele, mașinile cu lamă și buldoze
rele existente in județ. Acestora li
s-au adăugat peste 200 de tractoare
și. utilaje de la S.M.A., oficiul de îm
bunătățiri funciare și alte unități. Ca
urmare, pe drumurile naționale nr.
11 sectorul Sărtduleni-Poiana Să
rată, nr. 15 între Bacău și Piatra
Neamț, nr. 12 B între Tg. Ocna și
Slănic Moldova, 12 A între localită
țile Gh. Gheorghiu-Dpj) și Ghimeș ca
și pe o seamă de drumuri județene,
circulația a fost restabilită. Un mare
număr de țărani cooperatori și me
canizatori din unitățile care .fac par
te din consiliile unice agroindustria
le. Podu Turcului, Răcăciurii, Traian,
Sâscut, Izvoru Berheciului participă
la degajarea căilor de.acces spre de
pozitele de furaje și .sursele de ali
mentare cu apă pentru sectoarele
zootehnice. Măsuri hotărîte au fost
întreprinse de comandamentul jude
țean pentru buna aprovizionare, a
populației din zonele îndepărtate..
Cantirtele-festaurant de pe platfor
mele industriale Borzești, Buhuși și
Bacău, au fost aprovizionate cu can
tități însemnate de alimente, astfel
incit asigură și hrana navetiștilor'
care nu se pot deplasa în aceste zile'
spre locuințe. Aprovizionarea cu piine și produse lactate în orașe se l'ace
normal. (Gheorghe Baltă).

CETĂȚENI, LOCUITORI Ăl ORAȘELOR

CARAȘ-SEVEKIN : Ieri, 4 ianua
rie, in cea de-a patra zi de ninsori
abundente, din nou am întîlriit pe
arterele Reșiței, în întreprinderile
sale productive, mii de oameni care,
sprijiniți de utilaje specializate,
munceau cu spor la înlăturarea zăpe
zii. La întreprinderea de construcții
de mașini, datorită hărniciei Oame
nilor muncii de aici, au fost degajate
arterele de circulație între secțiile
productive, la magaziile și depozitele
de materii prime și materiale ; în
toate schimburile se muncește nor
mal. Peste 250 de muncitori și între
gul ’ personal tehnic-administrativ
s-au constituit in echipe speciale care
acționează ' atît in interiorul între
prinderii, cît și pe străzi ale munici
piului Reșița la degajarea troienelor.
Și în combinatul siderurgic peste
1 000 de- oameni muncesc zilnic , la
degajarea zăpezii pe căile de acces
intre sectoarele productive, precum
și la curățirea străzilor municipiului.
Ca urmare, de la 'începutul anului și
pină acum s-au realizat în plus, față
de prevederile planului, mai bine de'
1 100 tone ' de produse siderurgice
prin funcționarea normală a tuturor
agregatelor și instalațiilor. (Nicolae
Catană).
(Continuare in pag. a V-a)

SATELOR TĂRII!

Este o înaltă îndatorire civică de a participa energic, cu toate forțele
la înlăturarea grabnică a zăpezii de pe căile de acces la locurile de
muncă, de pe toate căile de comunicație, asigurînd ca întreaga acti
vitate productivă, aprovizionarea întreprinderilor și a populației să
nu fie cu nimic afectate, să se desfășoare normai!

n

în luna mai, un dar
minunat va fi conferit
academicianului
Al.
Rosetti: premiul inter
național Herder. La
85 de ani,, marele nos
tru cărturar urmează
a-și spori cununa de
lauri cu somptuoase
fluorescente cu un nou
semn de admirație, cu
prisosință meritat. Deși
premiul fundației Her
der a . fost decernat
într-unuldin anii trecuți lui. Nichita Stănescu, nu știii dacă el
este cel mai t.înăr
scriitor care e sărbă
torit la Viena și nu
Al. Rosetti, de a cărui
tinerețe sufletul nos
tru se' uimește și cu
a cărei grație se în
nobilează
Cînd 1-ațn văzut pri
ma oară (in dragul amindurora
Cîmpulung al Muscelului in-,
tr-o zi de iarmaroc
țărănesc), mi-am spus:
iată un om frumos !
Și mi-am mai spus' :
ial)ă un om fericit 1
Nu greșeam. fiindcă
bărbatul vinjos, cu un
cap mindru inzâpezit,
amintindu-ni-1 pe Șadoveanu la crepuscul,
are pe chip frumuse
țea Înțelepciunii. Mina
lui dreaptă
pare a
muia pana în cernea
la (in care se ames
teca pilitură de aur)
a cronicarilor vechi
mii, mersul lui e al
unui oștean neîncovo
iat de' înfrîngeri, dar
nici de povara trufii
lor. Iubitorul de dru
meții montane are
ochii iluminați de al
bastrul ireal al apelor
repezi, Zugravii de
frescelor
subțire ai, ____
l-ar fi nemurit in fi
ride de dulce zidire.
.Greu lucru să . dai
nouă strălucire stri
vitorului nume de Ro
setti ! Academicianul
cu care ayeih norocul .
de a fi contemporani

a izbutit să impună
Istoriei culturii noas
tre un mare bizantin
împodobit cu daruri
elinești puse în slujba
limbii
române.
în
slujba, literaturii roGrăbindu-ne
mâne.
(adesea îndeajuns de...
încet) să recunoaștem
virtuțile filologului (o
„Istorie a limbii ro
mâne" în 6 volume și
o — unică în toate

Academicianului
Al. Rosetti
— premiul
Herder ’80
privințele — „Istorie
a limbii române lite
rare"). îl uităm pe
scriitorul Al. Rosetti:
Celui mai generos
dintre condeierii ulti
mei jumătăți de veac
de literatură română
s-a întimplat să nu i
se recunoască marele
har literar probat cu
incomparabilă ștrălUcite de cartea sa
(poem, eseu) dedicată
recent
Greciei. U n
dicționar plin de năstrașnicii. in tot feIul plasează apariția
acestei cărți în 1936
(de fapt 1938) și o bo
tează hilar „Note în
Grecia" (!)•
„Note din Grecia"
poate
(titlul
real)
concura cu cele mai
cunoscute pagini dedicate pămîntului grec.
Succintă, fluidă, fraza
lui Rosetti pune în
umbră explozia me
taforică a unui Renan
și realizează cu preci
zie de sculptor... elin
detaliile ce compun
imaginea unui moment de civilizație

încă neegalat. Subli
mitatea Eladei \ nu-i
smulge scriitorului ro
mân enorme strigăte
admirative, ci îl. inci
tă să descifreze) mi
racolele,
slujindu-se
de mijloace în I apa
rență simple. Lipsindu-se de etalarea unei
erudiții uriașe (rodul
ei il simțim disimulat
în subtext), Rosetti
realizează o adevăra
tă descriere a spiritu
lui grec, așa cum in
portretele pe care le
dedică scriitorilor și
pictorilor noștri) pro
pune (iarăși fără am
biții spectaculare) o
cheie ce poate deschi
de sipetul de taine al
geniului românesc.
I se mai recunoaște
lui Al. Rosetti meri■ tul de a fi cel mai
mare editor de carte
românească și lista ti
păriturilor pe care ni
le-a dăruit e impresio
nantă (aproape o... cul
tură, ea singură), dar
noi știm că trebuie să
spunem mai mult:
Rosetti a fost un con
structor de cultură,
un ferment al ideilor
novatoare, un visător
inspirat. El a . crezut
ca. nimeni altul în
T___ literaturii
....
roșansa
hiâne nu doar in în
cercarea de a depăși
proprii modele cu aparențe intangibile, ci.
și in confruntarea cu
literaturile lumii mo
derne. La edificiul
„Istoriei
literaturii
române" a Iui G. Călinescu trebuie așezat
și numele lui Rosetti,
cel care a. avut pu
terea de a infringe di
ficultăți extraordinare pină ce somptuo-

Gheorijhe
TOMOZEI
(Continuare
în pag. a II-a)
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Buna idee

Ceea ce vedeți în imagine nu
este, propriu-zis. un monument
realizat de un sculptor anume.
Este, pur și simplu, un stabllopod in greutate de 22 000 kilo
grame. Unul din miile de con
frați așezați in calea valurilor
Dunării, pe umerii cărora s-a
înălțat, intr-adevăr, un monu
ment uriaș al muncii construc
torilor hidrocentralei „Porțile de
Fier I“. Intru slava pasiunii și
dăruirii lor. un stabilopod s-a
așezat in fața sediului întreprin
derii Electrocentrale Porțile de
Fier, iar un altul in noul oraș
Orșova. Nu peste multă vreme,
alți confrați vor marca un
nou monument al muncii eroice
a constructorilor „Porțile de
Fier II“.

Crăiuțule,
adu-fi aminte!
Dumitru Crăiuțu din comuna
Izvorul Bîrzii, județul Mehedinți
— ne scriu tovarășii din biroul
de cercetări penale al miliției
din municipiul Drobeta-Turnu
Severin — părea un băiat de
treabă și părea incapabil să
săvîrșească vreo infracțiune. Iată
insă că, nitam-nisam, iși pârăsește domiciliul conjugal, lăsînd
in urma lui soția și patru copii.
Ca urmare, o hotărîre judecăto
rească il obligă pe D. C. să achite
lunar cite 800 lei necesari
pentru întreținerea copiilor abandonați. Dar ia-l pe Crăiuțu de
unde nu-i. Umblă cum umblă
cucu, din loc în loc, iși schimbă
locurile de muncă și adresele
tocmai cînd te aștepți mai puțin.
Și iată, au trecut trei ani, iar
sumele cu care e debitor se
adună mereu. De-l întâlniți pe
Crăiuțu, îndreptați-l spre Mehedinți — iși încheie scrisoarea
tovarășii de la biroul de cerce
tări. Are acolo patru copii.
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ORGANIZAȚIILE F.U.S. ÎN ACȚIUNE

Angajare fermă pentru
înfăptuirea sarcinilor stabilite
Sintetizate în programele de mă
suri adoptate in cadrul recentelor
adunări de constituire a organiza
țiilor proprii ale Frontului Unității
Socialiste din satele așezării vasluiene
Bogdănești, multe dintre obiectivele
economice, sociale și culturale pe care
și le-au propus cetățenii . comunei
ce au devenit membri individuali ai
F.U.S. sînt considerate, acum, prio
rități pe agenda de lucru a organiza
ției comunale. „Chibzuite gospodă
rește — precizează profesoara Georgeta Frunză, președinta organiza
ției — acțiunile întreprinse răs
pund unor cerințe imediate ale
comunei, în ansamblu ei, ca și
ale fiecărui sat component. în ele
s-au întruchipat de fapt propuneri,
opinii, sugestii exprimate de oameni
în noul cadru larg democratic insti
tuit prin crearea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității Socialiste,
și tocmai caracterul lor de expresie
a voinței colective le asigură și tra
ducerea neîntîrziată în faptă..?1.
în primul rînd — așa cum a reie
șit din discuțiile ulterioare — este
vorba de valorificarea unor resurse
locale, printre care și izvoarele de
coastă, pentru extinderea rețelei de
apă potabilă. „De ce să mai lungim
vorba — a fost de părere țăranul
cooperator Gheorghe Bleoju, membru
al organizației proprii a Frontului
Unității Socialiste din satul Unțești
— dacă pe dealul din spatele școlii
cîteva izvoare ne stau în cale ? Să le
captăm și să le folosim gospodă
rește11. Ținîndu-se seama de acest
anotimp, cind activitatea în agricul
tură nu mâi este ațît de intensă, pre
ocupările „la zi“ în comuna Bogdă
nești vizează și alte lucrări gospodă
rești de larg interes obștesc. Moder
nizarea drumului și repararea a două
podețe în satele Bogdănești și Orgoești, prelungirea, pe unele ulițe
din Unțești, a firelor pentru
instalațiile electrice, curățirea izlazu
lui în sectoarele Vlădești și Vișinari

— iată numai cîteva din lucrările1 la
a căror realizare sînt antrenați nu
meroși cetățeni. în satul de reședin
ță al comunei, respectiv la Bogdă
nești,' obiectivul principal aflat în
atenția organizației F.U.S, îl repre
zintă construcția magazinului uni
versal cu trei niveluri, amplasat, po
trivit schiței de sistematizare, în pe
rimetrul centrului civic. Mircea Vasile, membru al organizației proprii
a Frontului Unității Socialiste din lo
calitate, apreciind stadiul actual al
lucrărilor, a făcut o propunere îm-

însemnărî din comuna
Bogdănești, județul Vaslui
brățișată de toți ceilalți membri ai
organizației : din primele zile ale
anului, lucrările interioare să fie
executate, cu sprijinul condu
cerii cooperativei de consum, în așa
fel încît să fie respectat angajamen
tul de a se da în folosință noul ma
gazin în aprilie-mai 1980, adică cu
aproape un an înainte de termenul
stabilit. O opinie profund construc
tivă, ilustrînd spiritul ce-i animă pe
acești oameni, hotărîți să pună umă
rul la treabă atunci cînd este vorba
de interesele obștii. Dealtfel, con
strucția la care ne referim se reali
zează cu echipe de meseriași din co
mună, în cadrul cărora s-au remar
cat prin hărnicie și pricepere frații
Savin, membri individuali ai organi
zației proprii a Frontului Unității
Socialiste.
Sigur, pe agenda de lucru a
organizației proprii a F.U.S. un
loc de seamă îl ocupă problemele
prioritare din agricultură : respec
tarea termenelor scadente pînă la
1 februarie în ce privește încheierea
reparațiilor la tractoare, mașini și ce

lelalte utilaje pentru campania de
primăvară, transportul în cîmp al în
grășămintelor naturale pe suprafețele
prevăzute a fi fertilizate în luna ia
nuarie, realizarea unor lucrări de
îmbunătățiri funciare etc.
Chiar și în miez de iarnă sînt des
tule treburi de făcut în sat. Totuși,
organizația F.U.S. nu trece cu ve
derea nici faptul că iarna e și
anotimpul propice pentru activitatea
cultural-educativă în cadrul căminu
lui cultural și al bibliotecii. De o
atenție deosebită se bucură studierea
temeinică a documentelor Congresu
lui al XII-lea al partidului, însu
șirea de noi cunoștințe științifice și
politice. în acest sens, președintele
organizației proprii a F.U.S. din sa
tul Ulea, Ion Patrichi, a propus să
se reia o tradiție proprie acestor locuri
de a se organiza așa-numitele „case
culturale11. Un cetățean gospodar,
ospitalier, cu dragoste de carte ca
Alexandru Isac și-a pus Ia dispozi
ție propria locuință, aici urmînd să
aibă Ioc în anumite zile șezători literar-artistice, întîlniri cu brigăzi
științifice, prezentarea unor cărți nou
apărute în librării și alte manifes
tări în folosul tuturor sătenilor. Ase
menea „case culturale11 își vor
începe activitatea și în satele Un
țești și Bogdănești.
...Am reținut doar cîteva dintre
acțiunile ce sînt finalizate în aceste
zile de membrii organizației Fron
tului Unității Socialiste din comuna
Bogdănești sub conducerea nemijlo
cită a comitetului comunal de partid.
Cu asemenea oameni harnici vor fi
realizate neîndoielnic și celelalte
obiective, iar satele comunei vor de
veni tot mai prospere, pe măsura
amplelor perspective deschise satu
lui românesc contemporan de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Crăciun LAWCI

corespondentul „Scinteii"
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Intr-o noapte
de iarnă
Sofița Zamfira din comuna Do- |
brotești, județul Teleorman, a |
intrat in casa de nașteri din
localitatea natală intr-o stare :
deosebit de critică. Nu putea să |
nască. Timp de trei ore, oameni
in halate albe și-au pus la con- .
tribuție toată priceperea, tot ta- I
lentul și cunoștințele lor. Copi- *
Iul s-a născut, in sfirșit, dar fără
posibilitatea de a respira cum !
trebuie. A urmat o luptă înver- |
șunată intre viață și moarte,
in care a învins viața. Și iată «
că. spre ziuă, s-au auzit și prime- l
le țipete mai zdravene ale nou- ■
lui născut. Toți cei din jur au
răsuflat atunci ușurați. „Păi, să i
ne trăiască mulți ani !“*— a în- j
cheiat medicul de gardă.

I
I
I
!
I
I

Cuvintul
unui medic
de țară
...Am simțit în vocea ce-i tre
mura ușor un necaz adine, o
reală mâhnire omenească.
— Cum de e posibil — spunea
medicul de țară Adrian Gheor
ghiu — în anii in care trăim, cu
instrucția școlară de care am
beneficiat cu toții, să ajung să
smulg un copil grav bolnav de
pneumonie din cristelnița cu apă
rece, acum, pe un timp cîinos
ca acesta ?! Cum vă explicați
acest lucru ? Copilul despre care
vă vorbesc a reușit să fie salvat
pentru că l-am transportat de
urgență la spitalul municipal.
Mulți m-au întrebat de ce-am
făcut acest lucru. Pot să vă spun
ceea ce le-am spus și lor — și
anume că, în afară de faptul că
avem o lege a sănătății care ne
impune, mai. ales nouă, oameni
lor în halat alb, răspunderi deo
sebite, există și îndatorirea noas
tră comună de a lupta prin toate
mijloacele nu numai pentru să
nătatea fizică, biologică, ci _ și
pentru cea spirituală, morală a
concetățenilor noștri.
Constatăm cu toții însă că mai
sînt încă cetățeni care cred in
mod absurd în leacuri și descintece practicate de doftoroaie
și babe. Cum vă explicați ce mi
s-a întimplat deunăzi cînd, intrînd în curtea unui gospodar
de-al nostru — vecin cu mulți
dintre dumneavoastră, dealtfel —
ca să-i consult copilul grav bol
nav, gazda, în loc să-mi mul
țumească pentru grija „ acor
dată, a sărit să mă bată ? Nu
cumva oare pentru toate aceste
manifestări ne facem vinovați șf
noi, intelectualii satelor, care
trecem nu o dată nepăsători pe
lingă asemenea stări de lucruri,
nu luăm poziție fermă de com
batere a credințelor mistice,
retrograde ce le-au generat, nu
participăm cu toată sirguința la
activitatea politico-educativă de
răspindire a cunoștințelor materialist-științifice în rindul con
sătenilor noștri ? Eu cred că pe
primul plan al activității orga
nizației noastre F.U.S. trebuie să
punem — alături de îndeplinirea
altor sarcini obștești — desfășu
rarea de acțiuni intense pentru
formarea în conștiințele oameni
lor a unor convingeri înaintate
despre lume, despre viață.
Acesta a fost cuvintul unui
medic de țară într-o adunare a
organizației sătești a Frontului
Unității Socialiste din satul Un
gureni, comuna Munteni, jude
țul Galați. Un cuvînt rostit cu
emoție. O mărturie a răspun
derii nu, numai față de sănăta
tea, oamenilor satului, ci și'față
de‘ mintea și sufletul lor.

Virqil GHEORGHIȚA

In municipiul Rîmnicu Vîlcea au
fost construite i și date în folo
sința oamenilor muncii noi
blocuri de locuințe și clădiri social-culturale. in fotografie : un
ansamblu modern de locuințe
Foto : E. Dichiseanu

I Lupu instructor
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La școala de șoferi amatori din
Baia Mare ajunsese instructor și
tânărul Gheorghe Florin Lupu.
Ce calități morale de educator
avea acest instructor s-a văzut
nlai clar zilele trecute. Tocmai
venea val-vîrtej cu autoturismul
dinspre Cavnic. Cind patrula de
miliție i-a făcut semn să stea, el
a apăsat virtos pe accelerator.
De ce a făcut-o ? In autoturis
mul, împrumutat, pe care
il
conducea, avea niște „mărfuri",
fără vreo dovadă că le-ar
fi
cumpărat. Și se grăbea Lupu.
Dar a fost identificat repede. Odată cu sancțiunea de rigoare
s-a anulat și calitatea de in
structor. Nu se putea altfel : la
testul de conștiință, el n-a obți
nut nici un punct.

