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LA TERMOCENTRALA

Producem din ce în ce mai multă energie
SĂ O GOSPODĂRIM CU MAI MULTĂ
CHIBZUINȚĂ
— Datorită .importantei pe care o
prezintă, producția de energie elec
trică estp cap de serie in lista pro
duselor pentru care se stabilesc ni
veluri prin Planul national unic. de
dezvoltare economico-socială pe anul
1980. Pornind de la sarcina de plan,
prin ce se exprimă nivelul superior
al eficientei economice in producția
de energie electrică ?
— După cum se știe, dezvoltarea
energeticii stă Ia baza dezvoltării in
dustriei, agriculturii, transporturilor,
a altor ramuri ale economiei și ac
tivității sociale. Deci, așa cum se
subliniază in documentele Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., creșterea
bazei energetice reprezintă una din
principalele orientări ale viitorului
cincinal. în mod firesc, nu este vorba
numai de o creștere cantitativă ;
producerea energiei electrice trebuie
să fie una din activitățile eficiente
ale economiei naționale.
în conjunctura mondială actuală,
dar și de lungă durată,. în care asi
gurarea energiei ridică probleme ce
pot influența simțitor dezvoltarea
economică a țărilor, se pune tot mai
mult accent pe acoperirea din resur
se proprii a necesarului de energie,
a valorificării tuturor resurselor și
creșterii eficienței economice in acest
domeniu. Prin politica energetică a
partidului și statului nostru, în ba
lanța de energie primară au fost in
cluși — încă de acum 10 ani — căr
bunii inferiori (Iigniti din bazinul
Olteniei), urmărindu-se reducerea
treptată a ponderii hidrocarburilor in
producerea energiei electrice. în a-,
cest context, au fost proiectate și
s-au construit marile centrale termo
electrice de la .Rovinari. șl Turceni,
care sint principalii consumatori ai
lignitului din zonă.
'
In vedepea valorificării bazei ener
getice proprii, este, in curs de reali
zare prima centrală termoelectrică pe
șisturi bituminoase, care va avea „ o
putere instalată de 990 MW și va în
cepe să producă la finele anului 198L
Totodată, trebuie subliniat faptul că
— prin intensificarea amenajării po
tențialului hidroenergetic al tării —
crește eficiența producției de energie
electrică. în acest scop, s-a elaborat
și este in curs de desfășurare un
program special de lucrări hidroener
getice, ceea ce va permite ca la fine
le anului 1980 ponderea energiei
electrice, produse in hidrocentrale să
fie de circa 17,6 Ia sută.
O altă cale de ridicare a eficienței
producției de energie electrică este
creșterea randamentelor energetice,
punindu-se un accent deosebit pe ex

tinderea termoficării — sistem prin
care se realizează combinat căldură
și energie electrică — și care la noi
în țară s-ă introdus încă din anul
1960. în acest sens, în anul 1980 vor
intra în funcțiune noi capacități de
țermoficare.
Menționez, de asemenea, că au
început lucrările la prima centrală
nuclearo-electrică, a cărei primă unitate va fi pusă în funcțiune în anul
1985.
— Se prevede ca, la sfîrșitul anului 1980, in unitățile ministerului,

Convorbire cu tovarășul
Gheorghe CIOARĂ,
ministrul energiei electrice

producția de energie electrică pe bază
de cărbune să aibă o pondere de 43,5
la sută, iar cea pe bază de resurse
hidroenergetice de 1.9 la sută. Ce se
întreprinde pentru extinderea folo
sirii combustibililor solizi si valori
ficarea potențialului hidroenergetic
al tării?
— Planul de stat pe anul 1980 pre
vede, intr-adevăr, o creștere însem
nată a ponderii energiei electrice
produse in centrale pe cărbune și
hidroelectrice. Astfel, din totalul pro'ducției planificate de’ 68,3 miliarde
kWh, în centralele electrice din subordinea Ministerului Energiei Elec
trice se vor produce 29,7 miliarde
kWh pe bază de cărbune, '1,5 miliar
de kWh pe resurse energetice secundare și 13 miliarde k W-h-m centralele
hidroelectrice. Producția de energie
electrică pe hidrocarburi va fi de 24,1
miliarde kWh, respectiv cu 7,6 mili
arde kWh mai puțin decit în anul
precedent. -Aceasta se va realiza, in
primul rînd, prin creșterea gradului
de utilizare a puterii instalate în cen
tralele pe cărbune existente și, in
special, prin creșterea disponibilității
grupurilor de 330 MW din centralele
termoelectrice Rovinari și Turceni. în
același' timp, se prevede punerea in
funcțiune a unor noi capacități pe
cărbune, ca de exemplu două grupuri
de 330 MW fiecare in C.T.E. Turceni,
un grup de 210 MW în C.T.E. Deva
— Mintia și primul grup de 50 MW
în C.T.E. Borzești II.
Producția de energie hidroelectrică
va crește in anul 1980, față de cei
lalți ani ai cincinalului actual, prin
punerea în funcțiune a unor noi ca
pacități in centralele de pe rîul Olt:

38 MW la Arceștî, 45 MW la Drăgășani și 26 MW la Slatina, precum și
prin punerea în funcțiune, in scurt
timp, a unei capacități de 150 MW la
Gilceag, pe rîul Sebeș.
— In acest cincinal, la Rovinari si
Turceni au fost puse in funcțiune 6
grupuri energetice pe cărbune de
330 MW. Ce măsuri are in
... vedere
__ _
conducerea Ministerului Energiei Electrice pentru scurtarea perioadei de
atingere a parametrilor proiectați la
grupurile energetice de mare vaiere
■pe cărbune 1
— Prin parametrii ridicați ai aburului și gradului de automatizare a
procesului tehnologic, grupurile energetice pe cărbune de 330 MW in
stalate la Rovinari și Turceni sint —
din punct de vedere tehnic — prin
tre cele mai perfecționate din Euro
pa. în cursul exploatării acestor gru
puri s-au introdus unele perfecțio
nări și adaptări în funcție de condi
țiile reale de exploatare, cărbunii fo
losiți avind abateri față de prevede
rile de proiect. Măsurile care s-au
dovedit eficiente au fost extinse sau
sint în curs de generalizare, astfel
că Ia noile grupuri care se vor pune
in funcțiune in acest an la Turceni
s-au executat toate modificările și
îmbunătățirile necesare. De asemenea, s-au luat măsuri și pentru ridicarea calității echipamentelor componente executate in întreprinderile
Ministerului Industriei Construcțiilor
de Mașini.
O atenție deosebită s-a acordat și
se acordă in continuare gospodăriilor
de preparare a cărbunelui pentru ali
___
____________
____
_
mentarea
cazanelor__cu_____
lignit _
de
caii• tate “cît Thai" apropiată- de - cea" ăf-utâ
, in vedere la proiectare și fără corpuri
străine. în acest domeniu, contăm pe
un sprijin corespunzător și din par
tea minerilor, care, in condițiile date,
ale zăcămintelor ce se exploatează in
prezent, se vor strădui să ne asigure
cu cantități suficiente de cărbune,
ritmie și în condiții cît mai apropiate
de cele prevăzute la proiectare. Cău
tăm să sporim capacitatea depozite
lor de cărbune și. in cadrul acestora,
a posibilităților de amestec ale dife
ritelor sorturi de cărbune, astfel incit
să putem introduce in focarele cazanelor un cărbune de calitate cit mai
uniformă și cît mai apropiată de pre
vederile din proiect.
Concomitent, se acționează cu in »
sistență pentru perfecționarea pregă
tirii personalului de exploatare și re
parații, ținînd seama de faptul că
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MINTIA-DEVA:

&

50 miliarde

kilowați-oră produși
Energeticienii de la termocen
trala Mintia-Deva au produs al
50-lea miliard kilowați-oră ener
gie electrică de la punerea
în funcțiune a termocentralei,
în cei 4 ani ce au trecut din ac
tualul cincinal s-au realizat pes
te prevederile planului 1,3 mi
liarde kilowați-oră energie elec
trică. Preocupați în permanență
de diminuarea consumurilor,
energeticienii din Mintia au re
dus în anul trecut consumul de
combustibil convențional cu 6.5
grame pe kilowatt-oră energie
electrică față de 1978, ceea ce
echivalează cu economisirea a
peste 40 000 tone combustibil
convențional. (Sabin Cerbu).

ORADEA

Premieră industrială
întreprinderea mecanică din
Oradea înregistrează, in noul
an, o premieră industrială : lan
sarea în fabricație de serie a
primului lot de 50 excavatoare
cu încărcător frontal, tip E 650
IF. Se prevede ca în anul 1980
să fie produse 250 exemplare
din noul tip de utilaj, inclusiv'
pentru export. Noul produs se
remarcă prin calități tehnice de
osebite, are o largă mobilitate,
. toate accesoriile fiind acționate
hidraulic, lucrînd cu randament
ridicat chiar și în ■ condiții de
teren mai .dificile. Prin reali
zarea noului _ produs, ca și prin
asimilarea în fabricație a role
lor pentru sistemul de rulare al
tractoarelor cu șenile S 1 500,
întreprinderea mecanică, orădeană, în curs de amplă dezvoltare,
se înscrie in rindul unităților
constructoare de mașini. (Ale
xandru Peti).

MARAMUREȘ :

Lucrări geologice
în avans
Lucrătorii secției Baia Borșa
a întreprinderii de prospecțiuni
și explorări geologice Mara
mureș au început lucrările pre
gătitoare la alte două puțuri :
unul la mina Gura Băii, iar ce
lălalt la Dealul Bucata — am
bele menite să pună in valoare
noi rezerve de zăcăminte minie
re din bazinul neferos maramu
reșean.'în acest fel, la numai
cîieva zile de la începerea nou
lui an, ei și-au Creat la lucrările
de investiții prevăzute pe acest
an un avans de 12 zile față de
grafice, ceea ce va permite pu
nerea in funcțiune a orizontu
rilor 1 380 — Gura Băii și 137 —
Burloaia, încă in primul trimes
tru al acestui an.■

Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, marți, in stațiu
nea Predeal, pe dr. Saadoun Hammadi, ministrul afacerilor externe al Re
publicii Irak, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.
La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.
. Exprimînd întreaga gratitudine
pentru întrevederea acordată, pentru
prilejul oferit de a vizita România,
ministrul irakian a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald salut,
urări de sănătate și fericire persona
lă, . de fericire și înflorire poporului
român, din partea președintelui Re
publicii Irak și președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției,
Saddam Hussein.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat pe oaspete să
transmită
președintelui
Saddam
Hussein salutul său călduros, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire, de progres și prosperitate po
porului irakian prieten.

în cadrul convorbirii s-a exprimat
satisfacția față de bunele raporturi
de prietenie și colaborare românoirakiene, care cunosc un curs conti
nuu ascendent in toate domeniile. S-a
exprimat, totodată, convingerea că
există premise pentru intensificarea
in continuare a colaborării românoirakiene, pe plan politic, comercial și
îndeosebi al cooperării în producție,
în domeniile tehnico-științific și cul
tural, în interesul reciproc, al întă
ririi prieteniei dintre popoarele ro
mân și irakian, al cauzei generale a
păcii și înțelegerii în întreaga lume,
al conlucrării. internaționale.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale, îndeosebi legate de
evoluția situației din Orientul Mijlo
ciu. în acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a relevat necesi
tatea continuării eforturilor pentru
rezolvarea pe calea tratativelor a
problemelor din această zonă, care să
ducă la statornicirea unei păci globa
le, trainice și juste, pe baza retra-

gerii Israelului din toate teritoriile
arabe ocupate in urma războiului din
1967, a rezolvării problemei poporu
lui palestinian, a respectării dreptului
său Ia autodeterminare, inclusiv la
crearea unui stat palestinian, a inde
pendenței și suveranității tuturor
statelor din zonă.
în timpul intrevederii s-a subliniat
importanța promovării ferme în rela
țiile internaționale a egalității în
drepturi, respectului independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui reciproc în treburile interne,
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța. S-a evidențiat nece
sitatea creșterii rolului țărilor mici
și mijlocii, al țărilor în curs de dez
voltare în viața internațională, în
lupta împotriva politicii imperialiste,
colonialiste și neocolonialiste, în
lupta pentru rezolvarea în interesul
popoarelor a problemelor cardinale
ale contemporaneității.
întrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă cordială.

Ample energii sociale antrenate
în acțiuni de larg interes obștesc
în apropierea Congresului
Frontului Unității Socialiste,
eveniment de deosebită însem
nătate in viața social-politică a
țării, organizațiile proprii ale
F.U.S., deși încă tinere, desfă
șoară o aetivitate de crescindă
intensitate, ale cărei rezultate
pozitive se afirmă in multiple
domenii.- Pe' temeiul •planurilorde muncă elaborate . cu prilejul
adunărilor și conferințelor de
constituire — planuri ale căror
obiective prioritare decurg ne
mijlocit din hotărîrile Congre
sului al XII-lea al P.C.R.— au
loc. acțiuni de larg interes ob
ștesc, pentru înfăptuirea sarci
nilor economice, valorificarea
resurselor locale, mai buna
gospodărire
a
municipiilor,
orașelor, comunelor, acțiuni în
care sint antrenate forțe și
energii sociale mereu mai largi.
Totodată, continuă primirea de
noi membri individuali în or
ganizațiile proprii ale F.U.S.,
ceea ce demonstrează puterni
ca forță de atracție pe care o
exercită acest amplu cadru de
manifestare a democratismului
orinduirii noastre socialiste.