I
Certați cu legile ospitalității
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Pe recepție!
Zilele acestea, ca din senin, în
curtea schelei de extracție Țicleni, județul Gorj, a „aterizat"
forțați rupt de oboseală, înghe
țat de frig și lihnit de foame, un
porumbel. Un om milos, lucrător
la schelă — Viorel Măicăneanu
— l-a ridicat cu grijă. Din în
tâmplare, mina lui a dat de un
inel pe care porumbelul îl poar
tă la picior. „Cite mii de Icm o
fi zburat, cite furtuni o fi în
fruntat ? m-am întrebat, ne
scrie V.M. Dacă stăpinul acestui voiajor a fost îngrijorat,
poate să fie sigur că porumbelul
lui e acum la mine ca la el aca
să. Pe inel sînt scrise următoa
rele date : RSR — 181 — 19385.
Eu mă aflu pe recepție
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I Cu mașina

| de 5 tone după
o... piine
Lui Costică Miu. din comuna
Bîrla, Argeș, i s-a întâmplat deIunăzi un lucru p'e care il dorea
cel mai puțin. A fost oprit in
drum de miliție.
— Unde ai fost cu mașina? —
El-a întrebat agentul de circulație.
— Păi, acasă, am dus o piine.
I
Agentul face rapid un calcul:
de la baza 28 Slatina, unde lucreată C.M., pină în comuna
Birla sînt 70 km. Dus și înItors 140.
— Dacă foloseai mașina per
sonală îți convenea să consumi
! atâta benzină?
CM. a roșit, dar tot va trebui
să bage mina in buzunar.
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Gh. GRAURE

tervale lungi între pro
ceduri. Altfel riști să
pierzi toată ziua. Cei
mai descurcăreți, care
intuiesc „secretele11 u-'
nei asemenea progra
mări ideale, remediază
această omisiune cu ajutorul lucrătorilor de
la proceduri, care, sen
sibili și ei la „aten
ții11, îi programează la
orele convenabile. Și
bineînțeles aceasta se
face în detrimentul
bolnavilor corecți, care
nu o dată sînt puși în
situația să aștepte ne
justificat de mult, de
oarece, în timp ce ei
stau la rînd, alții le-o
iau înainte fără a fi
programați. Iar unii

— ca, de pildă, masorul
Constantin Focșa —
abia așteaptă să pierzi
ora pentru a refuza pur
și simplu să te pri
mească chiar dacă în
momentele respective
n-au nici o altă treabă.
Pentru ca pe viitor
bolnavii să nu mai fie
lăsați la bunul plac al
unora dintre lucrătorii
complexului, se cuvine
ca organele competen
te săi întreprindă mă
suri în vederea lichi
dării neajunsurilor ca
re trenează aici de mai
multă vreme și, mai
ales, să se ocupe de
educarea perșonalului
care servește comple
xul amintit. (M. Nicolae).

Plinea la Brașov.

•••

De cîtva timp, apro
vizionarea populației
municipiului
Brașov
cu piine și specialități
(cornuri, covrigi etc.)
se face defectuos, în
unele zile, numeroase
centre de desfacere au
rămas fără piine ore
întregi sau cu un sortiment
sărac, producînd o nemulțumire
justificată în rindul
consumatorilor,
care
s-au văzut nevoiți fie
să aștepte timp înde
lungat în fata centre
lor de piine sau să se
deplaseze la alte cen
tre, situate mult mai
departe de zonele in
care locuiesc.
Cerînd explicații asupra acestei situa-

ții tovarășului Iona
Petrescu,
directorul
I.C.S.M. — Alimentara,
acesta ne-a declarat :
„Nu știm ce să ne
mai facem cu tovarășii
de la întreprinderea de
panificație. Ne fac
mari greutăți prin fap
tul că, deși există asi
gurat fondul de marfă
necesar, pîinea și spe
cialitățile fie nu ajung
la timp în unitățile
noastre de desfacere,
fie că ajung în cantități
insuficiente. A devenit
pentru panificație o
practică să nu respec
te comenzile și grafi
cele pe care le-am întocmit împreună. Pe
de altă parte, în multe
cazuri, calitatea plinii

lasă de dorit. în
schimb, sîntem presați
să luăm cantități mai
mari de produse de
patiserie, care, prac.
tic. nu se desfac în
cantitățile pe care ni
le impun11.
într-adevăr. ce-i de
făcut? Mai ales că asemenea defecțiuni nu
se manifestă acum
pentru prima oară. Se
impune, credem noi, o
serioasă analiză a acestor neajunsuri din
partea organelor loca
le și luarea de măsuri
corespunzătoare care
să remedieze această
stare de lucruri cu
nimic justificată, (Nicolae Mocanu).
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Rubrică realizată de
și corespondenții „Scinteii"

Cei care merg la
casa de odihnă și tra7
tament a U.G.S.R. din
stațiunea Felix se în
torc acasă, în general,
mulțumiți atît de tra
tament, cît și de ospi
talitatea gazdelor. To
tuși, unii lucrători ai
complexului, profitînd
de unele carențe orga
nizatorice sau tehnice,
manifestă solicitudine
numai față de cei care
sînt „atenți11 cu ei.
Asemenea
practici
încep de multe ori
chiar de Ia biroul de
programare. Dacă ești
„atent11, ai șansa să ți
se asigure o progra-z
mare ideală la orele
cele mai potrivite, în
flux continuu, fără, in-

|

Există în Capitală,
întins cît ține locul
dintre strada medic
Zlătescu și bd. Repu
blicii, unul dintre cele
mai mari blocuri de

locuințe din țară: D 14.
Cel puțin 600 de ce
tățeni locuiesc în el.
Cam la mijlocul lui, in
spate, pe un teren care
a devenit maidan, gă-

sește omul și ce nu-i
trece prin minte : sal
tele degradate, roți
de cauciuc, lighene
sparte, arcuri de mo
bilă, triciclete, roți de

bicicletă, grămezi de
cartoane, căldări spar
te, burlane... Nu putem
să le enumerăm pe
de
toate. E un fel
talcioc sub balcon.
Ne mirăm cum e po
sibil ca in acest peri
metru semicentral al
marelui oraș să aibă
loc asemenea fapte
fără ca tovarășii de la
domeniul public să ia

măsuri, să amendeze,
să avertizeze. De mi
rare e desigur și fap
tul că vecinii celor
care aruncă în „curte"
tot ceea ce le prisoseș
te prin casă nu văd
nimic, nu iau nici o atitudine. Faptul cel mai
curios este însă altul :
nu vede acest lucru
nici măcar împuterni-

citul asociației de lo
catari, care răspunde
de gospodărirea
cului respectiv.
orice caz, dacă nimeni
dintre cei numiți nu
va vedea nici în conti
nuare maldărul de
gunoaie și dărăpănă
turi, riscă într-o bună
zi ca grămada de azi
să se înalțe “mîine cît...
blocul. (G. Gheorghe).

Pudră... bolovan ?
Este de la sine înțe
les că fabricarea unor
produse alimentare sub
formă de pudră răs
punde unor necesități
ale consumatorilor. Și
dacă se produc astfel,
ele trebuie și comer
cializate în mod co
respunzător. Iată însă
că, de la o vreme, în
magazinele alimentare,
atît pungile cu zahăr
pudră, cît și cele cu

sare fină și foarte fină
— căci Ia aceste pro
duse ne referim —
conțin mai mult... bo
lovani. Neputînd fi fo
losite în aceste condi
ții, fiecare găsește cite
o soluție : fărîmă zaharul sau sarea între
degete ori lovește „obiectul1* cu ciocanul
(operație la care, de
obicei, se rupe punga
și produsul se împrăș
tie).

S-ar putea ca produ
cătorii să-și onoreze
corect obligațiile și de
vină să fie condițiile
de depozitare din co
merț. Poate este de
vină și industria. Un
lucru însă este sigur :
produsele în pudră —
și cu atît mai mult de
utilitatea celor aminti
te — trebuie să ajun
gă de bună calitate
la consumatori. (Maria
Baboian).

Dușul rece al... apei calde
în zilele de 3 și 4
ianuarie în blocurile
Z5 și Z6 din Drumul
Taberei.— și nu numai
în acestea — cetățenii
nu au primit de ’ la
termoficare nici o pi
cătură de apă caldă.
Sesizînd organele de
resort ale Consiliului
popular al sectorului 6
au avut surpriza
afle că nimeni

știa... nimic. E posibil
să fi fost o defecțiune,
dar de ce. în asemenea
situații, asociațiile de
locatari nu sînt infor
mate pentru ca. Ia rîndul lor, să-i informeze
pe cetățeni. Locatarii
din respectivele blocuri
au avut, de asemenea,
surpriza ca pină la
orele 21,00 (in ziua de
3 ianuarie) să nu aibă

nici căldură la calorifere. Adăugind acestor
„accidente11 de sezon
faptul că la etajele su
perioare (8, 9 și 10)
apa .caldă „urcă11 nu
mai cînd și cînd. e de
înțeles de ce apa cal
dă a ajuns să fie un
adevărat... dus rece
pentru respectivii locatari. (C. Priescu).

E ușor de închipuit
cît de solicitată de tu
riști a fost stațiunea
Poiana Brașov în zilele de la sfîrșitul și
începutul anului, Amatorii de sport, firește, au fost și ei
în număr mare. Și
n-au avut ce regreta. Poiana i-a întîmpinat mai frumoasă ca

oricînd și cu zăpadă
multă. Cei care n-au
venit însă de-aca’ă cu
schiuri, săniuțe și pa
tine au trebuit să-i
privească cu jind pe
cei fericiți. De ce ?
Centrul de închiriere a
obiectelor de sport
(cel vizavi de hotelul
„Sportul11) ba se afla
în „predare-preluare",
ba magazinerul se

plîngea că n-are încălzire și nu poate să
facă serviciu în frig.
Ca. pînă la urmă, să
spună că. „obiectele de
închiriat s-au epuizat'1.
Păi așa s-au pregătit
gospodarii
stațiunii
pentru prima lor întîlnire pe acest an cu
turiștii ? (P. Constan
tin).

Trei invitații turistice
pentru primul trimestru al anului
Organizatorii de turism lansează
trei invitații sinonime cu sănătate
și odihnă, în localități situate în
zone de mare atractivitate, propice
sporturilor de iarnă. Stîna de Vale
se recomandă de la sine pentru
aerul său pur. După cum se știe,
Durăul este situat în inima unui
generos domeniu montan, iar Buș
teni este o adevărată „poartă a
Bucegilor11. Prin clima tonică și
aerul puternic ozonat, toate aceste
stațiuni oferă posibilitatea echili
brării sistemului nervos, fiind indi
cate și în combaterea anemiilor,
pentru refacerea forțelor fizice și

intelectuale. Hoteluri și vile de con
fort diferențiat,, restaurante și pen
siuni moderne oferă turiștilor con
diții bune de cazare și masă. Uni
tăți din cadrul Ministerului Turis
mului închiriază materiale necesare
practicării sporturilor de iarnă, or- I
ganizează, excursii și drumeții la I
obiectivele de interes din împreju- '
rimi, asigurînd ghizi calificați. Bi
lete de odihnă Ia agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism din
țară, precum și la comitetele sindi- (
catelor din întreprinderi și instituții.
în fotografie : Tineri schiori pe
platoul Bucegilor.

PE URMElt „SCftffHF J

C/nd controlul este exigent
și măsurile sînt eficiente
O concluzie pe care a tras-o pentru activitatea
din acest an Consiliul orășenesc Săveni
al Frontului Unității Socialiste
în ziarul nostru din 6 septembrie,
sub titlul „Controlul să fie urmat de
acțiuni ferme, eficiente11 era criticată
slaba activitate a unora dintre echi
pele de control al oamenilor muncii
din orașul Săveni. Concluziile ce se
desprindeau vizau, îndeosebi, nece
sitatea unui sprijin mai susținut, în
drumarea mai îndeaprpape a echipe
lor de control al oamenilor muncii
din partea comisiei orășenești de re
sort a consiliului local al Frontului
Unității Socialiste. Ce s-a întimplat
între timp ? Spre edificare, pornim
pe același itinerar de-a lungul căruia
am constatat atunci numeroase nea
junsuri? Așadar, din nou la Testau-'
rantul „Central11.
— Cînd a fost ultima dată echipa
de control al oamenilor muncii ? — îl
întrebăm pe responsabilul unității.
— Acum o săptămină — ne răs
punde.
Intrînd în amănunte, aproape că
nici nu mai era nevoie să verificăm
constatările consemnate în registrul
unic de control. Intrucît și aici, ca și
la . cofetăria amplasată în același imo
bil, nu mai existau nici una din lip
surile semnalate în articolul publi
cat. Curățenie
exemplară, ținută
îngrijită a ospătarilor și cofetari
lor, toate preparatele înscrise in
lista-meniu puteau să fie onorate
la cererea consumatorilor, iar în
dependințe — ordine desăvîrșită.
Cu totul altă ambianță, altă pre
ocupare pentru aprovizionare, altă
servire. Și totuși, deschidem registrul
unic la paginile pe care s-au con
semnat ultimele verificări ale echi
pei de control al cărui responsabil
este Valeriu Gafencu. Sint remarcate
lucrurile bune, dar nu s-au trecut cu
vederea nici unele neajunsuri. De
exemplu, se preciza că „deoarece uni
tatea face parte din rindul acelora
cu caracter recreativ, conform ordi
nului M.C.I. nr. 905/1965 se impune
angajarea unei orchestre, cel puțin
pentru zilele de sîmbătă și duminică11,
în spiritul altor acte normative, se
propunea comandarea unei vesele ti
pizate (localul este de categoria I), și
separarea unor anexe funcționale, iar
la cofetărie — lărgirea sortimentului
de produse. Ce presupun toate aces
tea ? O bună activitate din partea
echipei de control, o îndeplinire în
tocmai a atribuțiilor pe temeiul cu
noașterii cadrului de organizare a co
merțului. Cu cită receptivitate sînt
privite acum aceste observații și pro
puneri ? Pentru fiecare dintre ele.
președintele cooperativei locale de
consum. Mihai Buliga. nu se mai li
mitează doar la a consemna în regis
trul unic de control „luat la cuno
ștință11, ci stabilește măsuri și ter
mene precise.
Am continuat itinerarul prin alte
unități care au constituit obiectul ob
servațiilor critice în articolul prece

dent. La frizeria din centrul orașului,
bunăoară, ne întîmpină același șef
de tură, Mihai Ungureanu. Dar, de
data aceasta, nu numai registrul unic
de control se prezintă altfel, cl însuși
aspectul unității probează că pe aici
au trecut membrii echipei de control
al oamenilor muncii. La autogară, in
unitățile sanitare, și în cele ale coo
perației meșteșugărești, de asemenea,
aceeași concluzie.
Cum a fost posibilă această schim
bare ? Ne informează tovarășul Vla
dimir Păduraru, secretar adjunct al
comitetului orășenesc de partid :
„După apariția articolului în ziarul
„Scinteia11, biroul comitetului orășe
nesc de partid a stabilit o serie de
măsuri care să ducă la îmbunătățirea
activității echipelor de control al oa
menilor muncii, la acordarea unui
sprijin mai susținut acestor colective.
Prima măsură pe care am avut-o în
vedere a fost, cum era și firesc, reactivizarea preocupărilor în această di
recție a consiliului orășenesc al Fron
tului Unității Socialiste. Analizele re
petate ce au avut loc între timp în
cadrul biroului executiv al consiliului,
instruirile și schimburile de experien
ță la care au participat toti membrii
echipelor de control au determinat o
vizibilă îmbunătățire nu numai a ac
tivității colectivelor respective, dar
și a unităților controlate, faot de care
se poate convinge acum oricine11.
La cele spuse adăugăm și opi
nia tovarășului Constantin Buzilă,
secretar al comitetului orășenesc de
partid : „Transpunerea în practică a
propunerilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu privind creșterea rolului
Frontului Unității Socialiste în viața
economico-socială a țării a adus o
contribuție substanțială și în privința sporirii activității echipelor de con
trol al oamenilor muncii. Faptul că
fiecare organizație proprie a Frontu
lui Unității Socialiste este, în primul
rînd. o organizație politică, a întărit
răspunderea atît a membrilor echi
pelor de control, cît și a condu
cerilor unităților supuse controlu
lui. Biroul executiv al consiliului
orășenesc Săveni al F-.U.S, realizea
ză în prezent o amplă acțiune de ana
lizare a activității fiecărei echipe
de control al oamenilor muncii. în
cazul în care constatăm neajunswi
sau delăsare din partea unor membri
ai echipelor de control, se trece la în
locuirea lor, la schimbarea compo
nenței echipelor. Se înțelege că marea
majoritate a noilor cadre ce le de
semnăm în această activitate obșteas
că le recrutăm din rindurile organi
zațiilor proprii ale F.U.S. Pe această
bază, sîntem convinși că vom realiza
un control mult mai operativ, mai
eficient11.

Silvestri A1LENE1

corespondentul

„Scinteii"

Lauri pentru omul cărții
(Urmare din pag. I)
sul tom să apară în
librării.
Corespon
dența recent publica
tă ne dovedește, cită
gospodărească grijă a
cheltuit Rosetti pentru
a-1 convinge pe (adesea) dificilul și les
ne iritabilul Călinescu să ducă la împli
nire proiectata Istorie.
Rosetti a „ratat11 mici
bijuterii eseistice convertindu-le în litera
tură (vai, doar episto
lară I). și eu văd în

acest gest un semn al
jertfei. Om de , un
perfect echilibru inte
rior,
Rosetti
și-a
dominat contempora
nii (ne-o spune aceeași
coresponden
ță încă needitată în
întregime)
printr-o
înțeleaptă
bonomie,
prin generozitate și
farmec. El a iubit
scrisul, dar i-a iubit
și pe scriitori și a vă
dit o înțelegere (ade
sea de... neînțeles)
pentru unele slăbi
ciuni ori bizarerii ale

lor și dragostea, ne
istovita dragoste îl ca
racterizează totdeau
na. Rosetti a suflat
aur și argint de le
gendă tuturor pagini
lor pe care le-a scris
și nu pot încheia aceste rînduri emoțio
nate decît urîndu-i
ani lungi de inspirare,
sănătate și bucurie.
Și sărut dreapta cu
evlavia cu care mă
plecam sfios în fața
bunicului meu, țăran
din preajma acelui
Cîmpulung mai înain
te evocat.

Procurarea obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri în prima decadă
a lunii ianuarie

Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că pînă la data
de 10 ianuarie a.c. inclusiv, obliga
țiunile C.E.C. cu cîștiguri se pot
procura la valoarea lor nominală,
fără diferență de'preț. Cei intere
sați pot procura obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri în numărul dorit, de la
oricare unitate a Casei de Economii

și Consemnațiuni sau de la unitățile
poștale. Posesorii de obligațiuni
C.E C. beneficiază de importante
cîștiguri în bani cu valori cuprinse
între 50 000 de lei și 800 de Iei, care
se acordă în fiecare lună, prin
trageri la sorți. Tragerea la sorți
pentru această lună va avea loc în
Capitală, la data de 31 ianuarie a.c.
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^980-ANUL EFORTURILOR DECISIVE PENTRU REALIZAREA
*
CU SUCCES A ÎNTREGULUI CINCINAL
„CUM A fi DEMARAT IN NOUL AN?"-„Sîntem bine pregătiți și hotăriți
să transformăm in realitate obiectivele adoptate de Congresul al Xll-lea"
La ancheta „Scînteii“ pe această temă ne răspund cadre de conducere
din întreprinderi aparținînd unor ramuri industriale cu cel mai înalt ritm de dezvoltare în acest an
i
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PRIMELE ZILE DE LUCRU, PRIMELE

VOM VALORIFICA DIN PLIN TEZAURUL

PRINCIPALII ALIATI: MECANIZAREA

DEPĂȘIRI ALE PLANULUI

CREA[IE[ TEHNICE PROPRII

SI AUTOMATIZAREA

Ing. Vasile BACALU

directorul întreprinderii de vagoane
din Drobeta-Turnu Severin
Desigur, întregul colectiv al întreprin
derii ae vagoane din Drobeta-Turnu Se
verin se mindrește cu faptul că a încheiat
cu rezultate bune anul 19 79. Astfel,
planul producției fizice a fost depășit cu
peste 129 vagoane marfă echivalente pe
patru osii. Nu avem insă timp de contem
plat succesele. De acum, sîntem angrenați
din plin la îndeplinirea planului pe anul
1980. Și sarcinile nu sînt deloc ușoare.
Comparativ cu anul 1979, în 1989 planul
producției fizice este mai mare eu 5 la
sută.
Ținînd seama de sarcinile sporite pe
care le avem de îndeplinit, am luat din
timp,o Serie- de măsuri. încă din cea de-a
doua jumătate a lunii decembrie am lansat
,'tn fabricație o parte din vagoaliele prevă
zute în planul lunii ianuarie. Totodată, în
treaga producție a fost nominalizată pe
beneficiari, ceea ce ne-a permis să cunoaș
tem din timp ce tipuri de vagoane trebuie
să producem atit în prima lună, cît și în
primul trimestru al anului. La unele va
goane, cum sînt vagoanele cisternă de 50
mc, vagoanelpy^jentai'-trapsportat ciment,
ambele tipupî pentru export, precum și la
vagoanele clisternă de 60 mc s-au efec
tuat deja îmbunătățirile tehnice solicitate
de beneficiari. Prin asemenea acțiuni s-au
creat condiții pentru a depăși ritmul zil
nic f fabricație chiar din prima parte a
luni ianuarie, cu două și chiar trei vagor >.
.eferindu-mă la măsurile luate, țin să
amintesc că debitarea și confecționarea

unor materiale au început încă din ultima
parte ă lunii decembrie. Pentru vagoane
le de 60 mc, prevăzute în planul lunii ia
nuarie, s-au lansat în fabricație o serie de
repere, printre care șasiul vagonului și o
parte din piesele care necesită prelucrări
mecanice. Prototipul noului vagon de
45 mc, a cărui fabricație va începe în pe
rioada imediat următoare, a fost lansat in
producție și i se aduc ultimele îmbunătățiri.
O altă premieră o reprezintă vagoanele
pentru călători și, tocmai de aceea, specia
liștii acordă întreaga atenție punerii la
punct a tehnologiei de fabricație. De un
real folos se dovedește a fi faptul că unii
furnizori, au devansat livrările la o serie
de materiale. Aceasta ne permite să de
vansăm la rîndul nostru o parte înseamnată din producția lunii ianuarie. Bună
oară, s-au pus la punct 4 linii tehnologice
pentru prelucrarea în flux continuu a unor
repere cu pondere însemnată in construc
ția vagoanelor, creindu-se condiții pen
tru ca indicele de utilizare a mașinilor
unelte să se mărească cu 1,5 la sută. în
același timp, prin creșterea productivită
ții muncii vom putea produce zilnic cu
două vagoane mai mult față de ritmul
planificat. S-a definitivat, totodată, tehno
logia de prelucrare prin comandă nume
rică a cutiilor de unsoare și a crapodinelor de la vagoane.
Dealtfel, creșterea productivității mun
cii este unul din principalele noastre
obiective. în secția sculărie, bunăoară, a
început intens acțiunea de verificare a
sculelor și dispozitivelor, cît și de comple
tare a seturilor necesare în fabricația va
goanelor. Toate aceste eforturi, inițiative
le care își găsesc finalizarea practică
ne-au permis să realizăm, încă din luna
decembrie, 159 de vagoane pentru export
din cantitatea prevăzută în planul lunii
ianuarie.