(Continuare în pag. a V-a)

Inițiative muncitorești valoroase
și eficient valorificate
Despre textili'știi de la întreprin
derea „Proletarul" din Bacău se spun
numai lucruri- frumoase. Și
.
■
■per drept
■
■ CUVÎ04)-Rs^izăsile .lor„î|P- producția
ra
în activitatea
vifuton nhctosiiirriă
Îî .si
ci—
ca si
și in
obștească,. li

tuează printre' colectivele fruntașe
din județ. „Succesele sînt rodul mun
cii entuziaste a întregului nostru co
lectiv, în frunte cu comuniștii — ne
spunea inginera Veronica Hociung,
președinta comitetului Frontului Uni
tății Socialiste din întreprindere. Ele
pot fi însă și mai mari prin partici
parea tuturor tovarășilor noștri de
muncă la rezolvarea problemelor care
ne preocupă. Condiții bune pentru o
asemenea largă participare s-au creat
prin constituirea atit în secții, cît și la
nivelul întreprinderii, a organizațiilor
proprii ale F.U.S., din care fac parte
citeva sute de oameni ai muncii, din
tre care mulți nemembri de partid".
Cu prilejul constituirii organizații
lor F.U.S.,. ca și ulterior, au ■fost for
mulate o serie de inițiative muncito
rești de reală valoare pentru activi
tatea economică a întreprinderii. Se
cuvine subliniat că acestea nu au ră-

mas simple propuneri absțracte, cîmrganizația F.U.S;il55 le-a înscris' ini pla
--- ei
- de
— activitate
„itWL
nurile
și,- in afielășî
■ xyj».'

\>
lor m viața.. ■>1 ■.
A ■
■ în secția finisaj, câîhăo, ~*ă, din ini
țiativa organizației nou (create 's-a
pornit o largă acțîupe de raționaliza
re a consumurilor de materii prime și
materiale. La propunerea maistrului
Constantin Pirvan a fost red.us numă
rul spălărilor la fiecare șarjă de'țe
sături, ceea ce a condus nu mimai la
micșorarea consumului de energie
termică, chimicale și apă, dar și la
creșterea productivității- muncii. Tot '
aici, maistrul Ion Bordeianu a reușit
ca, prin sporirea vitezei mașinii de
termofixat țesături pieptănate, să re
ducă consumul de energie electrică cu
circa 30 la sută.
Așa cum afirma președinta comi
tetului Frontului Unității Socialiste
pe întreprindere, activitatea
....’ ._ noilor
organizații a fost orientată de către
comitetul de partid nu numai spre
realizarea sarcinilor de producție, ci

lnt« fn

Gheorghe BAETA

corespondentul „Scînteii"
î

Ninge și viscolește puternic în cea mai mare parte a țării

DESZĂPEZIRE, FĂRĂ RĂGAZ!
După ce timp de două zile ză
pezile au încetat, de ieri ninge in
cea mai mare parte a tării. Din
datele furnizate de Institutul de
meteorologie și hidrologie, marți
ningea viscolit în Muntenia și par
țial in Dobrogea (pe litoral ieri
ploua). Ninsorile erau liniștite in
Transilvania, Banat și Oltenia. în
cursul zilei de ieri, spre amiază, a
început să cadă zăpadă și în Mol
dova. Ca.'urmare. întreaga supra
față a tării este acoperită cu un
strat de zăpadă a cărui grosime
este cuprinsă între 30 și 50 cm,
iar in unele locuri chiar mai
mult. La munte, stratul de ză
padă măsoară 80—90 de centimetri,
în locurile deschise, vîntul care
suflă destul de puternic spulberă
zăpada, blochează căi de comuni
cații. îngreunează activitatea în
uriele întreprinderi
industriale,
unități agricole și in alte sectoare.
De aceea, se impune să fie luate,
în continuare, măsuri pentru des
zăpezirea căilor de comunicații,
. atit în interiorul localităților, cit
și intre acestea, astfel incit circu
lația să se poată desfășura nor
mal, fără întreruperi. Pe lingă
mijloacele mecanizate aflate in

dotarea întreprinderilor specializa
te. consiliile populare și organiza
țiile locale ale Frontului Unității
_ Socialiste au datoria să atragă la
această acțiune pe toți locuitorii
de la orașe și sate. Este în intere
sul nostru, al tuturor, ca toate căile
de comunicație să poată fi. circu
late, aceasta constituind o condiție
hotărîtoare pentru buna desfășu
rare a activității in industrie,
agricultură, pentru aprovizionarea
populației cu produse agroalimentare.
Trebuie avut în vedere că nin
sorile ar putea continua. După
cum afirmă meteorologii, în zilele
de 10, 11 și 12 ianuarie vremea se
va răci mai ales în nordul țării.
Cerul va fi schimbător. Vor cădea
ninsori locale, mai frecvente la
începutul intervalului, cu deose
bire in nordul și estul tării. Vîntul va mai prezenta intensificări
la începutul intervalului în Moldova și Transilvania, unde va
spulbera zăpada, apoi va slăbi
treptat din intensitate, Minimele
vor fi cuprinse între minus 15 și
minus 5 grade, iar valorile maxi-,
me între minus 2 și plus 2 grade.
La munte va ninge viscolit.

MH

CETĂȚENI,
Corespondenții „Scînteii“ transmit
ARAD : Ninsorile abundente din
ultimele zile au făcut impracticabi
le principalele artere de circulație
din județul Arad. întrucît a conti
nuat șa ningă și in cursul zilei de
ieri, in multe zone de drum (Arad—
Lipova,' Ineu—Sebeș, Chișineu Criș—
Sintea Mare, Nădab—Șimand) stra
tul de zăpadă a atins o grosime de
70—80 cm, ceea ce a dus la între
ruperea temporară a legăturilor cu
aceste localități. La chemarea co
mandamentului județean pentru
deszăpezire, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, peste

20 000 de cetățeni au participat la
acțiunea de degajare a drumurilor
naționale, a căilor de acces spre în
treprinderi, asigurîndu-se aprovi
zionarea acestora cu materii prime
și materiale, ca și a unităților co
merciale cu produse agroalimentare.
Utilajelor direcției județene de dru
muri și poduri care au lucrat in
două schimburi li s-au adăugat 300
de tractoare aparținind stațiunilor
de mecanizare a agriculturii. în ne
numărate localități — Nădlac, Arad,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Oricît de multe ar fi mijloacele mecanizate, ele nu pot degaja rapid întreaga
cantitate de zăpadă de pe toate arterele de circulație.
ASTĂZI ȘI MIINE, SĂ ACȚIONĂM CU TOȚII PENTRU A ASIGURA DESFĂȘU
RAREA NORMALĂ A CIRCULAȚIEI,. A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI!
POSESORI DE AUTOTURISME,

Evitați în aceste zile folosirea autoturismului ~ pentru ca mijloacele de transport în
comun să poată circula nestingherite! Parcați mașinile numai pe partea necarosabilă, pentru
a nu împiedica circulația și activitatea utilajelor de deszăpezire!

(Continuare în pag. a II-a)

cetățeni înaintați
J

_>

în cursul lunii decembrie și în zi
lele care au trecut din ianuarie, pină
la căderea zăpezii, sute și sute de
cetățeni din municipiul Cluj-Napoca
au luat parte la lucrări edilitar-gospodărești :. de canalizare în cartierul
Dîrâbul rotund, de introducere. a
apei potabile pe strada Codrului, de
asfaltare a curților unor școli nou
construite, de amenajare a unor
baze sportive etc. ,,De la constituire,
cele 397 organizații proprii ale Fron
tului Unității Socialiste, care la în
ceput numărau circa 26 000 de
membri, au ajuns acum Ia peste
40 000 de membri — ne spunea tova
rășul Gheorghe Rusu, președintele
comitetului municipal al organiza
țiilor proprii ale F.U.S. Această for
ță unită a oamenilor muncii români,
maghiari și de alte naționalități în
treprinde, sub conducerea organiza
țiilor de partid, acțiuni gospodărești
de tot mai mare amploare".
în cursul zilei de marți, membri
ai biroului Consiliului municipal
Cluj-Napoca al F.U.S. și ai comite
tului organizațiilor proprii ale .F.U.S.
au avut întâlniri operative de lucru,
pe cartiere și circumscripții electo
rale, cu președinții comitetelor orga
nizațiilor proprii ale F.U.S., pre
ședinții comitetelor de cetățeni și
ai asociațiilor de locatari, în ca
drul cărora s-au stabilit grafice
de acțiuni în vederea deszăpezirii
străzilor și drumurilor mai lătural
nice, asigurării accesului la obiecti
vele economice și sursele de apro
vizionare, la stațiile de transport în
comun, la termocentrale. Sint proble
mele prioritare ale acestor zile, la so
luționarea cărora sint mobilizați toți
cetățenii.
După cum se știe, unul din rolu
rile principale ale organizațiilor
F.U.S. îl constituie ridicarea conti
nuă a nivelului general de cunoaș
tere a maselor, răspîndirea cunoș
tințelor tehnico-științifice și cultura
le. Cluburile, casele de cultură și-au
intensificat și diversificat activita
tea, ca dealtfel și universitatea
cultural-științifică, cu filialele sale
din cartiere. în scurt timp, în toate
cele 17 unități unde s-au constituit
comitete ale Frontului Unității So
cialiste vor lua ființă asemenea fi
liale. O bogată activitate cultural-

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"
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O „săptâminâ-record" e folositoare,
un „record" de continuitate
!
I
e și mai folositor

FAPTUL
I
DIVERS
i
i
I

i

i

Colindați de...

l

Moș Martin

I

Un grup alcătuit din 30 de
turiști a plecat prin O.N.T. de
la Constanta spre Tușnad cu
gindul să-și petreacă revelionul
acolo. De la Tușnad au făcut și
o scurtă excursie spre Lacul Sf.
.Ana. Mergeau iavaș-iavaș. cind,
fără veste, le-a ieșit în cale
Moș Martin ! „Moșul", in loc
să-i dtace, a început, în limba
lui, să-i... colinde, întrebînd cu
insistentă „Ne dați, ori nu ne
dați
Si turiștii au inceput să-i
dea. Au scos din traiste cam tot
ce aveau de mincare : ciocolată,
cozonac. și alte bunătăți, Ii dddeau ei toate acestea, dar băteau
și în retragere.
Spun turiștii respectivi. ne
... informează N. Anca din Constan
ta. că i-a petrecut „moșul" pînă
aproape de ușa hotelului și i
s-a părut lui că le-a zis și un
frumos „La revedere".

I
I

I

I
I

I
I

Și-a pierdut
mămica

I

Mare a fost mirarea lui Petru
Nemțeanu cind intr-una din zi
lele trecute a găsit pe strada
' Gării din Bacău o fetită numai
de 4—5 anișori plîngind.
— Cine ești tu, puiule ? — a
întrebat-o omul.
— Cătălina, a răspuns fetita
suspinînd. Pe mama o cheamă
. Lenuța și nu știu unde e.
Alte amănunte n-a putut ni
meni afla de la Cătălina.
Deocamdată fetița e găzduită
prin grija Consiliului popular al
județului Bacău la Casa minori
lor din localitate, dar ea vrea
acasă. Mama ei e desigur îngri
jorată peste măsură și suferă ca
și fetita. Cine citește aceste rinduri și o cunoaște pe Lenuța, e
rugat să-i comunice adresa Cătă
linei. Sau poate că va citi chiar
mama ei.

I
I

I
i

I
I
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| Atenție, șoferi!
Zăpadă, polei, ceafă. Dar ce
contau acestea pentru tinărul de
25 de ani. Traian Bentan. din sa
tul Săcuieu — Cluj ? Era doar
de o lună de zile posesorul per
misului de conducere si tristețea
lui cea mare era că nu prea
avea ce conduce. Dar iată că s-a
ivit ocazia. Un prieten venit de
la Bfați®4 i-a oferit de probă
J.M.Sț-ucv-njtmărul de cir
culație 3'' r-S, . A sărit în sus
de bucw.
T.i.. și a pornit ladrum ca scăpat din praștie. Pe
parcurs, a mai luat si citeva
persoane în mașin’ă. Ca să „pice".
Dar. fără experiență și prea
infocat, s-a răsturnat în sânt,
iar I.M.S.-ul a luat foc. Trei că
lători au fost grav accidentați,
iar un copil a murit. Un caz
trist, care oferă insă multe în
vățăminte. Le trageți si dv,. cei
care circulați acum, iarna, cind
zăpada și poleiul sînt pericole
potențiale de accidente ?

I
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I
I
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Cuiul de la

1

Burdujeni
„Deunăzi, ne scrie Ion Ftuchiu,
muncitor la Trustul de construc■ ții industriale din municipiul
Gh. Gheorghiu-Dej. am cumpă
rat de la chioșcul alimentar din
incinta șantierului un borcan cu
tocană de legume. Pe „eticheta
aplicată pe borcan scrie : Toca
nă de legume — Fabrica de „con
serve Burdujeni — 8 octombrie
1979. STAS 10171 — 75, Dau sămăninc tocană, țun produs, dealt
fel foarte căutat) și mă trezesc
intre dinți cu acest cui pe care
vi-l trimit să-l vedeți si dv. Vă
întreb : tovarășii aceștia care
fac tocană se țin de glume
proaste sau lucrează legați la
ochi ?“
Așteptăm răspuns de la Bur
dujeni.