maximă importanță impulsionării lucrări
lor de investiții de la noile instalații, pe
seama cărora in acest an urmează să rea
inginer-șef ol Combinatului de fire
lizăm o mare parte din sporul producției
și fibre sintetice Săvinești
fizice. Unele dintre acestea ar trebui să
producă încă de la începutul acestui an,
dar
sosirii utilajelor face incert
în anul 1980 producția combinatului acestîntîrzierea
Desigur, consiliul oamenilor
nostru va cunoaște însemnate creșteri la muncii,lucru.
organizația de partid, colectivul
aproape toate sortimentele aflate în fa
combinatului nu se pot împăca cu această
bricație. Bunăoară, comparativ cu anul
situație. Iată de ce, pentru a recupera
trecut, producția de caprolactamă va spori
startul întirziat al producției, acordăm un
cu 19 009 tone, aceea de fire textile din re- sprijin
montorilor și instalato
lon — cu 400 tone, iar producția de rețele rilor pesubstanțial
șantier, iar in atelierele combi
cord și fire tehnice — cu peste 100 tone.
natului se execută o serie de piese de
Pentru îndeplinirea acestor sarcini
asamblare, scule și utilaje a căror valoare
acordăm o atenție deosebită utilizării
s-a ridicat la 80 milioane lei în 1979, iar
depline, cu indici ridicați, a capacități
în acest an va fi de 110 milioane Iei. Tot
lor de producție existente, pe această cale odată,
încă de pe acum s-a stabilit cu
urmînd să obținem o parte însemnată din
exactitate
pentru reducerea
sporul producției fizice prevăzut pentru lă jumătateuna program
afectat probelor
anul 1980. O primă acțiune declanșată in tehnologice și timpului
cu cel puțin două luni a
acest scop vizează modernizarea unor in
celui destinat atingerii
parametrilor
stalații. Rezultatul : prin modernizarea
proiectați la noua fabrică de caprolacta
secțiilor relon I și melană II, capacitatea mă.
Prin aceste măsuri, rod al valorificării
instalațiilor din aceste sectoare sporește
consecvente a inițiativei creatoare, a te
cu 19 la sută. Concomitent, acționăm stă
zaurului
de idei și propuneri ale colecti
ruitor pentru eliminarea întreruperilor ac
vului nostru, va fi produsă integral can
cidentale în funcționarea instalațiilor.
de caprolactamă planificată. Cu
Pentru realizarea acestor obiective avem titatea
toate acestea ne confruntăm încă cu o
in vedere două direcții principale de acțiu
serie de greutăți pe care nu le putem
ne. în primul rînd, am intervenit energic
depăși numai prin eforturile pro
pentru a se asigura exploatarea judicioasă,
prii. Bunăoară, întîrzierea care se
rațională a tuturor utilajelor și instalațiilor
înregistrează la punerea în funcțiune
în toate secțiile, în acest scop organizîna noii instalații de acid adipic pune
du-se cursuri de perfecționare a pregătirii
sub semnul întrebării realizarea integrală
profesionale și de policalificare a persona
a planului pe anul 1980 la acest impor
lului muncitor. în al doilea rînd, au fost
tant produs. Iată de. ce solicităm con
stabilite măsură cu termene și responsa
structorilor de mașini, îndeosebi colecti
bilități precise pentru executarea revizii
velor de la întreprinderea de utilaj chi
lor și reparațiilor curente la un înalt ni
mic
Ploiești și întreprinderea de pompe
vel calitativ, reorganizîndu-se întreaga
din București, să-și intensifice eforturile
activitate a sectoarelpr mecanice, energe
pentru urgentarea livrării utilajelor restice șl de' automatizări.
.................
...
Paralel du’ aceste acțiuni, acordăm a.... Itante. de Ja. acest obiectiva.

Nicolae SĂNDESCU

Inq. DENES Demeter

directorul întreprinderii de tricotaje
din Miercurea-Ciuc
întreprinderea de tricotaje din MiercureaCiuc a încheiat anul 1979 cu un bilanț po
zitiv, care reflectă autentic și cu pregnan
tă cantitatea, calitatea și eficiența Întregii
noastre activități. Pentru a avea o ima
gine- mai exactă a hărniciei și a spiritului
de inițiativă ale colectivului, apelez la ci
teva date statistice. Bunăoară, la producția
fizică — indicator de bază al activității
productive — unitatea noastră a realizat
peste prevederile de plan 59 009 tricotaje,
fapt ce a permis îndeplinirea și depășirea
planului de livrări la export cu 1,5 mili
oane iei valută. De asemenea, a fost de
pășit cu aproape 2 milioane Iei planul li,, vrărilor către fondul pieței. Prin respec
tarea și imbunătățirea in proporție de 1,7
la sută a normelor de calitate, reducerea
cu 3 lei a cheltuielilor materiale planifi
cate la 1 000 lei producție marfă, precum
și pe seama altor factori, întreprinderea
a obținut, suplimentar, beneficii în valoa
re de peste 5,5 milioane lei. Desigur, și ve
niturile oamenilor muncii din întreprin
dere au crescut substanțial.
Pentru ultimul an al cincinalului actual
preconizăm să obținem noi și importante
sporuri la producția fizică. Concret, vom
produce peste 3,2 milioane tricotaje,
cu 50 000 mai multe decît în anul
trecut. ,Cum vom proceda ? Pe baza
programului de măsuri dezbătut în ca
drul adunării generale a oamenilor mun
cii și îmbunătățirii acestuia cu noi propu
neri valoroase, vom acționa pentru dimi
nuarea consumului de manoperă prin ri
dicarea gradului de mecanizare și automa
tizare a’proceselor tehnologice, principalii

1979
ustria
e — de 1

de mașini este ramura cu cel mai înalt ritm
la sută — in- acest an

'Q'DERNIZAREA produselor

-

'REOCUPAREA NOASTRĂ STATORNICĂ
Inq. Nicodiin ROȘCA

actorul întreprinderii mecanice Cugir
gențeie și sarcinile stabilite de Con1 al XU-lea al partidului in domeniul
ovării largi, consecvente a progresuhnigo-știirițlfic reprezintă pentru
uctoi'ii de mașini din Cugir un pu: și mobilizator îndemn la acțiuni
ce. Anul trecut, colectivul nostru a
it rezultate deosebite in acest imporwneniu al activității productive. Pe
noirii produselor și a tehnologiilor
create in ■ întreprindere condiții
ntru realizarea producției fizice,
.ndeplinirea sarcinilor la toți indiiiunăoară, la producția fizică am
... ,zat pe ste prevederi 5 009 mașini elecș trice de spălat rufe, 85 mașini de rectifificat plan, ț3 000 cuplaje și frîne electro
magnetice ști alte produse de mecanică
fină. Totoaată, în 1979, față de plan, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 5,5 Ia
suta, cheltuielile materiale au lost reduse
cu 11,8 lei la 1 000 lei producție marfă,
iar beneficiile suplimentare s-au ri
dicat ța peste 21 milioane Ici.
Acest proces de înnoire și modernizare
continuă a produselor — care a antrenat
un număr mare de cadre tehnice și mun
citori din întreprindere — are pentru acest
an obiective strins legate de cerințele pro
ducției. Astfel, in 1989 prevederile planului
la producția marfă sint mai mari cu 20.1
la sută, iar la export cu 85 la sută.
Consiliul oamenilor muncii, comitetul
de partid din unitate au inițiat din
vreme un ansamblu de măsuri politice și
tehnico-organizatorice menite să asigure
din prima decadă a anului 1980 un ritm
de producție constant, la nivelul planifi
cat. O serie de măsuri au ca obiectiv cu

noașterea temeinică a sarcinilor de pro
ducție, imbunătățirea programării și
urmăririi producției pe bază de grafic
(realizarea unui decalaj,/ optim intre uzinare și montaj), organizarea unor fluxuri
tehnologice in secțiile cu producție de
mare serie, extinderea și dezvoltarea microsculăriilor pe fabrici și secții. O atenție
deosebită acordăm noilor produse pro
gramate să» intre în fabricație in acest
an. urmărind cunoașterea exactă a tehno
logiilor pe întregul flux de producție, asi
gurarea bazei materiale. Astfel, au fost
pregătite pentru producție o serie de mașini-unelte noi, cu eficiență ridicată, oum
sint : mașina de mortezat roți dințate cu
diametrul pină la 500 mm, mașina de fre
zat roți dințate, cilindrice cu diametrul pînă
la 630 mm, mașina de raionat dantura ro
ților dințate și cuplajele electromagnetice
dublu străbătute de flux, noi tipuri de
fuse pentru industria textilă etc.
Pentru a asigura produselor noastre o
competitivitate tot mai mare pe piețele și
la tîrgurile internaționale, vom dezvolta
in continuare baza proprie de cercetare,
proiectare și inginerie tehnologică. Dealt
fel, multe din produsele pe care le fabri
căm sint creații proprii ale colectivului
nostru pentru oare promovarea progresu
lui tehnic, a noului constituie o pasiune
statornică. Punind accentul pe formarea
unui climat de muncă și creație stimula
tor, pe dezvoltarea unei concepții origina
le, am reușit să înnoim în acest cincinal
jumătate din producția întreprinderii.
Angajamentul ferm al colectivului nos
tru, demonstrat de modul responsabil ;n
care, s-au desfășurat primele zile de mun
că din acest an, îl constituie realizarea
ritmică a producției fizice planificate, pen
tru a livra partenerilor interni și externi
produsele solicitate prin contractele eco
nomice — integral, la timp și în condițiile
asigurării unei eficiente economice ridi
cate.

noștri aliați în creșterea producției și efi
cienței economice.
Iată cîteva dintre măsurile stabilite în
acest scop. La 20 mașini de tricotaj rec
tilinii automate, prin modificarea lacătelor
de formare a ochiurilor, vom realiza in
anul 1980 un spor de capacitate la pro
ducția fizică de circa 40 la sută. La alte
12 mașini, prin îmbunătățirea soluțiilor
constructive originale, prevedem o creș
tere a producției fizice de aproape 30 la
sută. De asemenea, în secția confecții,
specialiștii noștri au realizat două dispo
zitive foarte importante, care ușurea
ză efectuarea cusăturilor de mînecă,
precum și aplicarea garniturilor la ja
chete cu croială neregulată, faze de lucru
la care se obține astfel o creștere a pro
ductivității de peste sută la sută. Tot in
acest sens, am prevăzut înlocuirea a 80 de
mașini de tricotat tip V.K.T.M., cu pro
ductivitate redusă, cu 35 de mașini de tri
cotat R. 12, care asigură creșterea numă
rului de mașini servite de un munci
tor, contribuind în mod hotărîtor la reali
zarea sarcinilor pe care ni le-am asumat
la producția fizică.
Evident, în atenția noastră se situează
și alte măsuri privind perfecționarea or
ganizării producției și a muncii, folosirea
judicioasă a timpului de lucru, creșterea
competenței profesionale a personalului
muncitor. în acest scop ne-am propus, în
special la secția confecții, unde dispersia
realizării normelor de producție este foar
te mare — între 79 și 136 la sută — iniție
rea de cursuri pentru folosirea cu cel mai
mare randament a mașinilor și dispoziti
velor de către fiecare . muncitor.
întregul nostru colectiv este hotărît să
valorifice și mai intens, cu și mai mult
simț de răspundere rezervele de care dis
punem, pentru a realiza în acest an pro
grese însemnate la producția fizică, în în
treaga activitate eco'nbmicd-finațiciâră.

1980

Industria chimică cunoaște- în continuare un progres rapid, reflec
tat in sporirea producției cu 12,8 la sută față de 1979

In industria ușoară - potrivit prevederilor planului pe 1980 - pro
ducția va crește cu 9,3 la sută

LA MAȘINI PERFECȚIONATE-

TINEREȚEA ÎNTREPRINDERII - STIMULENT

NUMAI OAMENI BINE PREGĂTIȚI

AL ENERGIILOR SALE CREATOARE

Ing. Dorel POPA
directorul Combinatului chimic „Azomureș"
din Tg. Mureș
Combinatul chimic „Azomureș" din Tg.
Mureș produce o variată gamă de pro
duse necesare economiei naționale : amo
niac și acid azotic, îngrășăminte complexe,
azotat de amoniu, nitrocalcar, uree, pre
cum și oxigen, argon, carbonat de calciu
și materiale fotosensibile. Trebuie să
spun de la început că, in 1979, planul pro
ducției fizice a fost realizat și depășit la
unele sortimente. Mă refer la oxigen teh
nic, carbonat de calciu și altele, la caro
depășirile însumează peste 5 milioane lei.
Instalațiile de amoniac II și IV au reali
zat suplimentar cirea 14 009 tone produse.
Lucru posibil datorită realizării unui in
dice de utilizare a instalațiilor de aproa
pe 90 la sută.
Din păcate, planul la îngrășăminte chi
mice — principalul nostru produs — a
fost îndeplinit în proporție de numai 95
la sută. Cauzele au fost analizate cu inalt
simț de răspundere la fiecare, loc de mun
că din combinat. Ceea ce s-a dovedit a fi
necesar, intrucit colectivului nostru ii re
vin 'sarcini deosebit de mobilizatoare in
1980, ultimul an al cincinalului. Citeva
exemple : față de anul precedent, planul
producției fizice prevede o creștere cu 12
la sută ; la producția netă — cu 10 Ia
sută ; la îngrășăminte chimice — cu 5 la
sută. Aceste cinci procente înseamnă că,
în acest an. vom realiza, cu aceleași in
stalații, fără alte investiții, o producție
mai mare cu 35 000 tone îngrășăminte
chimice substanță activă. Producția Ia
export va crește, față de anul precedent,
cu 21,7 Ia sută.
Pentru realizarea ritmică și integrală a
planului producției fizice au' fost stabilite

măsuri corespunzătoare. Aș aminti, în
primul rînd, perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din combinat, în
așa fel ca, in perioada reparațiilor, opera
torii ehimiști sau compresoriștii să poată
executa alte lucrări, inclusiv de lăcătușerie. Ne-am convins din propria ex
periență că orice mașină, Orice instalație,
mai ales cind acestea sint de inaltă teh
nicitate, pot da un randament maxim nu
mai cind sint întreținute și vfolosite de oa
meni bine pregătiți, buni cunoscători ai
tehnicii moderne. Pentru imbunătățirea
organizării reviziilor și a reparațiilor acor
dăm o atenție deosebită realizării în ate
lierele combinatului a unor piese de
schimb de bună calitate. Efectul ? Timpul
afectat lucrărilor de reparații so va
scurta cu cel puțin 3—4 zile pe fiecare
instalație și, ceea ce este mai important,
se vor reduce opririle accidentale ale in
stalațiilor și fabricilor. Ne preocupă, în
aceeași măsură, obținerea, încă din pri
mele zile ale acestui an, a unor sorti
mente mai valoroaie, intens solicitate de
agricultura noastră, cum ar fi îngrășămintele cu fosfor și potasiu, precum și
îmbunătățirea calității ureei.
îndeplinirea integrală a planului pe
anul 1980 la toate sortimentele depinde,
in mod hotărîtor, și de punerea Ia termen
în funcțiune a noilor capacități productive.
Mă refer la fabrica de melamină și la
instalația pentru fabricarea materialelor
fotosensibile, premiere ale Industriei ro
mânești. Iată de ce îndeplinirea rit
mică și integrală a sporului de pro
ducție planificat în acest an are loc oe
fondul efortului general pe care colecti
vul de oameni ai muncii din combinat il
depune, încă din primele zile ale noului
an, pentru ridicarea continuă a pregătirii
profesionale, folosirea cu randamente su
perioare a instalațiilor și finalizarea
in cel mai scurt timp a lucrărilor
de investiții.

Inq. Ion AMUZA

directorul Filaturii de fire pieptănate
din Urlați

Filatura de fire pieptănate din bumbac
din orașul Urlați este cea mai tinără uni
tate a industriei textile din județul Pra
hova. Debutul productiv al unității noas
tre a avut loc în vara anului trecut. A fost
un debut promițător : datorită unei bune
organizări a muncii, eforturilor depuse
pentru calificarea temeinică și din timp
a personalului muncitor și pentru res
pectarea riguroasă a disciplinei tehnolo
gice am reușit să realizăm parametrii
prevăzut! în proiect, privind randamentul
pe mașini, cu o lună mai devreme. Ca ur
mare, in anul 1979, colectivul nostru nu
numai că a îndeplinit prevederile de plan
Ia producția fizică, dar le-a și depășit, livrînd suplimentar țesătoriilor din țară
citeva zeci de tone de fire pieptănate din
bumbac, de cea mai bună calitate.
Pentru anul 1980 ne-am asumat sarcini
deosebit de mobilizatoare, propunindu-ne
să realizăm o producție fizică cu peste 20
la sută mai mare. Desigur, succesele ob
ținute încă din primele luni de activitate
permit colectivului nostru să abordeze sar
cinile de plan din anul acesta cu încrede
re in propriile forțe, cu convingerea
nestrămutată că ele pot fi îndeplinite
exemplar. Aceasta este, de fapt, și con
cluzia dezbaterilor care au avut loc in
cadrul adunării generale a oamenilor
muncii destinate analizei prevederilor de
plan pe anul 1980. Mai mult, cu acest pri
lej, ne-am angajat să realizăm in acest
an, suplimentar, 4 tone de fire pieptănate,
ceea ce dovedește că tinerețea colectivului
nostru nu-i un impediment, ci un stimu
lent.
în ceea ce privește căile de creș

tere a producției fizice în acest an,
deosebit de importantă se dovedește a fi
pentru unitatea noastră intensificarea pre
ocupărilor pentru organizarea superioară a
întregii activități productive, sub nu
meroasele ei aspecte. în acest context, o
maximă atenție acordăm creșterii randa
mentului mașinilor și productivității mun
cii, asigurind utilizarea optimă a capaci
tăților și suprafețelor de producție, în
cărcarea corespunzătoare a tuturor schim
burilor și liniilor de fabricație, executa t'fea
unor lucrări de întreținere, revizii și re
glare de inaltă calitate. Inițiativa „Nici un
utilaj sub randamentul planificat !“, lan
sată de colectivul întreprinderii, a început
să-și dovedească eficiența încă din pri
ma zi a acestui an. Totodată, încă din
cursul anului trecut au fost luate o serie
de măsuri pentru repartizarea judicioasă
a forței de muncă, întărind unele dintre
brigăzi cu cele mai bune lucrătoare, care
au dovedit reale calități profesionale și
de organizare ale activității din sectoarele
în care lucrează, fiind promovate în func
ții de conducere. De asemenea, în vederea
ridicării pregătirii profesionale, în primul
semestru al anului, maiștrii, ajutorii de
maiștri, șefii de brigadă vor urma cursuri
de reciclare.
Concomitent cu creșterea producției fi
zice, urmărim două probleme de maximă
importanță in anul 1980 : ridicarea cali
tății firelor și gospodărirea cu inalt simț
de răspundere a materiilor prime, mate
rialelor, combustibilului și energiei elec
trice. Și in această direcție avem un plan
de măsuri care, pentru o mai bună cu
noaștere, s-a discutat in grupele sindicale,
defalcindu-se sarcinile pe fiecare secție,
brigadă și loc de muncă. Pregătind temei
nic producția acestui an, avem certitu
dinea că prevederile sale, precum și an
gajamentele asumate, vor fi realizate în
întregime, în condițiile unei înalte efici
ente economice.
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Trecînd în revistă, în aceste prime
zile ale noului an, evenimentele din
ultima lună a anului abia încheiat,
se impun atenției înainte de toate aprecierile și îndemnurile cuprinse în
MESAJUL DE ANUL NOU AL TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.
La cumpăna celor doi ani, bilanțul
înfăptuirilor din 1979, caldele felici
tări și urări adresate tuturor fiilor
țării de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, s-au
îmbinat cu evocarea însuflețitoarelor
perspective deschise progresului mul
tilateral al patriei în 1980 și în ur
mătorul cincinal, prin hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului. Toa
te eforturile creatoare ale poporului
sînt acum îndreptate spre transforma
rea acestor proiecte în realități care
să' schimbe.'mereu, din bine in mai
bine, viața oamenilor, spre ridicarea
la o calitate nouă, superioară a acti
vității în toate domeniile construcției
socialiste.
încă în cursul lunii decembrie, pri
ma lună ce a urmat Congresului al
XII-lea, s-a vădit influența mobili
zatoare a hotăririlor adoptate cte-To^
rul suprem de conducere al partidu
lui. Intr-adevăr, decembrie a avut
drept notă distinctivă intensa mobili
zare a potențialului uman și tehnic
al întreprinderilor pentru îndeplini
rea planului anual, pentru lichidarea
restanțelor, paralel cu pregătirile
pentru un start cit mai bun al pro
ducției în 1980, anul ultim și decisiv
al actualului cincinal. îndeplinirea îna
inte de termen a planului la produc
ția industrială pe primii patru ani ai
cincinalului în marea majoritate a ju
dețelor, în numeroase ramuri indus
triale și mari întreprinderi a confir
mat, o dată mai mult, realismul, fun
damentarea științifică a politicii eco
nomice a partidului, precum și înal
tul nivel al conștiinței socialiste a cla
sei muncitoare, a întregului popor.
Pe linia acelorași preocupări ma
jore pentru înfăptuirea sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea se în
scriu importantele hotărîri adoptate
în decembrie de înalte foruri ale con
ducerii de partid și de stat. Este
vorba, în primul rînd, de legiferarea
de către Marea Adunare Națională
a PLANULUI NATIONAL UNIC DE
DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ, PRECUM ȘI zl BUGETULUI
DE STAT PE ANUL 1980. Deosebita
importanță a programului de muncă
concretizat în aceste legi, program ce
a fost elaborat sub îndrumarea secre
tarului general al partidului, constă
în aceea că aplicarea lui va asigura
dezvoltarea susținută a economiei na
ționale prin deplina mobilizare a re
zervelor existente în toate sectoarele
și gospodărirea cu maximă răspunde
re a resurselor societății. In același
timp, prin. planul și bugetul pe noul
an se realizează legătura cu viitorul
cincinal, se creează condițiile nece
sare in vederea înfăptuirii obiective
lor stabilite de Congresul al Xll-lșa
pentru noua etapă, superioară, a fău
ririi societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Atenția neslăbită acordată de con
ducerea partidului ridicării continue
a eficienței economice în toate dome
niile prin mai buna gospodărire a re
surselor materiale și financiare și-a
găsit o nouă ilustrare în DIALOGUL
DE LUCRU AL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU CU CADRE
DE CONDUCERE ȘI SPECIALIȘTI
DIN ECONOMIE PRIVIND ÎNFĂP-