I
I
I
I
I
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Imprudență

fatala

I

I
I
i

I
i

M. Gh., muncitor la întreprin
derea minieră din Cimpulung,
om matur și meseriaș priceput,
căsătorit și tata a doi copii, s-a
apucat într-p dimineață să re
pare autobasculanta cu care lu
cra. Oamenii care erau in apro
piere au văzut, cu uimire, cum,
la un moment dat, autobasculan
ta pornește... singură, cum il
strivește pe M.Gh. sub roti, ■
cum se duce cu viteză înainte.
Salvarea vieții omului a fost
imposibilă. Dar ce se întîmplase ? Ceea ce se întimplă de obi
cei cind sint nerespectate nor
mele de protectie a muncii: 1)
autobasculanta fusese oprită in
pantă; 2) M.Gh. uitase să frîneze
rotile înainte de a se apuca de
treabă. Atenție !

Poposind in citeva dintre întreprin
derile ce tind tot mai mult să îm
pingă într-un trecut fără întoarcere
imaginea tirgușorulul fără orizont de
odinioară și să confere Alexandriei
contemporane un profil pregnant de
citadelă industrială modernă, am
desprins, ca o primă și elocventă
impresie, modul cum organizațiile de
partid incorporează din mers, într-un
proces firesc, ideile elaborate șl sar
cinile trasate de Congresul al XII-lea
al partidului în activitatea lor curen
tă, acțiunile pe care le desfășoară
pentru intensa mobilizare a colecti
velor de oameni ai muncii la reali
zarea planului și a angajamentelor
pe 1980, an hotăritor al actualului
cincinal.
— Există — ne spunea inginerul
Florea Crăciun, secretar adjunct al
comitetului de partid de la între
prinderea de rulmenți — o expe
riență bună, acumulată in perioada
dinaintea Congresului și pe care
acum, in lumina sarcinilor ce se des
prind pentru noi din documentele
sale, în primul rînd din Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, ne-am
gîndit că e nu numai bine, dar chiar
necesar s-o lărgim și s-o generali
zăm. Mă refer, in primul rînd, la
„săptâmina-record"...
Ca și in alte întreprinderi, și aici,
in perioada premergătoare Congresu
lui, s-a desfășurat, într-adevăr, o
asemenea săptămină menită a onora,
prin rezultatele sale, marele eveni
ment. Numai că aici membrii comi
tetului de partid, ceilalți comuniști
nu s-au mulțumit doar să consem
neze — și nici măcar doar să popu
larizeze larg în rîndurile colectivu
lui — rezultatele cu adevărat remar
cabile ce au fost obținute (11 000 rul
menți peste plan pe zi, față de 7 000
cît fusese angajamentul inițial 1), ci
și-au pds firesc citeva întrebări :
„De ce doar o săptămînă-record ! De
ce, după aceea, lucrurile să reintre
pe făgașul anterior de rutină 7 Oare
n-am putea găsi mijloacele pentru a
transforma condițiile favorizante
create în acea săptămînă — condiții
ce constau intr-o aprovizionare mai
bună decit de obicei a locurilor de
muncă, într-o organizare mai ri
guroasă a fluxului productiv, intr-o
respectare mai strictă a normelor de
disciplină a muncii și producției —
în condiții normale 7 Oare n-am pu
tea permanentiza, printr-o muncă
politico-educativă susținută și tenace,
experiența obținută in asemenea pe
rioade ?“,
La aceste întrebări, comuniștii au
dat răspuns — în modul profund de
mocratic ce definește viața internă a
partidului nostru — printr-o amplă
consultare a celor ce s-au distins
prin rezultate deosebite în perioada
amintită : la plenara lărgită a comi
tetului de partid au fost invitați
cițiva dintre fruntașii întrecerii,
printre care comuniștii Gheorghe
Pătrănescu, Petru Băloi, Nicolae
Manea, Alexandru Vrînceanu.
gen Ionică, spre a împărtăși
experiența lor in obținerea ace
lor rezultate șl a-și spune părerea cu privire la . posibilitatea
posibilit;
transformării acestei experiențe .in
tr-un bun al întregului colectiv —
și nu numai pe parcursul unei s!ngure săptămîni. Demn de evidențiat
este faptul că toți participanții la
ședință — atit membrii comitetului,
cit și invitații — au fost de părere
că in colectiv se găsesc suficiente
resurse pentru o astfel de generali
zare și permanentizare, numai că
ele trebuie mai intens solicitate și
puse in valoare. Și aceasta, mai ales,
avind in vedere perspectivele ce se
desprind din documentele Congresu
lui pentru această întreprindere care,
în viitorul cincinal, va trebui aproa
pe să-și dubleze producția, in cea
mai mare parte pe seama creșterii
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în atit de frumosul
centru al orașului Vaslui există o situație de
nepermis. La blocul
turn cu 9 etaje T 4. dat
in folosință in luna de
cembrie 1978, deci cu
un an și ceva în urmă;
iniei acum nu funcțio
nează liftul. între timp,
în acest ansamblu nou
de locuințe s-au mai
construit încă 4 blocuri
— T 5 (opt etaje), T 7
(7 etaje), T 2 și T 3
(ambele cu cite 8 eta
je). Cu toate acestea, la

nici unul din blocuri
nu au fost puse in
funcțiune lifturile, deși
această operație tre
buia făcută înainte ca
blocurile să fie date in
folosință. Conducerea
I.J.G.C.L. Vaslui arun
că răspunderea pe
I.F.M.A. București (în
treprinderea de fabri
cație și montaj ascen
soare) și I.J.G.C.L. Ba
cău (care se face vino
vată de lipsa de func
ționare a lifturilor
montate la blocurile

tămintea pentru copii.
După aceea, echipa a
coborit în depozitul
de la subsol. Aici, să
vezi șl să nu crezi !
Nu mai puțin de 10
perechi de încălțămin
te erau roase de șoa
reci. In alt colț s-au
găsit cutii cu încăl
țăminte mucegăită. In
vară, o ploaie a pă
truns în depozit, dar
nimeni nu a controlat
de îndată dacă apa a

— Ml-ar trebui și o
sfoară — mai îndrăzni
omul.
— Funcționarul se
miră și mai mult și
între zece vorbe schim
bate la iuțeală cu un
coleg de alături, arun
că și solicitantului
trei :
— Ață, la mercerie...
A părăsit omul, incin
ta mesageriei și a tre
cut strada.
Chiar în față — un
chioșc de răcoritoare,
dumneata
— N-ai
întîmplător o coală de
hîrtie 7 — l-a întrebat
pe vînzător.
— Cum nu, a răs
puns acesta, uite colea
o coală în care au fost
ambalate ciocolatele.
— Mi-ar trebui și-o
sfoară...

(Urmare din pag. I)

comitetelor Frontului Unității Socia
liste o constituie lărgirea organiza
țiilor, primindu-se mereu noi cereri
individuale, semnate de muncitori
tehnicieni, tineri și vîrstnici, bărbați
și femei. De la constituirea organi
zațiilor proprii ale Frontului Unității
Socialiste, la întreprinderea „Proleta
rul" din Bacău au mai fost primite
peste 100 de cereri individuale. Și ac
țiunea continuă. Frontul Unității So
cialiste intărindu-și necontenit rîndurile cu oameni harnici, entuziaști, de
ciși să pună umărul la soluționarea
problemelor colectivului.

și în direcția educării socialiste a
membrilor acestora, pentru creșterea
conștiinței lor muncitorești. Colective
special organizate se ocupă, în acest
sens, de unele laturi ale propagandei
vizuale din secții și ateliere, iar la
club au loc — pe baza planurilor or
ganizațiilor F.U.S. — expuneri pe
feme ale politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, întîlniri cu juriști ,și alți specialiști
pentru explicarea unor legi, ca și cu
membri ai comitetului de partid.
Una din preocupările majore alo

Buni gospodari

cetățeni înaintați

(Urmare din pag, I)

„Sistematizarea municipiului CIujNap.oca in perspectiva cincinalului
1981—1985"; dezbaterea pe tema „Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu. privire la dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste" ; masa
rotundă „Cum întîmpină organi
zațiile proprii ale F.U.S. din ClujNapoca cel de-al doilea Congres al
F.U.S." ; dezbaterile „Noua • organi
zare a F.U.S. consolidează coeziunea
poporului in jurul partidului pentru
Înfăptuirea istoricelor hotărirl alo
Congresului al XII-lea al P.C.R." și
„Participarea organizațiilor proprii
ale F.U.S. la viața obștească în mu
nicipiul Cluj-Napoca".

educativă se desfășoară și în cadrul
filialelor casei municipale de cultu
ră. Șe remarcă, totodată, manifestă
rile politico-educative din întreprin
deri, instituții, cluburi, ce se desfă
șoară sub genericul „Democrația
socialistă pe o nouă treaptă de afir
mare". Răsfoim programul, eșalonat
pe perioada 10—17 ianuarie, al con
siliului municipal și al comitetului
organizațiilor proprii ale F.U.S. Re
ținem, printre altele : vernisajul ex
poziției de fotografii pe tema „Mu
nicipiul Cluj-Na.poca in anii ac
tualului
cincinal" ;
simpozionul

laice de iarnă; demonstrații ale
sportivilor de performanță. In bine
cunoscuta
stajiune se pot practica
cunoscuta stațiune
sporturile sezonului alb, organizatorii așigurînd imaterialele sportive
necesare, prin centrele de inchiriere. Agențiile și filialele oficiilor
județene de turism organizează
excursii la „Serbările zăpezii". în
fotografie: cabana Clăbucet sosire
din Predeal.

Televizoare cu circuite integrate

T 4, T 5 și T 7). Pentru
celelalte două blocuri,
T 2 Și T 3, același be
neficiar implică și pe
constructor, respectiv
șantierul nr. 1 Vaslui,
care mai are de pus la
punct anumite „mă
runțișuri" in puțul, lif
tului.
Și uite așa, ba un
vinovat, ba altul, „po
vestea" durează de mai
bine de un an. Locata
rii nu au însă nevoie
de vinovați, ci de lif
turi. (Crăciun Lăluci).

afectat și cutiile res
pective.
Echipa de control
care a avut inspirația
să coboare în depozi
tul de la subsol me
rită felicitări. Celor
care și-au uitat pro
priile îndatoriri —
responsabilul unității,
organele de control ale
întreprinderii — li se
cuvin, firește, altfel de
felicitări. Sperăm că
le vor primi. (Al. Mureșan).

Cu veverița de porțelan la oficiul poștal
Un
cetățean din
București a cumpărat,
zilele trecute, un ca
dou : o veveriță mare
din porțelan pe care
voia s-o trimită nepoțelului care locuiește
tocmai în Suceava,
S-a dus omul să pună
obiectul la poștă. Acolo, discuția intre el
și funcționarul de la
oficiului
mesageria
poștal 39 a decurs ast■fel :
— Mi-ar trebui —
zise omul — o coală
de hîrtie albă, ca să
împachetez veverița...
— Bine, cetățene, se
: miră ; nespus persoana
’ de după tejghea, dar
matale crezi că aici e
librărie 7 Du-te la li
brărie, acolo sînt coli
de hirtle 1
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Inițiative muncitorești valoroase
și eficient valorificate

Organizatorii de turism din în
treaga țară invită la „Serbările ză
pezii", care vor avea loc în zilele de
12—,13 iiahuarie la Predeal.Spicuim ,
’. din programul acestor serbării
- jocuri- distractive pe "zăpadă, precum și jocuri de cabană; con
cursuri pe teme politico-educative
și turistice ; parada portului popu
lar; datini și obiceiuri tradiționale

Ce număr de pantofi... preferă șoriceii
O echipă de control
al oamenilor muncii
de la întreprinderea
„Metalul roșu" din
Cluj-Napoca a descins
și la unitatea de des
facere a încălțămintei
nr. 145 de pe strada
Horea. La prima ve
dere, unitatea era
bine gospodărită și aprovizionată. Echipa,
condusă de muncitorul
loan Muntean, a sesi
zat însă penuria de
sortimente la incăl-

TUMORI G6za

Serbările zăpezii ’80 u

Locatarii nu au nevoie de „vinovați
ci de lifturi

I

rii și modernizării localității. Bună
oară, zeci de locuitori ai comunei au
participat la felurite lucrări legate de
punerea în funcțiune a liniei de înal
tă tensiune. Și astfel, în ziua de 29
decembrie 1979, generatorul local a
fost oprit, comuna incepind să fie alimentată cu curent din rețeaua na
țională. Este și aceasta o întruchipa
re, la scara chiar și a unei mici așe
zări izolate în munți, a politicii par
tidului de înflorire a tuturor zonelor
țării, de întărire a frăției tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, de mobilizare a noi și
noi energii sociale pentru propășirea
colectivității.

meșteșugărești. Spre folosul lor, spre
progresul comunei".
Consiliul comunal al Frontului Unității Socialiste din Comandău a
avut și pînă acum un rol pozitiv în
antrenarea cetățenilor la diverse
munci patriotice. Numai în cursul anului trecut au fost realizate sute de
metri de trotuare, s-a amenajat o
piață, au luat ființă o bază sportivă
pentru sporturi de iarnă și un pati
noar. Cu eficientă s-a acționat și
pentru organizarea și îndrumarea echipelor de control obștesc, ceea ce a
condus la îmbunătățirea aprovizionă
rii și servirii populației.
Crearea cadrului larg democratic al
Frontului Unității Socialiste a înles
nit și mai mult participarea tuturor
cetățenilor — români și maghiari —
la soluționarea problemelor dezvolta

3

S-Wi

De la o vreme, Vasile Tănaș- .
cu, medic ginecolog la Spitalul □
din orașul Drăgășani, devenise
un om căutat. $i s-a dat in vi
leag că medicul V.T. făcea pe
ascuns avorturi. Se părea că
practica e bănoasă, pentru că
la domiciliul său au fost găsite
tot țelul de „atenții", in valoare
de -peste 100 000 lei. Se chiver„lozm bine omul.I -îc»5
' nisea
își țooon
făcea viața
frumoasă șl indestulată. Dar
curmind. alte vieți...