TUIREA PROGRAMULUI DE TIPI
ZARE ÎN CONSTRUCȚII, dialog în
cursul căruia ■ secretarul general al
partidului, examinînd realizările ob
ținute, într-o primă etapă, la scara
întregii economii naționale, a accen
tuat necesitatea de a se acționa în
continuare cu energie pentru identi
ficarea unor soluții corespunzătoare
cerințelor progresului tehnico-științific contemporan, care să înlesnească
realizarea tuturor construcțiilor indus
triale și social-culturale în condiții de
înaltă eficiență și calitate.
Printre succesele care au marcat
sfirșitul anului, un moment de amplă
rezonanță l-a constituit și INAUGU
RAREA OFICIALA DE CĂTRE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A METROULUI BUCUREȘTEAN,
creație remarcabilă a științei și teh
nicii românești, lucrare de mare
complexitate tehnică, menită să
contribuie la îmbunătățirea transpor
tului în comun în Capitală.
In același context' se cuvin mențio
nate ȘEDINȚELE COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL
P.C.R., în cadrul cărora s-a subliniat
îndatorirea organizațiilor de partid, a
colectivelor de oameni ai muncii de
a-și mobiliza elanul, energia, toate
forțele creatoare pentru ca, încă din
primele zile ale noului an, sarcinile
de plan să fie îndeplinite la toți in
dicatorii și în toate domeniile, să se
obțină noi și tot mai însemnate suc
cese în creșterea eficienței economice,
sporirea susținută a productivității
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale, economisirea severă a energiei
și combustibilului, ridicarea nivelului
calitativ al produselor. Tocmai pe
baza creșterii continue a avuției na
ționale își va găsi înfăptuire inte
grală programul de ridicare a nive
lului de trai adoptat de partid.
Pe planul preocupărilor constante
ale partidului privind dezvoltarea con
tinuă a agriculturii, creșterea bunăstă
rii oamenilor muncii de la sate, se
cuvin menționate măsurile stabilite
de Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. referitor la aplicarea, de Ia
1 ianuarie 1980, a prevederilor Legii
beneficiilor în cooperativele agricole
de producție, menite să creeze pre
misele ca, printr-o mai bună organi
zare a muncii, unitățile agricole coo
peratiste să-și acopere cheltuielile din
venituri, să obțină beneficii în vede
rea asigurării resurselor necesare
propriei dezvoltări și, totodată, să
contribuie la constituirea fondurilor
centralizate ale statului.
Prin agenda deosebit de bogată a
manifestărilor politice, luna încheiată
a prilejuit o puternică afirmare a de
mocrației noastre socialiste. Pe prim
plan s-a înscris vasta activitate politico-organizatorică desfășurată la
orașe și sate în vederea transpunerii
în viață a propunerilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind creșterea
rolului Frontului Unității Socialiste
în viața politică a țării. Este vorba
de ÎNSCRIEREA DE MEMBRI INDI
VIDUALI ȘI CONSTITUIREA OR
GANIZAȚIILOR
PROPRII
ALE
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALIS
TE, acțiune prin care se asigură
lărgirea considerabilă a sferei de cu
prindere a întregului popor în opera
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate, perfecționarea
in continuare a cadrului democratic
de participare directă, nemijlocită,
personală a tuturor cetățenilor Ia dez
baterea și adoptarea deciziilor în pro-

Nepieritoarea frumusețe
a basmului românesc
Petre Ispirescu, modestul „culegă
tor tipograf", om de o mare hărnicie
și seriozitate și de o rară onestitate
și conștiinciozitate, om al datoriei, a
desfășurat in viața sa dramatică, pli
nă de privațiuni și cu puține bucurii,
o laborioasă, dezinteresată și prețioa
să activitate tipograficească, precum
și o rodnică și nobilă activitate scrii
toricească, înzestrînd patrimoniul cul
turii românești nu numai cu cea din
ții mare colecție de basme populare
românești — asemănător cu ceea ce
. a făcut V. Alecsandri pentru poezia
populară românească — dar și cu
una dintre cele mai trainice și citite
opere literare românești, care, purtind pecetea graiului popular munte
nesc, a avut o contribuție hotărîtoare
la unificarea limbii literare româ
nești.
Scrierile narative în proză ale lui
P. Ispirescu, fără să fie opera cărtu
rărească a unor învățați ca Al. Odo
bescu și B.P. Has
deu, care s-au apropiat cu atîta
simpatie și pă
trundere de pro
ducțiile spirituale
ale muzei popu
lare, și fără să atingă sigiliul dis
tinct al unei per
sonalități creatoare originale ca I.
Creangă, au închegat, retopit și re
creat, intr-un univers unitar, armo
nios .și fermecător, viziunea si con
cepția despre frumos și înțelepciune
a poporului român, cele mai semnifi
cative și plastice întruchipări ale mi
tologiei naționale — rod al unei ima
ginații populare strălucite și inepui
zabile — care au incintat copilăria
atîtor șiruri de generații.
Povestitorul popular și culegătorul
artist Petre Ispirescu s-a născut, a
crescut și a trăit într-un mediu
popular, păstrător de tradiții și crea
ții populare, de la care și-a însușit
comoara de povești autentice ale
poporului român (de la familia sa și
de la o seamă țle oameni de condiție
modestă, meseriași, muncitori, soldați
etc.), precum și stilul și procedeele
narative ale .folclorului românesc, pe
care l-a turnat și brodat în basme,
legende, snoave, care toate poartă
marca talentului său excepțional,
înlănțuindu-se într-o măreață și inspirată eDopee a lui Făt-Frumos și
Ileana Cosînzeana, în numeroase
ipostaze și variante, operă nemuritoare a geniului artistic românesc.
Relațiile strînse în care a stat per
manent P. Ispirescu cu mediile popu
lare ale Bucureștilor, cunoașterea tot
mai adîncită și intimă, în spirit și
formă, a străvechii, bogatei și varia
tei culturi orale a românilor, a tra
dițiilor și datinilor, a creațiilor și
graiurilor populare, i-au favorizat
neîntrecutului povestitor popular,
chiar și atunci cînd, cu trecerea ani
lor, culegătorul tipograf și-a însușit
o cultură mai înaltă, să-și păstreze
nealterate mentalitatea și sensibilita
tea la frumos, specifice poporului,
precum și să creeze o operă literară
remarcabilă prin substanța umanistă
și expresivitatea artistică, autentic
populare, într-o limbă vie, de o cla
sică frumusețe.
Cînd, în 1862, îndemnat de N. Filimon și Ion lonescu de la Brad,
Petre Ispirescu debutează ca autor în

Țăranul român cu basmul Tinerețe
l'ără bătrînețe și viață fără de moarte
(în același an mai publică cinci bas
me în același periodic), nimeni n-ar
fi putut bănui că povestitorul mun
tean va înzestra literatura română cu
o operă unică pînă azi, cum este Le
gende sau basmele românilor (la
care se mai adaugă alte culegeri va
loroase cuprinse în cea mai completă
ediție de Opere, în două volume,
I, 1969 și II, 1971, ediție îngrijită de
Aristița Avramescu), care a avut o
influentă atît de binefăcătoare asu
pra imaginației și sensibilității tine
rilor de... toate vîrstele, asupra evo
luției limbii și culturii românești.
Elogiul și omagiul pe care i l-au
adus, în timpul vieții sau după moar
te. unii dintre cei mai importanți
scriitori și cărturari români, ca V.
Alecsandri, Al. Odobescu, M. Eminescu, B. P. Hasdeu, B. Șt. Delavrancea,
lui P. Ispirescu, în care au văzut în
truparea cea mai
autentică și ple
nară a geniului
narativ al româ
nilor — „un ge
niu
fermecător
iese din cuprin
sul lui și vine de
mă ia pe aripele
sale, ca să mă
transporte în timpul
copilăriei
mele și în lumea aceea mult
adimenitoare, locuită de zmei, de
balauri, de pajuri, de. cai năzdră
vani, de paseri măiestre, de strîmbălemne, de sfarmă-pietre, de feți-frumoși, de fete de împărați cu plete de
aur etc." (V. Alecsandri) ; „El e de
pretutindeni, din toate timpurile,
naiv, glumeț, epic, trist, bogat, ca întregul nostru popor. El îți apare ca
un focar mare în care ș-au adunat
și frînt și răsfrînt toate razele lumi
noase ale românității simple, sărma
ne și muncitoare, ale acestui aur cu
rat al neamului nostru" (B. Șt. Dela
vrancea) — au contribuit cel mai
mult Ia răspîndirea faimei literare a
povestitorului popular bucureștean, la
stabilirea contribuției sale inestima
bile la îmbogățirea tezaurului culturii
naționale. Dar cel care l-a prețuit,
înțeles și iubit cel mai mult a fost
poporul român însuși, care s-a recu
noscut, ca într-o oglindă fidelă, cu
mulțumire și îneîntare în universul
spiritual închipuit de P. Ispirescu,
ce nu reprezintă decît o sinteză
strălucită, încărcată de semnificații și
de o mare expresivitate artistică, o
ordonare și armonizare a fanteziei
luminoase a poporului, o cristalizare
a experienței de viață și istorice, a
înțelepciunii sale milenare, o proiec
ție imaginară a simțului său înnăs
cut de frumos.
Petre Ispirescu, descoperitorul co
morilor nepieritoare și veșnic proas
pete ale basmului nostru popular și
al focarului nestins al creativității
populare, a încercat o bucurie fără
margini și o adevărată izbîndă a cu
getului întrevăzind „tinerețea fără
bătrînețe și viața fără de moarte" a
neamului românesc și a spiritualită
ții populare românești, pentru înăl
țarea și înflorirea cărora și-a dăruit
întreaga ființă.

150 de ani de la nașterea
lui
Ispirescu

i
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blemele majore ale vieții politice, de deputațî în Marea Adunare Na
economice, sociale. Puternicul interes țională și consiliile populare ; creș
al opiniei publice față de această ac terea numărului
circumscripțiilor
țiune cu profundă semnificație poli electorale unde vor fi depuse mai
tică este ilustrat de marele număr al ,multe candidaturi; precizarea crite
celor înscriși încă din prit'nele săptă- riilor și normelor care asigură repre
mîni în organizațiile proprii ale zentarea judicioasă în organele pu
Frontului Unității Socialiste.
terii de stat a tuturor categoriilor
Atît constituirea organizațiilor pro de ; oameni ai muncii, a femeilor, a
prii ale Frontului Unității Socia membrilor organizațiilor proprii ale
liste, cit și ADUNĂRILE ȘI CON Frontului Unității Socialiste.
Că urmare a ansamblului acestor
FERINȚELE LOCALE ALE FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE, măsuri, Congresul Frontului Unității
Socialiste
și alegerile vor constitui
desfășurate în aceeași perioadă, au
prilejuit o viguroasă manifestare momente de deosebită însemnăta
a unității și coeziunii națiunii noas te în viața tării, stimulînd și mai
tre socialiste în jurul partidului. puternic activitatea politică, econo
Telegramele adresate Comitetului mică, gospodăresc-edilitară a mase
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae lor largi ale oamenilor muncii, moCeaușescu, de participanții la adună- bilizîndu-le în marea întrecere socia
Vrile și conferințele locale ale Fron listă pentru realizarea cu deplin suc
tului Unității Socialiste au dat glas ces a planului pe 1980 și pe întregul
angajamentului - de a folosi cadrul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîri-

tru diminuarea actualelor stări de
încordare și conflict existente in
diferite zone ale lumii,
Orientările, pozițiile de principiu
ale politicii noastre externe au
fost și sînt permanent întărite de
fapte, de acțiunile concrete pe care
.... _
le desfășoară țara noastră, în con
cordanță cu interesele păcii. Pe acest
plan, cronica lunii decembrie a în
scris la loc de frunte CONTACTELE
Șl CONVORBIRILE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU cu repre
zentanții unor guverne, cu delegații
parlamentare și alte personalități
din U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P.D.
Coreeană, ca și din Columbia, Maroc,
R.F.G., Turcia, Grecia. Aceste con
vorbiri, ca și vizitele întreprinse de
membri ai guvernului român peste
hotare, au contribuit la dezvoltarea
în continuare a relațiilor prietenești
și de colaborare cu țările respective,

Cronica lunii decembrie
organizatoric superior al democrației
noastre socialiste spre a contribui,
cu puteri unite, la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea.
Maturitatea politică, conștiința ci
vică și spiritul gospodăresc al mase
lor populare își găsesc în aceste zile
expresie concludentă în planurile
concrete de acțiune întocmite ’de or
ganizațiile Frontului Unității Socia
liste pe baza propunerilor cetățeni
lor, precum și în primele acțiuni
inițiate pentru realizarea efectivă a
prevederilor acestor planuri, pentru
înfăptuirea unor obiective econo
mice, sociale, edilitare de larg in
teres.
Această vastă activitate, care va fi
întregită prin conferințele județene
ale Frontului Unității Socialiste, prin
ansamblul măsurilor ce au fost stabi
lite în ȘEDINȚA BIROULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL FRONTULUI UNITĂȚII
SOCIALISTE, va asigura pregătirea
în cele mai bune condiții a Congre
sului al II-lea al Frontului Unității
Socialista din 17—18 ianuarie, pre
cum și a alegerilor de ,deputați în
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare, care vor avea loc la
9 martie.
în contextul pregătirii alegerilor,
astfel incit acestea să contribuie
la continua adincire a democrației
socialiste, se cuvin amintite și alte
măsuri: importante ce au fost adop
tate în această . perioadă, precum
hotărîrile Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., ca și modificarea
de către Marea Adunare Națională,
în spiritul acestor hotărîri, a unor
articole ale Constituției și ale Legii
electorale privind mărirea numărului'

Ia cauza coexistentei pașnice, înțele
gerii și păcii în lume.
Intensă și rodnică a fost ACTIVI
★
în domeniul vieții internațio- TATEA DESFĂȘURATĂ DE ROMÂ
nale, MESAJUL DE ANUL NOU NIA IN CADRUL SESIUNII ADU
NICOLAE NĂRII GENERALE A O.N.U., ale
TOVARĂȘULUI
AL
CEAUȘESCU, ca și CUVÎNTAREA cărei lucrări s-au încheiat în luna
ROSTITA CU PRILEJUL PRIMIRII decembrie. Manifestindu-se ca o
ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMA prezență dinamică, țara noastră a
TICE acreditați în țara noastră, luat un număr important de iniția
reafirmă, în spiritul orientărilor și tive de o deosebită importanță și
liniilor directoare stabilite de Con actualitate, între care pe prim plan
gresul al XII-lea, voința și hotărîrea se situează inițiativa referitoare la
partidului și statului nostru de a imperativul reglementării pe cale
acționa cu consecvență pentru a-și pașnică a diferendelor dintre state,
spori contribuția la lupta pentru Însemnătatea cardinală a acesapărarea păcii, libertății și indepen tei inițiative este permanent evi
denței popoarelor, dezvoltării ome dențiată de viață, care arată cît de
nocivă și de primejdioasă este alter
nirii pe calea progresului.
Această reafirmare a politicii con nativa acestei modalități, adică prac
ticile
politicii de forță, practici strîns
structive a României este cu atît mai
semnificativă cu cît are loc în con legate de tendințele de reîmpărțire
textul unor evoluții internaționale a sferelor de influență și dominație,
caracterizate — așa cum relevă do care generează continuu factori de
cumentele partidului nostrui — atît tensiune, afectează destinderea și
prin intensificarea tot mai puternică amenință pacea. Calea reglementării
a luptei maselor populare, at forțelor diferendelor internaționale exclusiv
progresiste, ă popoarelor pentru
;
o prin mijloace pașnice, prin tratative,
viață liberă, independentă și pros- . dovedindu-se a fi singura cale ra
peră, cit și prin amplificarea crizei țională și eficientă, permițînd găeconomice, petroliere și financiare, • sirea de soluții juste, reciproc accep
adîncirea unor contradicții, agravarea tabile și, prin aceasta, durabile, con
conflictelor existente și apariția al stituie o cerință esențială, un impe
tora noi, ivirea unor imomente de rativ categoric al vieții internațio
încordare și accentuarea instabilității nale.
în viața internațională, în aceste
O profundă semnificație și actua
împrejurări, ~ România
socialistă, litate are, de asemenea, inițiativa
— așa cum a subliniat președintele prezentată de România la O.N.U.
Nicolae Ceaușescu —■ își
i
exprimă privind dezvoltarea și consolidarea
speranța că toate statele, poput
popoarele bunei vecinătăți între state. Intr-a
vor acționa eu răspundere față de devăr, statornicirea unor raporturi
dezvoltării economico- noi, pașnice și democratice între
interesele
.sociale, ale destinderii și păcii, ab- state, și în primul rînd între statele
ținindu-se de la acțiuni de orice, fel vecine, bazate pe egalitate și respect
care să ducă la o înrăutățire a reciproc, reprezintă o condiție pri
situației
internaționale, acționînd mordială a evitării conflictelor,
pentru lichidarea sau cel puțin pen- menținerii păcii, dezvoltării unei
lor istorice ale celui de-al XII-lea
Congres al partidului nostru.