și

s
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Rubrică realizată de

Un sentiment asemănător am în
cercat și la întreprinderea de pa
— Intr-un . timp scurt, numeroși lo
nouri și tablouri electrice, situată pe
cuitori ai comunei forestiere Coman
platforma sudică a Alexandriei. Și
dau, aflată în munți, la vreo 20 km
aici, preocuparea definitorie a comi
de cea mai apropiată așezare, au de
tetului de partid în această perioadă
pus cereri individuale de înscriere in
o constituie mobilizarea tuturor eFrontul Unității Socialiste — ne spu
nergiilor spre a realiza exemplar
ne Mikoveni Levente, primarul co
planul pe 1980, pentru încheierea cu
munei. S-au constituit astfel două
succes a întregului cincinal. Fără a
organizații F.U.S. — una care cuprin
se lăsa copleșiți de bunele rezul
de personalul muncitor din secția de
tate obținute în ultima perioadă —
exploatare Comandău a I.F.E.T. Tg.
în rîndul cărora un loc aparte il
Secuiesc și alta din care fac parte
oamenii muncii din cooperativa meș
ocupă și livrarea, cu peste două luni
înainte de termen, a 29 de panouri și
teșugărească, din cooperativa de con
a unui pupitru de automatizare pen
sum, precum și alți locuitori ai co
tru prima șarjă de „oțel de Călărași"
munei nemembri de partid. în co*
— comuniștii de aici își concentrea
mitetele acestor organizații au fost ază forțele, cum se exprima atit de
leși cite 15 membri, bărbați și femei,
plastic tovarășul Ion Tudor, secreta
oameni de ispravă care, prin munca
i Di ." F
rul comitetului de partid, spre „con
și comportarea lor, sînt un exemplu
demn de urmat, oameni pe al căror
solidarea pozițiilor cucerite in perioa
da de pînă la Congres". In acest con
cuvînt cei din jur pun preț. Intre aCum este valorificată
ceștia, Fodor Lajos, maistru de ex
text. un obiectiv fundamental îl (con
ploatare
la parchetul din Olves, Drastituie reducerea continuă a cheltuie
în întreprinderi
gomir Geoabă, maistru la parchetul
lilor materiale (la care, în trecut, au
din Alexandria
Giurca, Jano Imre, de la parchetul
existat unele depășiri) prin generali
de exploatare Dărnăul Mare.
zarea și permanentizarea inițiativei
experiența unor acțiuni
maistrului comunist Valeriu Bazavan;
— Printre preocupările principale
„a lucra o zi pe lună cu conductori
deosebite în producție
ale organizației noastre o pondere de
economisiți". Am remarcat, în.această
seamă au cele de ordin economic —
privință, faptul că propaganda vizuală
ne. spune Fodor Lajos. Bizuindu-ne
—
de
la
grafice
și
panouri
.pînă
la
pe rezultatele bune cu care am învelul de complexitate al producției
gazetele de perete — era în plină re
-cheiat anul trecut, ne-am propus cu
moderne, asigurîndu-se, totodată,
înnoire
și
că
esența
acestei
operații
deosebire să scoatem la iveală rezer
normarea științifică a muncii" ; in
de „punere Ia zi" era tocmai indi
vele existente în folosirea mai com
tensificarea muncii politice de la om , vidualizarea
sarcinilor privind eco
pletă și mai complexă a lemnului, in
la om, ai cărei principali protagoniști
amplificarea simțului gos
reducerea pierderilor la parchetele
urmează să fie tocmai acei comu- ' nomiile,
podăresc
pînă
la
ultimul
loc
de
de exploatare, la transport, .astfel inniști și acei membri individuali ai
muncă. Totodată, erau în pregătire . cit eficiența economică a activității
F.U.S. care au dobîndit o autoritate
un
șir
de
acțiuni
—
simpozioane,
co

noastre să crească. Ne preocupă, tot
recunoscută prin rezultatele excep
locvii, dezbateri, cuprinzînd toate
odată,'reducerea consumurilor de car
ționale obținute în timpul amintitei
atelierele
și
echipele
—
vizînd
extin

buranți și lubrifianți prin raționaliza
săptămini-record ; includerea pe or
derea schimbului de experiență în ce
rea și organizarea mai bună a trans
dinea de zi a adunărilor generale
privește
mai
buna
gospodărire
a
ma

porturilor. Ne străduim să-i mobili
ale organizațiilor de bază a unor
teriilor prime, materialelor, combus
zăm în această direcție pe toți mem
puncte speciale privind amplificarea
tibilului,
energiei.
schimburilor de experiență, extin
brii organizației F.U.S. în acest ca
în ce privește sprijinul nemijlocit
derea metodelor de muncă ce și-au
dru, ne gindim să organizăm și ual
comitetului
municipal
de.
partid,
demonstrat rodnicia ; actualizarea
nele
schimburi de experiență intre
care
se
cere
accentuat
în
acest
răs

propagandei vizuale, cu un accent
parchetele de exploatare.
timp.’ ar fi ceva de zis :. înțr-o pe
deosebit pus pe cele mal stringente
rioadă cîhd fiecare zi, fiecare săptăîn cadrul organizațiilor Frontului
sarcini ale planului și angajamentelor
mină are o importanță deosebită în
pe ,1980 ; creșterea nivelului general
Unității Socialiste din comună este de
realizarea integrală a cincinalului,
de exigență prin dezbaterea promptă,
remarcat și activitatea femeilor. Pen
cind spre acest obiectiv se cuvin con
operativă și cu o largă popularizare
tru început, ele s-au ocupat de pre
centrate
toate
mijloacele
muncii
po