conlucrări rodnice. în lumina aces
tor considerente, promovarea unor
asemenea relații între state ve
cine are nu numai o deosebită im
portanță bilaterală, dar și pentru an
samblul vieții internaționale, pentru
evoluția generală pe calea destinde
rii, păcii și bunăstării națiunilor.
Prin importanta și actualitatea ei
s-a remarcat și rezoluția inițiată de
România la O.N.U. cu privire la
înghețarea și reducerea bugetelor
militare, al cărei merit principal
constă. în faptul că ea cristalizează
măsuri practice, cu caracter con
cret și de aplicabilitate operativă, de
natură să marcheze, în sfirșit, pro
grese reale pe calea opririi cursei
înarmărilor și creării condițiilor ca
fondurile uriașe irosite în prezent
pentru armamente să fie destinate
unor scopuri civile, precum și solu
ționării problemei lichidării subdez
voltării pe plan mondial.
După cum se poate vedea, prin
adoptarea rezoluțiilor inițiate de
țara noastră în probleme care se află
în miezul actualității politice inter
naționale, s-au creat noi și impor
tante instrumente juridice, mijloace
de acțiune pentru promovarea lega
lității internaționale, a țelurilor păcii,
înțelegerii și colaborării. Important
este ca aceste rezoluții să nu rămînă
doar simple declarații platonice sau
deziderate abstracte, ci să se asigure
traducerea lor în viață, astfel îneît
să devină adevărate pîrghii pentru
desfășurarea unor eforturi susținute
în direcția destinderii, dezvoltării
încrederii și colaborării internaționale.
Imperativul cel mai arzător al
timpurilor noastre este REALIZAREA
DEZARMĂRII, ȘI ÎN PRIMUL
RÎND A DEZARMĂRII NUCLEARE. în acest sens, un
i
eveniment notabil al lunii decembrie
l-a constituit ședința de la Berlin
a Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Co
municatul care a fost dat publicită
ții, pornind de la însemnătatea vitală
pe care o are problema dezangajării
militare în Europa, ca o condiție
esențială a destinderii și securității
pe acest continent și în lume, a pre
conizat un șir de acțiuni și măsuri
importante pe această linie, de na
tură să contribuie la o pregătire se
rioasă, temeinică, a reuniunii din
acest an de la Madrid, la dezvoltarea
încrederii între statele continentului
și trecerea la măsuri efective de
dezarmare. Adresînd țărilor membre
ale N.A.T.O. apelul de a nu între
prinde acțiuni care să stimuleze
cursa înarmărilor, participanții au
relevat ideea — susținută permanent
de țara noastră — că echilibrul de
forțe nu trebuie realizat pe calea
intensificării cursei înarmărilor, ci
prin trecerea la măsuri concrete de
dezarmare, îndeosebi de dezarmare
nucleară.
Din păcate, nu în acest sens au
evoluat lucrurile ; nesocotind amplul
curent de opinie publică în favoarea
opririi cursei înarmărilor, reuniunea
pactului N.A.T.O., care a avut loc la
Bruxelles, a adoptat hotărîri privind
amplasarea unor noi tipuri de rache
te nucleare în unele țări vest-europene membre ale acestui bloc mili
tar — ceea ce reprezintă măsuri de
escaladare a cursei înarmărilor.
Cu vie satisfacție a luat cunoștință
opinia publică din tara noastră de
acordul la care s-a ajuns în pro
blema rhodesiână, care pune capăt

sîmbâtă 5 ianuarie 1980

conflictului sîngeros, generat de po
litica rasiștilor de la Salisbury, des
chide calea dobindirii independenței
de către poporul Zimbabwe, încununind astfel lupta sa eroică “pgiftrn
afirmării dreptului la existență/li
beră și suverană. In virtutea actotui
acord, urmează ca în citeija 17RK să
aibă loc alegeri generale, în urma
cărora va fi proclamat noul stat in
dependent — Zimbabwe.
Consecvent politicii sale de solidaritate militantă cu lupta popoarelor
pentru lichidarea asupririi coloniale
și afirmarea dreptului lor la neatirnare, poporul român a salutat cu
căldură victoria obținută de poporul
Rhodesiei, sub conducerea Frontului
Patriotic Zimbabwe, exprimindu-și,
totodată, convingerea că nici un fel
de manevre ale cercurilor rasiste
reacționare nu vor putea împiedica
înfăptuirea aspirațiilor de libertate,
progres și bunăstare ale acestui eroic
popor.
în actualele condiții internaționale
sînt necesare mai mult ca oricînd
eforturi susținute pentru îmbunătă
țirea climatului internațional, avîndu-șe in vedere fenomenele de creș
tere a tensiunii din diferite zone ale
globului. în legătură cu aceasta, au
reținut atenția dezbaterile din Con
siliul de Securitate al O.N.U. cu pri
vire la situația de încordare la care
s-a ajuns în relațiile dintre S.U.A.
și Iran ca urmare a reținerii perso
nalului Ambasadei americane la Te
heran, dezbateri care au pus, încă
o dată, în evidență obligația statelor
de a reglementa problemele liti
gioase dintre ele exclusiv prin mij
loace politice, prin tratative.
Luna decembrie s-a caracterizat și
printr-o accentuare a fenomenelor
crizei economice mondiale. In țările
capitaliste dezvoltate, ritmul activi
tății economice a slăbit și mai mult,
paralel cu noi puseuri ale inflației și
sporirea numărului celor fără lucru.
Ca urmare a acestor fenomene, la
care s-au adăugat noi creșteri ale
prețului petrolului, au apărut noi
răbufniri ale crizei financiar-valutare a lumii capitaliste, ilustrată
de o adevărată „erupție" a prețului aurului, Pornind de la fenomenele amintite, specialiștii occidentali prevăd o deteriorare și mai
pronunțată a conjuncturii economice
in 1980. Marasmul economic favori
zează fenomenele de instabilitate
politică, convulsiile sociale, arătînd,
încă o dată, că problemele acute ale
economiei mondiale nu-și pot afla
rezolvare decît prin instaurarea
unei noi ordini economice internaționale.

★
Evenimentele lunii decembrie, ca
și ale întregului an ce s-a încheiat,
confirmă, o dată mai mult, justețea
și rodnicia politicii interne și externe'',
a partidului și statului nostru, > pro- X
movată cu atîta clarviziune de Secre
tarul general al partidului, pșeședin;
tele republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Ea însuflețește întregul
nostru popor să-și mobilizeze toate
energiile, întreaga capacitate crea
toare pentru a obține noi și mari
succese în constructive-socialistă, pen
tru a contribui în modul\ cel mai
activ la soluționarea marilor proble
me ale lumii de azi, corespunzător
cerințelor păcii și progresulfii în În
treaga lume.
V

Tudor OLAIÎJ7
Ion FÎNTÎNARl *

CERCETAREA BIOLOGICĂ
Există momente fericite
în istoria muzicii, cînd mari
artiști se intilnesc întimplător spre a înscrie pen
tru posteritate pagini nepie
ritoare în memoria timpu
lui. Dacă Joseph Joachim
și-a aflat în Johannes
Brahms un partener ideal
pentru concertele de muzi
că de cameră din secolul
trecut, în schimb George
Enescu și-a căutat zadarnic
un pianist de-a lungul ca
rierei sale violonistice, ca
pabil să-J secondeze pe toa
te meridianele. Uneori, pura
întîmplare i-a adus față
în față pe doi interpreți,
bucuria întîlnirii transformîndu-se într-o clipă de
neuitat pentru melomani.
Ne aducem aminte, de pil
dă, de ideea maestrului
George Georgescu, cînd —
în 1958, cu prilejul primei
ediții a Festivalului inter
național „George Enescu"
— i-a reunit pentru prima
oară pe David Oistrah și
Yehudi Menuhin
spre a
„oficia" împreună cu Fi
larmonica bucureșteană în
Dublul concert de J. S.
Bach. Iată că un asemenea
moment de referință l-am
trăit la sfirșitul anului 1979,
cînd violonista Lola Bo
bescu a apelat la colabora
rea artistică a pianistului
Valentin Gheorghiu într-un
memorabil recital de so
nate. Fericită întîlnire sub
cupola bătrînului Ateneu !
Nu știu cît timp au pu
tut repeta împreună în
scurtul popas al Lolei Bo
bescu la București și Bra
șov (unde a concertat cu
Orchestra simfonică a Radioteleviziunii Române și cu
Filarmonica „Gheorghe Di
ma"), dar cert rămîne faptul
că sudura muzicală a atins,
în momentele de culminație
a partiturilor, nivelul su-

per-ior de identificare a res
pirației reciproce. Maturi
tatea artistică și experiența
îndelungată de partener
„cameral" a lui Valentin
Gheorghiu au asigurat Vio
lonistei nu numai siguran
ța și libertatea desfășurării
discursului muzical,' cit mai
ales acel elevat climat. sti-

Sonata în Rc major, op. 12.
nr. 1 de Ludwig van BeetA
hoven, Sonata nr. 2 în La
major, op. 100 de Johannes
Brahms și Sonata in La
major de Cesar Franck.
După cum șe poate ușor
observa din alcătuirea pro
gramului, Lola Bobescu a
optat pentru un. recital de

Cînd mari artiști
se întîlnesc
pe același podium
■>

Un recital de neuitat:
Lola Bobescu — Valentin Gheorghiu
mulator pentru deplina re
velare a personalității ma
rii noastre interprete. încă
o dată, Valentin Gheorghiu
și-a demonstrat halul său
inegalabil .de a vibra la
unison cu ’ partenerul, fără
a-i răpi acestuia cea mai
infimă intenție sau nuanță
interpretativă. Socotim că
radioul și discul vor îm
prospăta permanent me
lomanii® acea „clipă de
ardere" a muzicii adevărate
oferită de un cuplu de mu
zicieni aflați în apogeul ca
rierei.
Concentrîndu-se asupra
unor capodopere ale reper
toriului violonistic, Lola
Bobescu și-a înscris pe afi
șul de la Ateneul Român

răspundere. stilistică și pro
fesională, menit să relie
feze valențele personale ale
interpreților. în tălmăcirea
unor partituri definitiv in
trate in conștiința audito
riului.
Dacă în timpuria Sonată
beethoveniană (1797) interpreții au reușit să ne
convingă că „titanul din
Bonn" și-a dezvăluit chiar
de la început virtuțile de
revoluționar al formei cla
sice, Lola Bobescu și Valentin Gheorghiu insistind
pe forța dramatică a partiturii, nu pe elementele de
„rococo" ale stilului veacului care apunea, în schimb
în paginile muzicale ale lui
Brahms și Franck am re-

trăit o lume sonoră necu
noscută. Lola Bobescu a lu
minat prin inegalabila ei
expresivitate a frazării mu
zicale momentele lirice în
special, construcția arhitec
tonică a sonatelor supunindu-se permanent relie
fării temelor. Este adevărat
că Valentin Gheorghiu a se
condat-o admirabil, preluînd parcă din mers supre
mația ' accentelor dramatice
și adîncindu-le pînă la mo
numental (Fi"inck). Manie
ra unică de transmitere a
sentimentelor față de pu
blic a avut aerul unui dia
log, permanent tensionat de
multitudinea pasajelor de
exemplară execuție artis
tică. Sonata în La de Cesar
Franck a atins punctul cul
minant nu numai al reci
talului, ci al tuturor inter
pretărilor acestei capodope
re cunoscute la noi în ulti
mele decenii. Lola Bobescu
a pătruns la esență spiri
tul francez al lucrării, a
știut să reliefeze cu fiecare
reluare a temei centrale nu
atît culoarea timbrală (cum
obișnuiesc majoritatea vio
loniștilor), cît atmosfera
impusă de secțiunile sona-.
tei, spre a îmbogăți cu tră
sături noi fiecare pagină.
Rafinamentul tinic francez
l-am regăsit mai limpede
exprimat ca niciodată.
Recitalul Lola Bobescu —
Valentin Gheorghiu s-a în
scris in perimetrul marilor
evenimente artistice ale
stagiunii actuale și nu do
rim decît să salutăm ferici
ta întîlnire a acestor mu
zicieni pe același podium,'
urîndu-le în continuare o si
mai fructuoasă colaborare
pentru bucuria tuturor me
lomanilor.

Viorel COSMA

u

© GORJ. Biblioteca județeană
Gorj a organizat recent. în
Iul cinematografului „Dacia“
Tg. Jiu, o expoziție de carte
cial-politică, ce cuprinde
crări ale secretarului general al
partidului. Structurată pe ideile
„Ctitor al viitorului" și „Arhi
tect al păcii", expoziția pune în
atenția vizitatorilor seria de vo
lume „România pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". precum
și lucrări privind contribuția
României la soluționarea unor
probleme vitale ale vieții inter
naționale.
(Dumitru Prună).
O BISTRIȚA-NASAUD. Două
brigăzi științifice din municipiul
Bistrița au avut întîlniri cu oa
meni ai muncii din cadrul sec
torului forestier Budac. cu con
structorii obiectivelor de inves
tiții de pe platforma industrială
a Bistriței, precum și cu locui
tori din cartierele municipiului
— „Ghinda" și „Sigmir". (Gheorghe Crișan). O VlLCEA. Casa
de cultură a sindicatelor din
Rîmnicu Vîlcea a găzduit un
amplu spectacol sub genericul
„După datina străbună", sus
ținut de membri ai ansam-

blului „Rapsodia romană", pre
cum și de formații , artistice
vîlcene laureate la ultima ediție
a Festivalului național „Cîntarea
României". în comuna Perișani
a avut loc cea de-a 5-a ediție
a festivalului pionieresc „Iarna
lovișteană", avînd ca stop păs
trarea și transmiterea din ge
nerație în generație a creației
populare din această bogată
zonă etno-foiclbrică. (Ion Stanciu). O TULCEA. Sala de expo
ziții de la Monumentul indepen
denței găzduiește o expoziție
de artă plastică, ce cuprin
de lucrări realizate in tabăra
de creație de la Calica-Iazurile. Cercul de desen „Alexandru Ciucurencu" al Școlii ge
nerale nr. 4 din Tulcea și-a
reunit cele mai reușite lucrări
în două expoziții. Una deschisă
la clubul combinatului metalur
gic sub genericul „Laudă ție,
patrie de lumină", iar a doua în
holul spitalului județean, inti
tulată „Iarna pe ulițele așeză-

rilor românești". (N. Amihulesei). © VASLUI. Teatrul „Vic
tor Ion Popa" din Birlad a pre
zentat pe scena de la sediu în
premieră absolută piesa „Ma
gie neagră" de Ștefan Berciu,
in regia Magdei Bordeianu și
scenografia semnată de Mir
cea Alexi. Este cea de-a cincea
premieră din actuala stagiu
ne, pe care teatrul și-a înscris-o
în repertoriul ce-1 susține și în
fața publicului din alte locali
tăți ale județului : Vaslui. Ne
grești, Huși, Murgeni. Fălciu
ș.a. (Crăciun Lăluci). ® GA
LAȚI. Vreme de o lună și ju
mătate, sub egida consiliului ju
dețean de educație politică și
cultură socialistă, la Galați și în
celelalte localități ale județului
s-au desfășurat manifestările cu
prinse în cadrul programului in
titulat „Danubius — Zilele cul
turii, științei și educației".
La reușita acestei suite de ma
nifestări și-au dat concursul

(Urmare din pag. I)

termocentrale, pentru a obține can
tități importante de biomasă utili
zabilă pentru producerea de metan
mentație a orientat preocupările de
obținere a hidrogenului cu ajutorul
sau alcooli purtători de energie, re
plantelor acvatice, în primul rînd al
ziduurile rămase după fermentație
algelor, plante care cresc rapid
putînd fi folosite ca supliment la fu-,
și au un factor de conversie prin
raje sau ca îngrășămînt.
fotosinteză foarte avantajos (3—5 la
în legătură cu preocupările pentru
sută din lumina solară primită). . valorificarea resurselor de energie,
Avantajelor legate de capacitatea
colectivul laboratorului de microbio
algelor de a utiliza, pentru creștere,
logic industrială din Institutul de
cele mai diferite substanțe reziduale
biologie a realizat o tehnologie bio
solide și lichide, industriale, mena
logică originală (tratament microbio'
jere și agricole, realizînd în același
logic) de creștere a indicelui de exj
timp un înalt grad de epurare a
ploatare a unor zăcăminte de țiței
apelor respective (pînă la 99 la
Se știe că rezervele reale ale zaț
sută), fapt care permite recircularea
cămîntului sînt mult mai marilfaț
(măcar industrială) a acestor ape, li
de posibilitățile tehnice care âsigui, ,
se adaugă cele care decurg din po
valorificarea a numai circa 30 la șut
sibilitatea de cultivare continuă, cu
din zăcămint. De aceea, în toată, lu
recolte repetate, multianuale și cu
mea se caută noi tehnologii de Ex
randament foarte ridicat. In gene
tracție. In colaborare cu''., spe?
ral, randamentul creșterii biomasei
de la Ministerul Minelor, Pe
de alge oscilează in funcție de con
și Geologiei și Institutul de
diții, intre 100 și 300 kg/zi și pe hec
specialiștii Institutului de
tar, ceea ce corespunde la circa 74 000
au pus la punct instalația
kWh/an. Algele și în special cianoprepararea mediului cu
bacteriile (așa-numitele „alge albasspecifice pentru fiecare î
tre-verzi"), care conțin o enzimă
Prin selectarea unor bacțer
numită hidrogenază, sînt apte să
în ce nfiai active s-a reușit
facă fotoliza apei cu producere de
țină tulpini care pot
hidrogen în sistem continuu.
o eliberare de țiței in c
10 ori mai mari decît ce
Studiile întreprinse în tara noas
la
început. Prin injectare
tră, în cadrul Institutului de cerce
cu
bacterii în diferite zi
tări pentru industria și chimia ali
sonde d;n Băicoi, Țir
mentară, au demonstrat posibilitatea
Bragadiru,' Beciu-Berc;
utilizării nămolului cu conținut de
Seacă) s-au'..obținut pre
dejecții animaliere din complexele
pină la 50 Ița sută ma
zootehnice de tip industrial, pentru
Băicoi care producea
obținerea industrială a biogazului.
după injectarea/ cu b<
Cercetările au fost finalizate prin
dus 1,4—1,5 tonf'.pe ;
stabilirea unui procedeu de realizare
zolvări reprezintă -jj
a fermentării anaerobe, proiectarea
cercetării la programul .,
unei linii tehnologice și construirea,
creștere a factorului final de
la Periș, nu departe de București, a
perare a țițeiului din zăcă
unei stații-pilot semiindustriale. In
Soluția de injecție sau inoculu'1
același cadru, Institutul central de' terian este foarte ieftină, fiind
să
dintr-un reziduu industrial. ,
biologie acordă o deosebită atenție
metodă originală (însumind 1
așa-ziselor „plante energetice" acva
vete de invenții și inovații), 1
tice, repede crescătoare, care pot asi
care nu necesită investiții sau
gura acumularea rapidă a unei mari .lății
speciale, care se poate
cantități de biomasă reînnoibilă.
foarte ușor de către muncite
Cercetări în curs vizează valorifi
schelă. Aceste cercetări au p
carea unor ape geotermale sau a
zele unui domeniu al microl
aplicate, domeniu în care
unor ape provenite din industrie, din
industriei extractive de țițe*
zintă un început promițător.
In actuala conjunctură eo
în diferite țări, cercetările ș'
toți factorii educaționali, pro
sînt orientate pentru a pune
gramul înscriindu-se în cadrul
o gamă largă de procedee
celei de-a treia ediții a Festiva
nologii, pentru a face 1
lului național „Cîntarea Româ
diversități de situații, care
niei". (Dan Plăeșu). O BIHOR.
ori impun opțiuni diferit'
în organizarea fotocineclubului
zonă
geografică la alta f.
„Nufărul" al întreprinderii po
la o țară la alta, Dacă/ ii
ligrafice „Crișana" din Oradea
producerea de energie prin
au fost deschise concomitent
versie și in general prțin tehnologi»
două expoziții de artă fotogra
biologice nu este competitivă în ra
fică. Filiala din Oradea a Uniu
port cu sursele convenționale (petrol,
nii artiștilor plastici a organizat.
cărbune etc.), totuși ea>,reprezintă o
Ia Galeria fondului plastic din
speranță pentru un viitor; apreciat ca
localitate, o expoziție de artă
foarte apropiat.
•,
plastică reunind creații ale lui
Așa cum s-a mai întîmplat în is
Traian Goga, Coriolan Hora,
toria biologiei, este cert că j descifra
Aurel Pop, Mihai Tomna etc.
rea unor procese biologice foarte
(Al. Peti). © MUREȘ. în holul
complicate, de care depinde în mare
Teatrului național din Tg. Mureș,
măsură optimizarea căilor de produ
artiști plastici amatori din ju
cere a bioenergiei, vâ permite re
deț expun 40 de lucrări de pic
producerea lor experimentală și
tură. grafică și sculptură ce
chiar industrială cu un randament
ilustrează cîteva din realizările
superior față de cel natural, în spe
de seamă ale evului nostru so
cial în cazurile în care intervin pro
cialist. La rîndul său. Havadi
cese acționate de microorganisme,
David Elena, proaspătă absol
în felul acesta, estimările unor prog
ventă a Institutului de arte plas
noze din diferite țări, considerate
tice „Ion Andreescu" din Clujastăzi prea optimiste, unele indicînd
Napoca, prezintă la galeria
că în anul 2000 bioenergia va
„Apollo" o expoziție de tapisefurniza 2—3 Ia sută din nevoile
rie-contexturi. (Gh. Giurgiu).
energetice, s-ar putea apropia de
realitate.
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Excelenței Sale EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze
LIBREVILLE

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Gaboneze,
îmi este deosebit da plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de noi succese în îndeplinirea mandatului
de înaltă responsabilitate cu care ați fost reinvestit.
îmi exprim convingerea că, în conformitate cu Tratatul de prietenie și
cooperare dintre România și Gabon, cu celelalte înțelegeri convenite îm
preună cu prilejul întilnirilor noastre de la București și Libreville, relațiile de
strinsă prietenie și conlucrare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare
tot mai puternică, în interesul reciproc al popoarelor român și gabonez, al
cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președintele Republicii Togoleze
LOME
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Togoleze,
îmi este plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de suc
ces in îndeplinirea înaltei funcții cu care ați fost învestit.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare existente
între țările noastre se vor adinei și diversifica în continuare spre binele
popoarelor român și togolez, spre afirmarea independenței națiunilor, a înțele
gerii, colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 32-a aniversări a proclamării Republicii,
’ 'numele Partidului — FRELIMO, al poporului, guvernului Republicii
’opulare Mozambic, precum și în numele meu personal, adresez tovarășului
icolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român cele mai călduroase felicitări.
în această zi cu profundă semnificație pentru istoria poporului român
v pentru sistemul socialist, în general, poporul mozambican salută cu adîncă
bucurie poporul român, fiind încrezător că, sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român și a tovarășului Nicolae Ceaușescu, relațiile de prie
tenie și solidaritate internaționale existente între partidele, popoarele și
guvernele noastre se vor întări continuu în lupta împotriva imperialismului,
colonialismului, neocolonialismului, rasismului și apartheidului, pentru
triumful socialismului și consolidarea păcii și securității internaționale.
Cu înaltă considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului — FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Cu prilejul aniversării a 32 de ani de la instaurarea republicii în Româ
nia, transmitem Partidului Comunist Român și poporului român urări de
progres continuu pe calea realizării socialismului în țara dumneavoastră și
în lupta pentru asigurarea păcii in lume.
La mulți ani!

MEIR TALMI
Secretar general al Partidului Muncitoresc
Unit din Israel (MAPAM)

DOV ZAKIN
Secretar cu probleme internaționale

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7
și 8 ianuarie. In tară : Vremea va fi
rece la început, apoi se va încălzi ușor
in a doua parte a intervalului. Cerul
va prezenta innorări mai accentuate
în următoarele zile în vestul și nordul
țarii, unde vor cădea precipitații atit
sub formă de. ninsoare, cit și de lapoviță șl ploaie cu depuneri de polei. In
rest, precipitațiile vor fi slabe, locale.

Știri sportive
. © în organizarea cunoscutului club
sportiv școlar „Brașovia", în zilele
acestea se desfășoară o serie de con
cursuri de schi cu caracter republi
can. Iată programul complet al aces
tor întreceri dotate cu „Cupa Bra
șovia" :
■5—6 ianuarie, la Poiana Brașov —
concurs de biatlon
8—10 ianuarie, în masivul Postăvar
— schi alpin
12—13 ianuarie, în comuna Bran,
județul Brașov — schi fond
18—19 ianuarie, la Predeal — schi
, sărituri și combinata nordică.
© Peste 30 000 elevi din județul
Dolj participă in aceste zile la etapa
pe școală a concursului dotat cu
„Săniuța de argint", organizat în ca
drul competiției naționale sportive
„Daciada".
Favorizate de ninsorile căzute în
ultimele zile, întrecerile se desfă
șoară pe pîrtiile din „Parcul poporu
lui", pădurile Bucovăț, Murgași, la
Braloștița, Argetoaia și pe colinele
din toate așezările județului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 4 IANUARIE
1980
EXTRAGEREA I : 15 2 76 7 87 75
51 77 71.
EXTRAGEREA A II-A : 46 61 26
60 13 25 29 72 44.
Fond de cîștiguri provizoriu :
788 941 lei, din care: 364 728 lei re
port la categoria 1.

® URIAȘUL
„URALMAȘ".

DE

LA

Cunoscuta
uzină „Uralmaș", una din cita
delele industriei sovietice, a tre
cut la producția unui nou ex
cavator pășitor pentru bazinele
carbonifere. Uriașa mașină, cit
o casă cu șapte etaje și avînd
greutatea de 12 mii tone, depla
sează într-un minut 100 metri
cubi de rocă la distanța de 250
metri. Fiecare pas al mașinii
măsoară 3 metri, iar viteza de
deplasare este de 60 metri pe
oră. Excavatorul este acționat de
o echipă formată din 7—8 oa
meni.

© DE LA PAȘII PE
LUNĂ LA PAȘII PE...
TERRA. O veste bună pentru

miul III : „Posibil accident" și „Cumpărați-vă un manechin" de ing. Vasile Moise și Sandu Dragoș ; pre
miul III, ex aequo, scenariului tehnico-științific „Auzul, un simț pre
țios — zgomotul, un dușman., pericu-..
los" realizat de prof. dr. Dorin Hociotă. dr. Eugen Teișanu și Constantin
Bălgrădean și scenariului „Zgomo
tul. -ușmanul sunetelor", realizat de
tehnicianul Manole Cristian.
(Agerpres)
In București : Vremea va fi rece mal
ales în primele zile. Cerul va fl tem
porar noros, favorabil precipitațiilor,
la început sub formă de ninsoare, apoi
și de lapoviță și ploaie. Condițiile de
vin favorabile depunerii de polei. Vîntul va sufla slab pină la moderat din
sectorul vestic. Se va produce ceață.
Temperatura în creștere spre sfirșitul
intervalului.

(Urmare din pag. I)
număr de muncitori la verificări și
reglaje. O problemă deosebită o con
stituie acum lichidarea restanțelor
înregistrate la finele anului 1979 in
livrarea utilajelor tehnologice de că
tre unele unități, cum sînt : între
prinderea „23 August" București —
2 300 tone, întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița — 1840
tone, întreprinderea de mașini grele
București — 1 600 tone. întreprinde
rea de utilaj tehnologic Buzău —
1 200 tone. întreprinderea de vagoa
ne Arad — 907 tone, întreprinderea
„1 Mai" Ploiești — 870 tone, între
prinderea „Progresul" Brăila — 770
tone ș.a. Se impune in mod obliga
toriu ca livrarea utilajelor restante să
se realizeze în prima parte a trimes
trului I, știut fiind că unitățile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor
de Mașini sînt primii beneficiari ai
metalului care urmează a fi fabricat
pe noile capacități.
— In cadrul unei conferințe de
presă care a avut loc anul trecut afi
anuntat o serie de măsuri care ur
mau a fi adoptate in această ramură
in scopul reducerii simțitoare a con
sumurilor energetice. Faptul că, pe
ansamblu, unitățile metalurgice nu
s-au încadrat în consumurile energe
tice repartizate atestă că o parte din
măsurile adoptate nu au fost finalizate
cu eficienta scontată. Cum veți acțio
na în vederea eliminării neajunsuri
lor în gospodărirea resurselor mate
riale și energetice ?
— Ca urmare a acțiunilor între
prinse in anul 1979 privind îmbună
tățirea randamentelor proceselor teh
nologice, modernizarea unor cuptoare
industriale, înlocuirea și moderniza
rea instalațiilor de ardere, utili
zarea mai bună a căldurii, recupe
rarea resurselor secundare și altele,
o serie de consumuri specifice de

persoanele friguroase, în condi
țiile cind meteorologii preves
tesc o iarnă mai grea în com
parație cu cele precedente. Este
vorba de realizarea de către
specialiștii americani a unor
așa-numite branțuri antifrig. Valorificînd tehnologia spațială, aceste branțuri sînt alcătuite dintr-un strat izolator de „astrolon", o peliculă aluminizată care
a fost pusă la punct pentru a
permite astronauților care au pă
șit pentru prima oară pe Luna
să facă față temperaturilor foar
te joase ce domnesc pe sate
litul natural al Terrei. Această
peliculă, la rîndul ei, este aco
perită de un strat de mase plas
tice spongioase, peste care se
așază un suport textil. Puțind
fi folosite pentru orice fel de
încălțăminte, branțurile dau
celor care le poartă impresia
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(Urmare din pag. I)
SUCEAVA : în județul Suceava
continuă să ningă și să viscolească.
Stratul de zăpadă a ajuns la grosi
mea de 40—60 centimetri, iar în nu
meroase zone pină la 1 metru. Vineri,
la prînz, circulația rutieră pe toate
drumurile naționale, județene și co
munale din zona de șes era între
ruptă. în municipiul Suceava, în ora
șele Fălticeni și Rădăuți activitatea
unităților economice se desfășoară
anevoios. Ieri dimineața, peste 7 000
de lucrători, în marea lor majoritate
navetiști, nu au putut ajunge la locu
rile de muncă. Nu și-au reluat acti
vitatea nici cei peste 7 000 de mun
citori din exploatările de pădure ale
județului, precum și un număr în
semnat de constructori. Ținînd sea
ma de situația creată, sub îndruma
rea biroului comitetului județean de
partid, a organelor și organizațiilor
de partid, comandamentele de desză
peziri au inițiat noi măsuri și acțiuni
menite să asigure redeschiderea cir
culației pe toate arterele, pentru re
luarea activității economico-productive și asigurarea aprovizionării nor
male a populației cu produse agroalimentare. La acțiunea de deszăpe
zire participă 400 mijloace mecanice,
toate atelajele disponibile din unită
țile agricole și peste 20 000 oameni
ai muncii, cărora, incepînd de ieri,
li s-au adăugat formațiunile gărzilor
patriotice, din întreprinderi, instituții
și comune. (Gheorghe Parascan)..
ILFOV : Potrivit măsurilor stabilite
de comandamentul județean, în toate
unitățile agricole din județul Ilfov se
acționează energic în vederea asigu
rării furajelor și alimentării cu apă
în fermele zootehnice, pentru func
ționarea fără întrerupere a centrale
lor termice la sere. întreprinderea
„Avicola" din Mihăilești are un stoc
de furaje pentru cinci zile. Aici, trac
toare cu lamă au degajat toate dru
murile de acces. Livrările decurg nor
mal. Pină la ora 13 au fost trimise
magazinelor din Capitală trei ca
mioane cu 180 000 de ouă. La I.S.C.I.P.
Ulmeni există un stoc de furaje
pentru două zile, transportul acestora
de la F.N.C. Oltenița se desfășoară
in condiții bune. Unele greutăți în
asigurarea furajelor și a apei, ca ur
mare a întreruperii alimentării cu energie electrică, a întîmpinat I.A.S.
Afumați. De la comandamentul jude
țean aflăm că au fost refăcute aceste
linii. S-a acționat energic și pentru
asigurarea funcționării serelor de
producere a răsadurilor. (Lucian Ciu
botarul

Aprovizionarea
cu combustibili

Rezultatele concursului de scenarii
pe teme de protecție a muncii
A luat sfîrșit concursul pentru seenarii de filme pe teme de protecția
muncii, organizat de Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor in colaborare cu Centrala
„România-film". Analizînd cele 126 de
scenarii înscrise în concurs, juriul a
acordat următoarele distincții : pre
miul II (premiul I nu s-a acordat)
scenariilor „Consecința" și. „Interven
ție promptă la cea mai înaltă ten
siune" deing. Marian Rambela ; pre-

Ninsorile abundente impun
participarea tuturor cetățenilor
ia acțiunile de deszăpezire

în ultimele zile, în Capitală au fost
luate o serie de măsuri menite să asi
gure o cît mai bună aprovizionare a
populației cu combustibili. Au sporit
stocurile de lemne și cărbuni, în de
pozite aflîndu-se în prezent aproape
10 000 tone. în zilele următoare, de-'
pozitele vor' primi încă 2 000 tone. în
baza acestor măsuri, solicitările ce
tățenilor pot fi soluționate, în medie,
în 2—3 zile. S-a prevăzut că în cazul
căderii unor cantități mai mari de ză
padă să fie organizate, în diferite
cartiere, puncte volante pentru des
facerea cărbunilor preambalați în
saci. în depozite au fost inițiate ac
țiuni de degajare a zăpezii de pe
căile de acces și de pe platformele
de depozitare, s-au întocmit grafice
pentru utilizarea cît mai eficientă a
mijloacelor de transport, au fost puse
în stare de funcțiune toate agrega
tele mecanice de tăiere și încărcare a
combustibililor.

combustibil au fost reduse față de
anul 1978. Cu toate acestea, unele
unități nu s-au mobilizat sufi
cient, astfel că din totalul de
155 norme de consum s-au realizat
numai 116. Aceasta a condus la
o depășire a consumurilor energe
tice de 176 mii tone combustibil con
vențional și 41 milioane kWh ener
gie electrică. Cauzele acestor depă
șiri le regăsim in funcționarea sub
capacități a unor utilaje, datorită
numărului mare de opriri acciden
tale, nerecuperării integrale a re
surselor energetice secundare, dar,
în mod special, preocupării insufi
ciente a tuturor colectivelor pentru
finalizarea unor măsuri energetice,
pentru gospodărirea economicoasă a
acestor resurse. Tocmai de aceea, în
anul 1980 va trebui să manifestăm
mai multă fermitate pentru ca acțiu
nile stabilite să fie finalizate, pentru
ca economisirea combustibilului și
energiei să devină-o cauză de cea mai
mare însemnătate a fiecărui om al
muncii din unitățile metalurgice.
— Ce măsuri deosebite aveți In
vedere in acest scop ?
— Așa după cum am arătat, în
anul 1980 urmează să producă o serie
de obiective de mare capacitate care
asigură consumuri energetice mai
reduse pe unitatea de produs. îh
producția de oțel electric se va gene
raliza în acest an insuflarca oxige
nului în cuptoarele electrice cu arc,
procedeu care permite o reducere
importantă a consumului de energie
electrică la elaborarea oțelului. De
asemenea, se ‘ acționează pentru mo
dernizarea tehnologiilor de turnare
prin extinderea folosirii plăcilor
termoizolante, utilizarea închizătoa
relor tip sertar, toreretarea oalelor
de turnare, utilizarea, distribuitoa
relor reci la turnarea continuă. în
sectoarele de laminoare se acționea

In Copilală, acțiunea de deszăpezire a continuat intens și in cursul zilei
de vineri. Pentru degajarea trotuarelor, căilor de acces spre unitățile eco
nomice și de interes, social au răspuns chemării organizațiilor de partid,
ăeputaților și organizațiilor locale ale F.U.S. peste 320 000 de oameni ai
muncii. Pe arterele de circulație, îndeosebi pe cele destinate transportului
în comun, precum și pe linia de centură a Capitalei s-a acționat cu aproape
1 000 de utilaje

Intervenții prompte ale energeticieniior
și petroliștilor
Ca urmare a activității desfășurate
de energeticieni, au. fost repuse în
funcțiune 9 linii electrice de înaltă
tensiune, în prezent lucrîndu-se la
remedierea celorlalte . 6 linii avariate
de viscol. De altfel, principalii con
sumatori — unitățile . economice și
sociale, localitățile urbane — nu au
fost afectate întrucît s-a asigurat alimentarea neîntreruptă cu energie
electrică prin alte linii. Volumul im
portant de lucrări efectuate pentru
înlăturarea avariilor liniilor electrice

de medie tensiune s-a soldat cu re
facerea circuitelor pe 16 asemenea
linii, ce alimentează 263 localități
rurale, urmînd ca sîmbătă, 5 ianua
rie, să se redreseze complet situația.
La rîndul lor, petroliștii de la sche
lele de extracție Videle, județul Te
leorman, și Cartojani, județul Ilfov,
precum și cei din județele Argeș,
Bacău și Prahova muncesc intens
pentru repunerea în funcțiune a son
delor și instalațiilor de foraj oprite
din cauza intemperiilor.

Situația pe unele căi de comunicație
Căile ferate : Circulația feroviară a
fost afectată din cauza ninsorilor
viscolite în zonele regionalelor Cluj,
Timișoara, Brașov și Craiova. Furtu
nile de zăpadă și vîntul, cu o viteză
de pînâ la 90 km pe oră, au stînjenit
circulația pe numeroase linii din
sud-vestul țării. Liniile ferate au fost
circulabile, cu excepția sectoarelor
Voiteni — Reșița ; Lugoj — Buziaș —
Gătaia ; Timișoara — Arad (unde, da
torită avalanșelor de zăpadă, au fost
înzăpezite patru trenuri, trimiținduse mijloace de intervenție pentru re
aducerea lor im stații). A fost repusă
in funcțiune linia Aradu Nou — Pe
riam. Din cauza precipitațiilor abundente și a viscolului, activitatea
in triaje este îngreunată. S-a asigu
rat personal suplimentar pentru des
zăpezire.
Drumurile : în zona'de nord-est și
de vest a țării a fost întreruptă cir
culația pe numeroase drumuri națio
nale și locale. Ieri, la ora 18 circula
ția era întreruptă pe 32 trasee ale
drumurilor naționale, printre care ci
tăm : Roman — Suceava — Șiret

Suceava — Botoșani ; Gura Humoru
lui — Suceava ; Timișoara — Arad ;
Timișoara — Stamora Moravița ; Ti
mișoara — Sînnicolau Mare ; Oradea
— Satu Mare. în cursul zilei de ieri
au fost ț’edate circulației numeroase
trasee din zonele afectate și se apre
ciază că la 12 ore după încetarea vis
colului vor putea fi redate circulației
toate traseele incluse.
Transporturile auto. Din cauza că
derilor de zăpadă, a viscolului puter
nic, circulația auto a fost parțial sau
total suspendată în numeroase județe.
Ieri se aflau imobilizate 8 600 auto
camioane, fiind suspendate 9 725 curse
de călători pe 2 064 trasee.
Legăturile telefonice. în județele
Caraș-Severin, Brăila, Galați, Dîm
bovița, Ilfov, Prahova și Teleorman
au fost întrerupte legăturile telefo
nice cu mai multe, consilii populare
comunale și oficii ale P.T.T.R.
Navigația pe sectorul românesc al
Dunării, ca și activitatea în porturile
maritime și fluviale se desfășoară
normal.

Duminică circulă numerele fără soț
(dar e recomandabil să nu circule)
Ținînd seama de înrăutățirea con
dițiilor de circulație pe unele artere
din zonele afectate de căderile abun
dente de zăpadă, deținătorii de auto
turisme proprietate , personală sînt
sfătuiți insistent să nu folosească
temporar mașina pentru deplasări în
zonele respective și nici să se îndrep
te către acestea venind din alte re
giuni ale țării. Conducătorii auto
amatori din localitățile unde nu a
nins sau unde ninsoarea nu a afectat
serios traficul rutier sînt sfătuiți să

circule cu prudență sporită și viteză
moderată pentru a putea sesiza opor
tun tronsoanele de șosea umedă, pre
cum și porțiunile cu polei sau gheață,
și să acționeze în mod corespunzător.
Se face cunoscut că în zilele de
duminică ale lunii ianuarie 1980 auto
turismelor proprietate personală li se
vor permite să circule după cum
urmează : 6 și 20 ianuarie — cele
avînd număr de înmatriculare fără
soț, 13 și 27 ianuarie — cele avînd
număr de înmatriculare cu soț.

ză în principal pentru modernizarea
unor cuptoare ca, de exemplu, cup
toarele adinei de Ia blumingul de
1 000 mm de la Hunedoara și altele.
Pentru urmărirea și realizarea măsu
rilor stabilite au fost reorganizate
colectivele energetice atit la nivelul
ministerului, cit și în fiecare unitate
în parte, stabilindu-se programe con
crete pe baza cărora acestea trebuie
să acționeze, urmînd ca, trimestrial,
să se analizeze în organele de condu-

a celei de a doua instalații de stin
gere uscată a cocsului la Galați, a
cazanelor recuperatoare de la oțelăria LD nr. 3 de la Galați ș.a. Toate
măsurile arătate, precum și altele de
detaliu, stabilite în acțiunea inițiată
în toamna trecută vor asigura, în
anul 1980, economisirea a circa
409 090 tone de combustibil conven
țional și 250 090 000 kWh, față de con
sumurile specifice normate ale anului
1979. Acțiunea de depistare a unor
V

cere colectivă stadiul îndeplinirii
acestora.
— La Congresul al XII-lea al parti
dului s-a subliniat necesitatea valo
rificării operative, integrale a resur
selor energetice secundare. Ce în
treprindeți, concret, în acest sens in
anul 1980?
— Un mănunchi larg de măsuri cu
efecte deosebite se referă la conser
varea energiei pe tot fluxul proce
selor metalurgice, asigurîndu-se astfel creșterea randamentului energe
tic global în producția de metal. Con
comitent, o atenție deosebită acor
dăm creșterii gradului de valorificare
a resurselor energetice secundare.
Astfel, producția suplimentară de gaz
de cocs și gaz de furnal rezultată ca
urmare a punerii în funcțiune a noi
lor obiective amintite este în parte
destinată să înlocuiască un impor
tant volum de hidrocarburi. De ase
menea, urmărim creșterea recuperă
rii căldurii gazelor arse și a unor
produse, prin punerea în funcțiune

noi soluții de economisire a com
bustibililor și energiei continuă și în
prezent pentru reducerea și mai sub
stanțială a consumurilor și, în final,
încadrarea în cotele de combustibili
și energie.
— Metalurgia asigură baza mate
rială a progresului și modernizării
construcțiilor de mașini. Ce va aduce
nou anul 1980 sub aspectul înnoirii,
modernizării și ridicării calitative a
producției de metal?
— Producția metalurgică va fi ast• fel orientată incit să asigure cît mai
complet cerințele cantitative, calita
tive și sortimentale ale construcțiilor
de mașini. Și în acest scop avem
stabilite programe de asimilare
și asigurare cu metal a unor impor
tante sectoare, cum sînt fabricația
de rulmenți, de autovehicule, industria
energetică, aeronautică, electrotehnica
și componentele electronice ș.a. în
acest context, sînt create condiții
pentru sporirea în mai mare măsură
a fabricației produselor cu caracte-

agreabilă că pășesc pe o „pernă
de aer", pentru a nu mai vorbi
de faptul că senzația de frig dis
pare cu desăvirșire.

© „ELESTEELE
SO
LARE", SURSĂ DE ENER
GIE A VIITORULUI? în
Israel, pe litoralul Mării Moarte,
.a fost dată recent în funcțiune o
centrală solară considerată la
ora actuală ca cea mai puternică
din lume. Ea are o putere insta
lată de 150 kW, putînd acoperi
necesitățile de energie electrică
ale unui mare hotel. Noua cen
trală funcționează pe baza unui
sistem inedit, așa-numit al
„eleșteelor solare". Un eleșteu
solar constă dintr-o „oglindă"
de apă sărată acoperită cu un
strat de apă dulce, care Împie

dică apa sărată să se ridice la
suprafață. în felul acesta, căl
dura razelor solare este depozi
tată ca intr-o capcană in stra
turile inferioare de apă, care se
încălzesc pină aproape de punc
tul de fierbere. Apa fierbinte
pune, la rîndul ei, in funcțiune
un tip special de turbină care
dă naștere curentului electric.
De-a lungul litoralului Mării
Moarte pot fi amenajate un
mare număr de asemenea eleștee solare, capabile să furnizeze
pină la sfirșitul mileniului cea
măi mare parte a energiei elec
trice de care are nevoie Israelul,
încă în primăvara acestui an
urmează a fi dată în funcțiune o

asemenea centrală solară de di
mensiuni mai mari, puterea sa
instalată de 50 000 kW putînd
asigura necesitățile unui oraș cu
10 000 de locuitori.

© ARE
CUVÎNTUL
MICUL ECRAN. Pe piața
japoneză, care ocupă, după cum
se știe, un loc de frunte în do
meniul electronicii, va fi pus
în curind in desfacere primul
tip de televizor care să răspun
dă la comenzile vocale. Televi
zorul poate „ințelege" 30 de cu
vinte, cu ajutorul cărora i se
poate ordona de la distanță să
se conecteze sau să se deconec
teze, să treacă de pe un canal

...Să ne întoarcem cu gîridul
lare din țările cele mai dezvoltate
pe plan economic. Nu e de mirare că
citeya decenii în urmă. Străbătînd
în această citadelă revoluționară a
deserturi, escaladînd muriți ale
căror piscuri semețe se pierdeau
fost întocmit așa-numitul „Cod de la
Anshan", ale cărui principii slujesc
in nori, traversind zeci de rîuri,
purtind din greu cu targa bol
drept ghid al succeselor >/colectivelor
Armatei
industriale din întreaga țară : rolul
navi și răniți, coloanele
conducător al organizației de partid ;
roșii chineze — urmată de sute de
promovarea mișcării inovatorilor ;
mii de oameni, familii de țărani ce
părăsiseră odată cu ea baza revolu
strînsa. conlucrare a muncitorilor și
ționară din centrul Chinei care fuse
cadrelor tehnice ; continua perfecțio
nare a pregătirii profesionale.
se încercuită de trupele gomindanis...Am întîlnit un alt detașament
te — își croiau drum prin lupte apri
înaintat în „Noul marș revoluționar"
ge. Desfășurat de-a lungul a mai
bine de 14 000 km, începînd din oc
la Uzina de locomotive și vagoane din
tombrie 1934 pină spre sfirșitul anu
Dalian. De la o unitate profilată pe
lui următor, „Marșul cel lung" —
reparații, uzina a ajuns să fabrice
veritabilă epopee a eroismului de
locomotive cu aburi, iar acum să
masă — a impus o încordare a for
proiecteze și să fabrice, pe baza
unei licențe proprii, locomotive diețelor fără precedent. Asemenea unui
sel-electrice de 4 000 CP. Dat fiind
imens fluviu vijelios, marșul revolu
ției chineze s-a dovedit de nestăvilit.
înaltul nivel de tehnicitate și carac
...„Tot așa ne-am
terul de unicat al
propus și in „Mar
utilajelor . necesa
șul cel nou" —
re, majoritatea aNOTE DE CĂLĂTORIE
această frază re
cestora se produc
vine frecvent în
în uzină. Pri
relatările pe care
vind cum lucrează
le auzi in China privind pro
calculatoarele care „conduc" agregate
iectele de transformare a țării
cu performanțe record, efectuînd citevă mii de operații, ai imaginea unei
intr-un puternic stat socialist mo
uzine
unde procesul modernizării se
dern pină la sfirșitul mileniului.
efectuează cu viteză de... locomotivă.
Formularea ilustrează o filiație fără
echivoc. Sarcinile decurgînd din „o...La sediul comunei populare din
fensiva modernizării" sînt complexe.
Sui Shuanfun, provincia Cigian,
...Siluetele furnalelor marelui com
ceaiul verde este servit oaspe
binat siderurgic din Anshan se profi
ților cu gesturi curtenitoare, oare
lează impunător de departe. Marea
cum solemne. Cultivat de mai
cetate de foc a Chinei a sporit pro
bine de un mileniu, acest sor
ducția de oțel in perioada care a tre
timent, foarte căutat în țară și
cut de la proclamarea republicii de
peste hotare, reprezintă principa
la 900 000 la aproape 7 000 000 tone.
lul izvor de venituri al comu
Comuniștii se afirmă aici, ca pretu
nei populare. Șeful uneia dintre
tindeni, drept principala „forță de
brigăzi, Fan Shinfa, ne conduce pe
șoc" a ofensivei modernizării.
cele patru coline desțelenite in ulti
„Am aflat, vizitînd România, că
mii ani spre a permite extinderea
oțelarii de la Hunedoara au fost, in
culturii acestei plante prețioase.
tr-un fel, „nașii" combinatului gălăLocul ciuberelor cu apă purtate pe
țean — ne spune Ho Linshan, di
umeri, asemenea cobilițelor, pentru
rector general adjunct al combina
efectuarea irigației, a fost luat de
tului. Și noi, aici, producem, de ase
aspersoare automate. într-un atelier
menea, atit oțel, cît și cadre pentru
modem utilat se face prelucrarea in
alte obiective siderurgice. Am și tri
dustrială a ceaiului.
mis specialiști care ajută la nașterea
De cîțiva ani a fost introdus sis
combinatului siderurgic din alt centru
temul de pensionare a membrilor
industrial al Chinei".
comunei populare. Bătrînilor fără
Acum, principalele eforturi ale co
copii comuna le asigură gratuit hra
lectivului, înglobînd aproape 200 000
nă, locuință, asistență sanitară. în
muncitori și tehnicieni care lucrează
cadrul efortului general spre moder
în diferitele compartimente ale com
nizarea agriculturii’, comuna populară
binatului siderurgic, de la exploată
își propune extinderea mecanizării
rile miniere la cele zece furnale și
lucrărilor și, paralel, a prelucră
la laminoare sint concentrate, așa cum
rii industriale a produselor agricole.
menționa Liu Shishan, secretar al
...La mai bine de trei decenii de
comitetului orășenesc de partid, spre
la proclamarea republicii, marșul re
realizarea de progrese calitative —
voluționar al Chinei socialiste trece
producerea de oteluri înalt aliate și
pragul unor noi ascensiuni calitative
diversificarea sortimentelor, folosi
prefigurate de obiectivele „ofensivei
rea tehnicii de calcul pentru optimi
modernizării".
zarea producției, atingerea perfor
mantelor obținute de unităti simi
Tudor OLA.RU
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PROGRAMUL 1

10,09 Matineu de vacanță
11,10 București — Amsterdam, strada
Beethoven. Emisiune muzical-coregrafică.
.
12,40 Copiii din Hobița — o producție a
studioului de ttlm TV
13,00 De la A la... infinit
17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 în intîmpinarea Congresului Fron
tului Unității Socialiste. Deplină

ristici superioare, cu puritate ridicată,
cu grad înalt de precizie sau cu
prelucrări metalurgice avansate.
— O sarcină deosebită a ramurii
se referă la coeficientul de scoatere
a metalului. Se constată că mai este
mult de făcut pentru a se ajunge la
un coeficient de 85 la sută, cît este
prevăzut pentru anul 1980. Cum apreciați că este abordată această sarcină
atit la nivelul unităților siderurgice,
al unităților de cercetare și proiecta
re și al ministerului?
— în fiecare unitate siderurgică
coeficientul de scoatere este determi
nat de structura producției, de spe
cificul și ponderda tehnologiilor de
elaborare, turnare și laminare a me
talului, de disciplina tehnologică existentă în fiecare secție. întrucît
economiile de metal cele mai însem
nate din procesul de fabricație se
obțin la prima treaptă de prelucrare
în procesul de laminare a lingourilor,
s-a insistat în mod deosebit asupra
reducerii maselotajului, prin aplica
rea unor noi tehnologii de turnare.
Desigur, și în celelalte faze ale pro
cesului tehnologic s-au luat măsuri
de gospodărire și reducere a consur
mului de metal, astfel că, practic, se
acționează în direcția valorificării
întregii cantități de metal produs. De
asemenea, ponderea procedeului de
turnare continuă a oțelului crește de
la 9,5 la sută în 1976 la 30 Ia sută
în acest an. Pot spune că în fiecare
unitate a metalurgiei se cunoaște
precis ce trebuie făcut pentru a asigura
realizarea și chiar depășirea coefi
cientului de scoatere stabilit. Pentru
materializarea măsurilor prevăzute
trebuie să sporească și contribuția
unităților de cercetare și proiectare,
care să colaboreze strîns cu unitățile
de producție. Ministerul a stabilit
cadrul organizatoric al acestor co

pe altul, să modifice volumul
sunetului, să întărească sau să
slăbească contrastele de lumină
etc. în cazul cind persoana res
pectivă nu pronunță destul de
deslușit cuvintele, televizorul o
roagă politicos : „Repetați, dacă
nu vă supărați !“.

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,20 Emisiune muzical-distractivă
20,50 Seară de balet. Suita „Carmen"
de Bfzet-Scedrln, in interpretarea
ansamblului Teatrului Academic
din Moscova
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

laborări și va urmări îndeaproape
în unități finalizarea fiecărei măsuri
care asigură creșterea coeficientului
de scoatere.
— Ce salt calitativ preconizați în
direcția creșterii eficienței economice
în anul care ne aflăm ? Cum veți
înfăptui indicatorii economici prevăzuți ?
— Iată cîțiva indicatori sugestivi :
costurile de producție la 1 000 lei pro
ducție marfă trebuie să se reducă
față de realizările anului trecut cu
circa 33 lei, iar cheltuielile materiale
cu peste 21 lei ; ca urmare, producția
netă va spori cu circa 28 la sută, iar
beneficiile cu. peste 40 la sută. După
cum vedeți, indicatorii de eficiență
ai metalurgiei pe anul 1980 sînt foarte
mobilizatori dacă ne gindim că redu
cerile medii anuale ale costurilor in
primii patru ani ai acestui cincinal au
fost de circa 12 lei la 1 000 lei produc
ție marfă, rezultînd deci pentru acest
an un efort mai mult decît dublu față
de perioadele anterioare. Problema
realizării acestor sarcini este foarte
complexă, ea cuprinde practic în
treaga noastră activitate ; de aceea,
nu este posibil să răspund într-o
singură frază. Saltul calitativ în di
recția creșterii eficienței economice
se va înfăptui printr-un complex de
măsuri și acțiuni care vizează in
principal reducerea consumurilor
specifice de materii prime, materiale,
combustibili și energie electrică.
Metalurgiștii țării sînt ferm hotărîți
să depună toate eforturile pentru
a-și îndeplini cu cinste angajamen
tele asumate, să traducă exemplar
în viață sarcinile stabilite la cel de-al
XII-lea Congres al partidului.

Convorbire realizată de

Corneliu CÂRLAN

care se pregătesc să devină
„schimbul de mîine".

© OMAGIU LUI HIT
CHCOCK. Reputatul regizor

® CHIPUL COPILU
LUI ÎN FOTOGRAFIE.
Cu prilejul Anului internațional
al copilului, recent încheiat, în
R.D. Germană a apărut un inte
resant album fotografic „Kinder
in unserem Land" („Copii din
țara noastră"), întocmit de doi
specialiști ai artei fotografice,
Thea Koberstein și Horst Wag
ner. începind cu momentul ve
nirii pe lume, trecind la desco
perirea „universului școlar" și
terminind cu trezirea primilor

angajare la. înfăptuirea programu
lui partidului
19,33 Dosarul energiei. O problemă
principală : energia secundară
19,45 Teleenciclopedia
20,15 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing. (Episodul 19)
21,05 Varietăți muzical-dlstractive
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

fiori ai dragostei adolescentine,
albumul înfățișează, într-o suită
de reușite imagini, chipul celor

Alfred Hitchcock. în vîrstă de
80 de ani — maestru necontestat
al suspans-ului cinematografic
— a fost înnobilat. Distincția de
„Cavaler al Orc.inulhi Imperiului
Britanic" i-a fost înmânată, in
numele reginei Elisabeta a Il-a
a Marii Britanii, de către con
sulul general britanic în Statele
Unite, cu prilejul unei ceremo
nii desfășurate la sediul com
paniei „Universal-Studios" din
Hollywood. Hitchcock a precizat
cu modestie și, în același timp,
cu umor că nu își va adăuga la
nume titlul de „Sir“ pe generi
cul viitorului său film...

MESAJE DE ANUL NOU
crizei ce afectează în prezent Spania,
BERLIN. — într-un articol publi
cat in ziarul' „Neueș D.eutschland" cU
criză resimțită pe plan international
prilejul Anului nou, Erich Honecker,
și care nu-și poate găsi „o soluție
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
magică". Șeful statului spaniol a sub
președintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane, a apreciat că 1979 a . liniat apoi că este datoria poporului
să ofere tinerilor o patrie unită, fără
fost, în general, un an bun și plin
de succese — nivelul de ..viață mate- . sciziuni, să aspire spre un viitor
demn, relevind. de asemenea, rolul
rial și cultural al locuitorilor a cres
c'e revine instituțiilor statului în ce
cut, puterea economică a țării a
privește consolidarea democrației.
sporit. 1979 — se spune în continuare
In articol — a fost, de asemenea, un
LIMA. — Refacerea economiei■ Și
an al păcii în Europa, în care lupta
transferarea puterii civililor sint
:
pentru extinderea procesului de des
principalele obiective ale guvernului
tindere politică a intrat într-o nouă
militar peruan în 1980 — a anunțat
etapă, reducerea și eliminarea peri
președintele acestei. tari. Francisco
colului unui război nuclear prin mă
Morales Bermudez, în mesajul de
suri concrete vizînd oprirea cursei
înarmărilor și dezarmarea se află la . Anul nou. Președintele a arătat că
actuala conducere va căuta să redu
ordinea zilei.
că inflația, va crea noi locuri de
muncă și va spori nivelul investiții
ATENA. — Președintele Republicii
lor. Obiectivele menționate, precum
Elene, Constantin Tsatsoș — în meși pacea și liniștea sînt dorite cel mai
, sajul rostit cu prilejul Anului nou —
mult de poporul peruan in anul aces
a adresat poporului grec apelul de a
ta, a spus șeful statului.
contribui la rezolvarea dificultăților
economice cu care se confruntă Gre
ANTANANARIVO. — în anul 1979,
cia, resimțite, dealtfel, pe plan inter
guvernul Madagascarului a depus
național. El a reamintit, totodată,
mari eforturi pentru dezvoltarea eco
probleme ce privesc perspectiva ade
nomică a țării și ridicarea nivelului
rării Greciei la Piața comună.
de trai al maselor populare — a de
La rindul său, primul ministru
clarat, în mesajul de Anul nou, adre
Constantin Caramanlis, referindu-se
sat națiunii, președintele Republicii
în mesajul său de Anul nou la criza
Democratice Madagascar, Didier Rateconomică internațională, s-a pro
siraka. Principalele succese — a pre
nunțat, de asemenea, pentru unitatea
cizat el — au fost repurtate în dome
națională și pentru disciplină în inte
niile producției de energie el’ettrică și
resul țării, pentru o Grecie care să
al transporturilor. Referindu-se la di
: reprezinte o garanție de pace și sta
ficultățile economice ale țării, Ratsibilitate socială.
raka a relevat că acestea au la bază
„raporturile internaționale inegale și
MADRID. — In mesajul a'dresat
inechitabile din domeniile economiei,
poporului spaniol, prin intermediul
comerțului, finanțelor, impuse țărilor
posturilor de radio și televiziune na
în curs de dezvoltare de către impe
ționale, regele Juan Carlos s-a rerialism".
• ferit, între altele, la complexitatea

MAREA BRITANIE
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încheierea vizitei
lui Kurt Waldheim
în Iran
TEHERAN 4 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, și-a încheiat, vineri, vizita în
treprinsă în Iran. în timpul șederii
la Teheran — informează agenția
PARS — el a conferit cu ministrul
iranian al afacerilor externe, Sadegh
Ghotbzadeh, și a participat la o reu
niune a Consiliului Revoluției.
Purtătorul de cuvînt al consiliului,
dr. Habibi — informează PARS — a
declarat că în cursul întrunirii „s-a
procedat la un schimb de vederi în
tre cele două părți".
Ministrul iranian de externe a spus,
la rindul său : „Participarea lui,
Waldheim la reuniune a avut ca obiectiv realizarea unui schimb de
opinii cu noi și cunoașterea vederilor
noastre".
Reuniunea — a adăugat directorul
oficiului de presă al O.N.U. în lumea
arabă, Samir Sanbar, care l-a însoțit
pe Waldheim Ia Teheran — „a ofe
rit prilejul unui larg schimb de ve
deri asupra tuturor aspectelor actua
lei situații și a contribuit la 6 mai
bună' înțelegere a problemelor im
plicate'1.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — La Tel
Avîv au început lucrările celui de-al
VIII-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit din Israel (M.A.P.A.M.).
Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație formată din
tovarășii Mihai Gere, _membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Valter Re
man, membru al C.C. al P.C.R.
In cadrul lucrărilor de vineri, tovarășul Mihai Gere a rostit un
cuvînt de salut.
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PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe
Giancarlo Pajetta, membru al Di
recțiunii P.C. Italian, aflat. în vizită
la Sofia. întrevederea a prilejuit un
schimb de informații cu privire la
activitatea celor două partide, discutindu-se, de asemenea, probleme
legate de necesitatea intensificării
luptei pentru pacd și dezarmare.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN
R.F.G. In luna decembrie a anului
1979, șomajul a marcat o creștere
în R.F. Germania, afectind 3,8 la
sută din populația activă, față de
3,5 la sută în noiembrie. Potrivit
statisticilor oficiale ale Oficiului
federal al muncii de la Niirnberg,
date publicității vineri, în decem
brie in R.F.G. șomau 866 800 de per
soane, ceea ce reprezintă cu 67 800
mai mult decit in noiembrie.

ȚĂRILE DIN AMERICA CEN
TRALĂ sînt confruntate cu o grazvă criză economică, datorată, in
parte, și creșterii prețurilor la pe
trol — a declarat Rafael Angel
Calderon, ministrul de externe al
Republicii Costa Rica. Țările din
această zonă, a subliniat el. tră
iesc o perioadă dificilă, caracteri
zată și printr-o instabilitate politi
că. Ministrul și-a exprimat, totuși,
speranța că națiunile vor putea de
păși o astfel de situație, citind in
context Nicaragua.

MUNCITORI AGRI
COLI din provincia spaniolă Cor
doba (Andaluzia) se află de la în
ceputul acestui an in grevă, revendicind îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viată. Sindicalele
ramură precizează că in prezent
Andaluzia există aproape 103 000
șomeri in rindul muncitorilor agri
coli zileri.

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI
CUBA
A
DELEGAȚIEI
FRANCEZ, condusă de Georges
Marchais, secretar general al P.C.F.,
la Havana a fost dată publicității o
declarație comună. Delegațiile celor
două partide au procedat la un
schimb de păreri cu privire .la
unele probleme de politică interna
țională. îri. acest cadru s-a apreciat
că este necesară intensificarea lup
tei împotriva inegalităților în dez
voltarea economică a statelor, pre
cum și pentru punerea în aplicare a
unui program de dezvoltare a tărilor lumii a treia.

bisch drept „raporturi centru-periferie“, în cadrul cărora țările slab dez
voltate sîrît puternic condiționate de
țările avansate in ce privește creș
terea economică, tehnologia și finan
țarea.
Industrializarea țărilor lumii a treia,
confruntate cu sărăcia și întreguj cor
tegiu nefast al subdezvoltării, este obstrucționată — așa cum se precizează
in documentul amintit — de perpe
tuarea la scară internațională a unei
repartiții inegale a forței economice.
In acest context, trebuie consemnate
eforturile constante ale „Sudului",
cum mai sînt denumite cu/un termen

cirea și proliferarea fenomenelor de
criză economică, care afectează deo
potrivă toate 'țările. Iată de ce instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată pe echitate și
dreptate, curmarea anacronicei îm
părțiri a lumii în țări bogate și țări
sărace se afirmă ca un obiectiv ma
jor, de maximă urgență, spre a cărui
înfăptuire converg, în cele din urmă,
interesele actuale și de perspectivă
ale tuturor statelor globului.
Studiul arată că rigorile conjunctu
rii economice au evidențiat formele
multiple ale manifestării interdepen
denței mondiale, îndeosebi in dome-
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LECȚIA HIROSHIMEI. Organizatorii unei ample manifestații de protest împotriva cursei înarmărilor au inclus un moment
inedit: ei au expus fotografii infățișînd ororile de la Hiroshima, oraș lovit de bomba atomică, în semn de avertis
ment asupra pericolelor pe care le reprezintă escaladarea înarmărilor

Noul guvern
și parlamentul
și-au început activitatea
LISABONA 4 (Agerpres). — Noul
guvern portughez, condus de premie
rul Francisco Sa Carneiro, a avut o
primă ședință în care a decis sus
pendarea, „in vederea reexaminării",
a unor măsuri adoptate de preceden
tul cabinet „de gestiune" al premie
rului demisionat, Maria de Lurdes
Pintasilgo. Un comunicat al guver
nului precizează că este vorba de
„toate deciziile cu caracter nelegisla
tiv ulterioare datei de 2 decembrie
1979“ (data . alegerilor legislative in
tercalate care au avut loc în Portu
galia).
Joi s-a întrunit pentru prima oara
și noul parlament portughez, rezultat
din alegerile de la 2 decembrie. în
legătură cu alegerea noului președin
te al forului legislativ, agenția France
Presse menționează apariția unor di
vergențe în sinul coaliției de guvernămînt privind stabilirea unei can
didaturi comune.

Criza politică

protecționismul pentru, a salvgarda
capacitatea de absorbție a forței de
muncărin țările occidentale nu mai
este valabil". Intr-un recent raport
al O.C.D.E. (Organizația pentru coo
perare și dezvoltare economică), citat
de studiul O.N.U.D.I., se arată că
schimburile comerciale cu țările în
curs de dezvoltare angrenate într-un
intens proces de industrializare au
generat in țările din „Nord" în perioada 1973—1977 un cîștig net de
900 000 locuri de muncă nou create pe an. Țările industrializate au
nevoie de un stimulent al eficienței
lor economice și o frînă a inflației,

Concluzii semnificative ale unui amplu studiu al O.N.U.D.I
niul comerțului „Nord-Sud" și in pre
pe care le furnizează tocmai aceas
ocupările comune privind energia si
tă concurență.
materiile prime. Economia mondială
Pe de altă parte, opțiunea proteccunoaște astăzi cea mai gravă criză
ționistă a Nordului ai? închide țările
după al doilea război mondial — apre
lumii .a treia intr-un „cerc vicios" al
ciază documentul O.N.U.D.I. Stagnarea
erodării creditului. incapacității de
economică nu încetează să se accen
a-și achita datoriile și al declinului
tueze în țările Nordului. Este reactivității lor economice, ceea ce ar
levant că efectele recesiunii din țăavea ca rezultat agravarea efectelor
nefaste la Scăfa întregii industrii
rile occidentale industrializate au
putut fi sensibil atenuate tocmai da
mondiale.
torită unor exporturi susținute către
Această nouă interdependență mon
dială — relevă studiul — creează
lumea a treia în ultimii șase ani —
între Nord și Sud o comunitate
subliniază studiul. Astfel, potrivit
calculelor specialiștilor, numai în ță
de interese care nu poate fi consoli
rile C.E.E. numărul șomerilor ar fi
dată decit dacă țările in ctlrs de dez
fost de 9 milioane, față de 6 milioane
voltare se industrializează. Se înțe
lege tot mai limpede că situația eco
la ora actuală, dacă atit țările în curs
nomică a: țărilor dezvoltate depinde
de dezvoltare exportatoare de petrol,
cit și cele neproducătoare de petrol . în măsură crescinclă de faptul de a
avea în Sud, în țările in curs de
nu și-ar fi menținut la un nivel ri
dezvoltare, un partener comercial
dicat importurile de produse manu
puternic,
cu o industrie care să-i per
facturate provenind din Nord. în
mită exporturi competitive și să-i
1975, de pildă, in timp ce exporturile
Comunității Economice Europene
asigure o putere de cumpărare so
(C.E.E.) spre S.U.A. și Asociația eu
lidă. „De-acum înainte, Sudul nu
ropeană a liberului schimb (A.E.L.S.)
mai poate fi considerat ca un figu
au scăzut cu 17 și. respectiv, 3 la
rant pe scena relațiilor economice
mondiale — avertizează documentul
sută, exporturile spre țările slab dez
O.N.U.D.I. El contribuie în mod tot
voltate au sporit cu 25 la sută.
Studiul conchide clar : „Vechiul ar
mai activ la stabilirea fizionomiei
economiei internaționale". Conștiente
gument după care trebuie instituit

din Salvador

La mai puțin de trei luni de la răsturnarea regimului de dreaptt
generalului Humberto Romero, scena politică a Salvadorului cunoașt^
criză de proporții, declanșată prin demisia tuturor miniștrilor, cu excepția
celui al apărării, și a doi din cei trei membri civili ai „juntei de guvernămînt“, care deține, în fapt, puterea .și are acum o componență predominant militară.
Criza a ' intervenit miercuri, cind
oligarhiei și a aliaților ei". „Este
Comahdamentul forțelor armate a
necesar de aceea să se ajungă la o
respins ca „inacceptabil" ultimatumul
alianță între forțele armate și po
adresat de majoritatea miniștrilor, in
por, care să se concretizeze într-un
care li se cerea militarilor să se pro
program de reforme profunde, me
nunțe „public și clar" în favoarea
nite să pună capăt inechităților eco
nomice, politice și sociale".
- Docudemocratizării promise după lovitura
de stat din octombrie. Intr-un co
meritul insistă asupra punerii în
municat dat publicității, demisioaplicare a unei. veritabile reforme
narii protestează împotriva „influenței
agrare și a naționalizării băncilor.
exercitate de armată asupra deciziilor
Prin demisiile amintite, apreciază
politice", acuzînd, în același timp,
agenția France Presse, „forțele arconducerea militară de „un viraj
mate au preluat de fapt puterea", iar
spre dreapta" și de frînarea oricăror
in țară „domnește un climat de
tentative de reforme. Naționaliza
tensiune și incertitudine", Criza porea comerțului exterior — afirmă,
litică vine să se adauge gravei proîntre altele, documentul — numirea
bleme a violenței endemice, care a
unei comisii pentru, cercetarea ca
cunoscut o nouă escaladă sub actua
zurilor de, dispariție a multor deți
lul regim (300 de morți, inclusiv 50
nuți politici, începutul unei reforme
în ultima săptămînă). După unii ob
agrare și adoptarea, pentru prima
servatori, criza actuală ar putea fi
oară, a unei politici externe favo
marcată de o nouă intensificare a
rabile nealinierii „au provocat furia
violenței și, prin aceasta, de o înrău
tățire a perspectivelor de stabilizare
a scenei politice.

Alegerile generale din India

NICARAGUA
Pian de refacere
a economiei
MANAGUA 4 (Agerpres). — Gu
vernul de reconstrucție națională din
Nicaragua a elaborat un plan de re
facere a economiei țării, anunță din
Managua agențiă E.F.E. In baza aces
tui plan vor fi investite 374 milioane
dolari in sectorul Public, in timp' ce
sectorului' particular îi . revin 47 mi
lioane. Planul are ca obiectiv pri
mordial refacerea economiei națio
nale, grav afectată in timpul răz
boiului popular împotriva dictatoru
lui Somoza.

RIGORILE IERNII ÎN IUGO
SLAVIA. Zăpada și viscolele care
s-du abătut in ultimele zile asupra
Iugoslaviei au perturbat serios
traficul. Cîteva orașe și localități
mai mici au fost blocate de zăpa
dă. In mai multe regiuni, stratul
de zăpadă a depășit un metru.

\

generic țările lumii a treia, de a con
vinge „Nordul", sau țările dezvoltate,
să conlucreze pentru făurirea unei
noi ordini economice, întemeiată pe
o diviziune mai echitabilă a resurse
lor și roadelor creșterii.
„Văzut din «Nord», acest apel la
instaurarea unei noi ordini economice
— menționează studiul — a apărut
nerealist și inoportun" în concepția
țărilor avansate, sărăcia lumii „a
treia" s-ar (jatora politicilor interne
inadecvate și insuficienței efortului
național în țările subdezvoltate. De
aici și concluzia falsă, profund ero
nată că schimbarea actualelor struc
turi și mecanisme instituționale, pre
cum și a raporturilor internaționale
nu ar putea constitui un remediu al
lichidării decalajelor economice. Ca
urmare, țările industrializate s-au
opus, nu o dată, oricăror tentative de
reforme și de modificare a stărilor de
lucruri actuale.
Evoluțiile din ultimii ani de pe sce
na economică mondială au demon
strat însă riscurile grave ce planează
asupra dezvoltării, tuturor statelor lu
mii în condițiile perpetuării vechii
ordini. Accentuarea discrepanțelor in
dezvoltarea statelor menține instabili
tatea economică, contribuie la adîn-
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VOLUMUL TRAFICULUI
RIAN INTERNAȚIONAL a cres
cut cu 10 la sută in 1979, în rapyrt
cu anul precedent, precizează un co
municat al Organizației Aviației
Civile
Internaționale (O.A.C.I.).
Anul trecăt, companiile interne fi
internaționale din cele 144 de țări
membre ale O.A.C.I. au transportat
745 milioane de pasageri, cu 10 la
sută mai mulți decit in 1978.

MORTALITATEA INFANTILĂ PE GLOB. Din cei aproximativ 15 500 000
I de copii care mor în lume în fiecare an, circa 15 000 000 sînt din țările
. în curs de dezvoltare — a declarat James Grant, noul director general al
Fondului O.N.U. pentru Copii (UNICEF). El a apreciat că trebuie să se
1 acorde prioritate absolută examinării mijloacelor de natură să modifice ■
| această tragică situație.
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Febra aurului
continuă
Operațiunile de votare care au avut loc .101 in India s-au desfășurat intr-o
atmosieră tie calm in majoritatea celor 241 circumscripții deschise, cu excep
ția circumscripției Amroiia (statul Uttar-I’radesh), unde au avut loc unele
incidențe, relevă agențiile internaționale de presă. Potrivii primelor estimări,
participarea la prima fază a scrutinului a fost moderată. Cea de-a doua și
ultima fază a scrutinului va avea loc duminică 6 ianuarie și va fi organizată
in alte 280 de circumscripții. Rezultatele finale ale alegerilor se așteaptă să
fie anunțate marțea viitoare. în fotografie : cetățenii așteptîndu-și rindul în
fața unui centru de votare din New Delhi
Telefoto : A. P. — Agerpres

Industrializarea țărilor în curs de dezvoltare - o cerință
a progresului șî echilibrului economiei mondiale
Făurirea unei industrii competitive
in țările rămase în urmă din punct de
vedere economic reprezintă un proiect
nerealist sau este pe deplin posibilă
și necesară ? Industrializarea țărilor
în curs de dezvoltare contravine sau,
dimpotrivă, este favorabilă chiar și
intereselor țărilor avansate economic?
Iată întrebări frecvente, cu răs
punsuri controversate în cercurile
economice contemporane — întrebări
la care experții Organizației Națiuni
lor Unite pentru dezvoltarea indus
trială (O.N.U.D.I.) furnizează conclu
zii semnificative într-un voluminos
studiu intitulat „INDUSTRIA LA
ORIZONTUL ANULUI 2060. NOI
PERSPECTIVE", care va fi dezbătut
la cea de-a treia conferință generală
a O.N.U.D.I., ce va începe la 21 ia
nuarie la New Delhi.
Inspirîndu-se din principiul fun;
damental că restructurarea economiei
mondiale implică, în mod evident, o
restructurare a industriei mondiale și
•că, în fapt, coincide chiar cu acest
proces, studiul O.N.U.D.I. preconizea
ză un șir de măsuri concrete în di
recția industrializării țărilor în curs
de dezvoltare și instaurării unei noi
“*:
ordini economice internaționale, Documentul O.N.U.D.I. subliniază înseninătatea primordială a industriali
zării pentru ridicarea nivelului de
viată în țările lumii a treia, unde tră
iesc trei sferturi din omenire, pentru
reducerea decalajelor dintre țările
bogate și țările sărace, argumentind
prioritatea eforturilor proprii ale fie
cărei țări concomitent cu intensifi
carea cooperării internaționale în ve
derea traducerii în practică a acestui
imperativ.
Studiul O.N.U.D.I. constată că ac
tuala ordine economică internațională
este profund inechitabilă, favorizează
exclusiv dezvoltarea țărilor industria
lizate si s-a putut menține datorită
divizării lumii, pe de o parte, în țări
producătoare și exportatoare de ma
terii prime, iar pe de altă parte, in
țări producătoare și exportatoare de
produse industriale. O asemenea
situație generează inevitabil relații
de dependență și inechitate, caracte
rizate, in mod sugestiv, de cunoscu
tul economist argentinian Raoul Pre-
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Dezvoltarea economică
a țărilor africane în 1979
ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). —
Luînd cuvintul la Addis Abeba,
secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Africa. Adebayo Adedeji, a relevat că ritmul
mediu de dezvoltare economică a ță
rilor africane pe anul 1979 a fost de
5.5 la sută, în comparație cu 4.6 la
sută în anul 1978. Ritmul de creștere
a prețurilor la mărfurile de consum
în Africa a fost în perioada 1976—
1979 de 21 ia .sută — a arătat vor
bitorul.
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MAJORĂRI DE PREȚURI IN
FRANȚA. După cum informează
agenția France Presse, prețul ben
zinei a fost majorat în Franța cu
6,6 Ia sută, cel al combustibilului
destinat încălzitului cu 15,5 Ia sută,
al gazelor naturale cu 11,8 la sută,
iar tariful curentului electric cu
10,8 la sută.

Peste 100 000 de muncitori din industria siderurgică din Marea Britanie au
declarat grevă, cerînd îmbunătățirea condițiilor de viață. Din prima zi a
grevei, marile combinate siderurgice din țară și-au încetat lucrul. La intră..... . firmei ..„British Steel Corporation", care pro
rile tuturor uzinelor aparținînd
duce 80 la sută din oțelul britanic, au fost instalate pichete de grevă. In fo
tografie : un pichet de grevă, în fața combinatului sideiurgic de lingă
Rotherham, comitatul York. Congresul sindicatelor britanice, avînd circa
12 milioane de membri, și-a afirmat sprijinul față de greva siderurgiștilor.
In semn de solidaritate cu greviștii, sindicatele muncitorilor feroviari și cele
ale docherilor au hotărît să împiedice sosirea în țară a oțelului de import.
Conducerea companiei „British Steel Corporation" s-a întrunit in două rînduri pentru a examina consecințele mișcării revendicative a siderurgiștilor,
transmite agenția Reuter
Telefoto : A. P. — Agerpres

Congresul Partidului
Muncitoresc Unit din Israel

de însemnătatea acestei interdepen
dențe mondiale, țările industrializate
trebuie să țină seama in elaborarea
politicii lor . nu numai de efectele acesteia asupra economiilor proprii, ci
și asupra țărilor în curs de dezvol
tare.
Cea mai flagrantă expresie a in
terdependenței economice mondiale
se manifestă, desigur, la ora actuală,
în domeniul crizei energetice. Po
trivit unui „scenariu" utilizat de experții O.N.U.D.I., nevoile energetice
ale lumii ar trebui să crească în vii
tor într-un ritm mediu anual de 4,5
la sută. Presupunind că petrolul va
acoperi jumătate din totalul necesa
rului de energie primară, omenirea
va fi confruntată la finele deceniu
lui '80 cu o gravă penurie de petrol.
în prezent, Sudul consumă circa 15
la sută clin producția mondială de
petrol. Deși cu un nivel modest al
consumului de energie pe locuitor.
dat fiind că in următoarele decenii
țările slab dezvoltate nu vor avea
capacitatea tehnică să'exploateze din
plin surse noi de energie. în jurul
anului 2000. totalul nevoilor de pe
trol numai ale Sudului ar urma să
solicite întreaga ofertă mondială de
petrol. în acest context, este evident
că atit Nordul cît și Sudul vor
trebui să.pună in funcțiune măsuri
drastice de conservare a energiei.
„Ținînd cont de amploarea proble
melor și incidențelor sale, politica
energetică mondială se înscrie.în ca
drul interdependentei mondiale. So
luționarea problemelor Valorificării
formelor noi de energie și modelelor
de industrializare economicoase din
punct de vedere energetic constituie
o preocupare majoră pentru întreaga
comunitate internațională" — con
chide documentul O.N.U.D.I.
Studiul analizează apoi dezvoltarea
actuală și de perspectivă a [industriei
în lume, precum și direcțiile de ac
țiune în vederea accelerării procesu
lui de industrializare, îndeosebi în
țările în curs de dezvoltare, ca o
componentă esențială a instaurării
noii ordini economice internaționale
— probleme asupra cărora vom re
veni într-un articol viitor.

Viorel POPESCU

Producția de cărbune
a tarilor Pieței comune
7

7

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Pro
ducția de cărbune a țărilor membre
■ ale Pieței comune a fost anul trecut
de 219.403 milioane tone, în creștere
medie de 1,8 Ia sută, în raport cu cea
din anul 1978, s-a anunțat oficial la
Bruxelles. Pe ansamblul anului 1979,
producția de cărbune a Pieței, comune
rămine mult sub nivelul atins în 1970,
ci nd producția „celor șase", deci fără
Marea Britanie. Irlanda și Danemar
ca. a fost de 315 milioane tone. în
1973. in formația actuală (cu nouă
țări membre),-Piața comună a produs
270 milioane toiie cărbune. Paralel cu
reducerea producției de cărbune. în
Piața comună a scăzut și numărul
minerilor, de la 357 500, în octombrie
1978, la 351 000, în octombrie 1979.

Confuzia de pe piețele monetare
occidentale a fost joi atit de mare
incit tranzacțiile cu aur și dolari au
început să capele un caracter neepntrolat, pur și simplu de haos. Astfel,
după ce în ziuă precedentă cursul
monedei americane înregistrase \ un
nou record de „cădere liberă", ajungind la o paritate de circa 559 dolari
uncia de aur (față de 524,5 la sfirșitul anului trecut), joi, aurul a [în
registrat noi creșteri fabuloase, aj'ungînd la un curs de 632—669 dolarii
uncia (1 uncie — troy — de aur egal
cu 31,1 grame). O serie de 'burse —
aii
la Paris, Ziirich, Hong Kong
fost la un moment dai închise, cere
rea de aur fiind prea ridicată în
raport cu oferta.
Pe de altă parte, la bursa din
Frankfurt pe Main, dolarul a înre
gistrat o scădere record in raport cu
marca vest-germană, atingînd pari
tatea oficială fără precedent de un
dolarii,706 măreț și aceasta nutnai
după ce banca federală a R.F.G. a'
achiziționat 30,3 milioane dolari ca să
oprească degringolada devizei ame
ricane.
VÎNZĂRI DIN REZERVELE DE
AUR ALE F.M.I. Fon'dul Monetar
Internațional a vândut la licitație o
importantă cantitate de aur la pre
țul mediu de 562,85 dolari un
cia. Totalul fondurilor obținute ‘ de
F.M.I. pînă în prezent prin vinzări
• din rezervele sale de aur se ridică
la 3,68 miliarde dolari, acestea
fiind utilizate pentru sprijinirea;ță
rilor în curs de dezvoltare aflate
intr-o situație financiară dificilă.

OEC D - Prognoze pen/ru tarile dezvoltate
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Sub titlul „O.E.C.D. : Prognoze pentru țările dezvoltate", graficul reprodus
mai sus din ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" înfățișează sintetic
prognozele pe acest an, comparativ cu 1978 și 1979, asupra evoluției unor
indicatori de bază ai situației economice, sociale și financiare din țările
capitaliste dezvoltate. Astfel, se prevede ca, în statele respective, ritmul
mediu de creștere economică să se încetinească în acest an la 0,3 la sută,
concomitent cu o majorare medie a prețurilor de 10 la sută și o accentuare
a șomajului, care va afecta 6 la sută din totalul forței de muncă
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