chiar și a celor mai mărunte cazuri
gătirea pomului de iarnă, ca și a
litice
și
organizatorice
și
cind,
în
chip
de indisciplină.
unor cadouri- pentru Casa copilului
firesc, locul activiștilor e pe teren,
Fără îndoială, există — așa cum
din Tg. Secuiesc, Dar acesta a fost
ne-am putut da seama — toate pre
în uzine, în secții, în ateliere, nu prea
dfrar un inceput, cu caracter ocăziomisele pentru ca aceste măsuri să
întilnisem in unitățile respective
nu rămînă înscrise doar în procesulnai. „Vom studia în ciu-înd posibiliactiviști ai comitetului municipal. Or,
verbal al unei ședințe : garanția o
tatea extinderii activitățil de țesut
e
limpede
că
locul
lor
e,
mai
mult
ca
dă capacitatea comuniștilor de aici
covoare, acest vechi și tradițional
oricînd, acolo unde se hotărăște soar
de a insufla colectivului convingerea
meșteșug — ne spune Balâzs Elisata producției.
profundă că, la orice solicitări, uni
beta — pentru a le asigura femeilor o
cul răspuns străbătut cu adevărat de
Victor BÎRLADEANU
muncă mai stabilă în cadrul secției
spirit civic, revoluționar este : „Se
Ion TOADER
poate !" ■
din comună aparținind cooperativei

productivității, folosirii mai eficiente
a utilajelor cu care este dotată.
Ne vom limita să consemnăm doar
citeva dintre măsurile cu caracter de
urgență pe care și le-a propus co
mitetul în vederea realizării acestui
obiectiv : formarea din cei mai competenți comuniști, ca și din membri
cu înaltă calificare ăi organizației
proprii a F.U.S., a unui „colectiv de
consulțații tehnico-profesionale" în
sărcinat să asigure transpunerea în
viață a indicației cuprinse în Rapor
tul Comitetului Central potrivit
căreia „calificarea muncitorilor tre
buie ridicată în toate unitățile' la ni-

I
I
I

I
I Iși făcea
I vîața frumoasă
I
I
I
1
avhv

Cu răspundere civică
pentru progresul comunei

— Am citeva capete
de sfoară, a sărit omul bucuros să dea o
mină de ajutor.
Poate că n-am fi pu
blicat aceste rinduri
dacă P.T.T.R., In de
cursul anilor, n-ar fi
cheltuit atita bănet
pentru a ajunge la o
soluție, una bună și.
pentru totdeauna, in
privința ambalajelor
necesare coletăriei. Ea
a inventat ambalaje
din fier, ba cutii din
lemn, ba una, ba alta,
dar, pe’ rînd, a renun
țat la toate și nici
acum nu pune la dis
poziția publicului de
nici un fel. Dacă clien
tul are materialul pro
priu pentru colet bine,
dacă n-are... Să um
ble. (Gh. Graure).

DE LA ADAS
La Administrația Asigurărilor de Stat automobiliștii pot con
tracta diferite feluri
de asigurări facultati
ve auto — care aco
peră o serie de riscuri,
altele decit cele cu
prinse în cadrul asigu
rării prin efectul legii
de răspundere civilă
auto — cum sînt : asigurarea globală pen
tru avarii — casco ;
asigurarea autoturis
melor numai pentru
pagubele produse ca
urmare a accidentelor
de circulație ; asigu
rarea autoturismelor

numai pentru pagube
le produse de incen
diu și calamități ; asigurarea autovehicu
lelor pentru furt ; asigurarea suplimenta
ră pentru cazurile
cind autovehiculul este
condus de alte per
soane decit asiguratul
sau rude ale acestuia ;
asigurarea autovehi
culelor in legătură cu
utilizarea lor Ia con
cursuri, întreceri sau
antrenamente pentnu
acestea ; asigurarea de
accidente a conducăto
rilor de autoturisme și

In trei ani de zile, la Întreprin
derea de anvelope „Victoria" din
Florești — Prahova s-au ars la groapa-crematoriu aproape 300 tone am-'
balaje de hirtie (saci pentru negru
de fum). De ce nu a fost valorificată
această importantă resursă secun
dară 7 De ce s-au încălcat prevede
rile Decretului Consiliului de Stat
nr. 106/1975, care interzice distrugerea
unor astfel de resurse 7
Am mers pe firul acestor întrebări
pentru a găsi răspunsul. Am înțeles
din capul locului că această situație
anormală își are rădăcina in slaba
preocupare a unității amintite, cit și
a întreprinderii de preindustrializare
și achiziții Prahova. Cu legea in
mină, cu toate argumentele ce le-au
avut la îridemînă — inclusiv faptul
că asemenea preocupări ex'istă pretu
tindeni in. lume — ele nu au reușit
să determine conducerea întreprin
derii de materiale izolatoare Berceni
— Prahova să preia materia primă
oferită, s-o introducă în fabricația
cartonului celulozic. Dar să relatăm,
pe scurt, faptele.
în anul 1976 se experimentează, la
I.M I. Berceni și la I.M.I. Vaslui, fo
losirea in producție a resturilor de
hirtie nestandardizată provenită din
fabricile de cauciuc, colorânți, sticlă
rie, produse sodice etc. Delegați de
la toate ministerele interesate, spe
cialiști și cercetători au fost prezenți
în respectivele unități pentru a asis
ta la rezultatele experimentărilor. Și,
spre bucuria tuturor, rezultatele au
fost bune. Ca atare, s-a hotărît
să se livreze de îndată unită- .
ților respective,. din Bercerii și
Vaslui, sacii de negru de fum. Clnd
totul părea intrat pe făgașul normal,
conducerea întreprinderii prahovene
de materiale izolatoare își schimbă brusc părerea. Ea acuză uzura
timpurie a unor piese, care, chipurile,
n-i-ar mai permite valorificarea res-

a altor persoane afla
te in autoturisme ; asigurarea autovehicu
lelor cu valabilitate
numai în afara teri
toriului Republicii So
cialiste România.
Pentru relații su
plimentare și pentru
încheierea unor astfel
de asigurări, cei in
teresați se pot adresa
resporisabililor cu asi
gurările din unitățile
socialiste, «genților și
inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R.
sau, direct, oricărei
unități ADAS.

pectivelor resurse. Astfel că, după
ce a primit primul vagon de saci
trimis, a refuzat să mai primească
ceva. Informăm pe cei care nu știu
— deși cei în cauză știu — că o tonă
de hirtie, după complicate procese

Denumirea
televizorului

Diagonala
ecranului

Sport (portabil)
Olt
Snagov
Sirius
Sirius
Diamant
Diamant
Lux

31
44
47
50
50
61
61
65

Magazinele și raloanele specializate ale
comerțului de stat dis
pun de televizoare cu
circuite integrate, o re
centă realizare a in
dustriei noastre elec
tronice, fabricate de
întreprinderea „Elec
tronica" — București.
Iată citeva avantaje oferite în exploatare de
noile tipuri de televi
zoare : durată de fo
losire îndelungată da
torită faptului că sint
complet tranzistoriza-

cm
„
„
„
.,
„
,.
„

Aconto
15%

3 000
2 920
2 920
3 050
3 100
3 600
3 720
4 000

450
438
438
457
465
540
558
600

te ; reducerea consumului de energie elec
trică cu circa 33 la
sută, prin îmbunătățiri
constructive și funcțio
nale,;
funcționarea
normală chiar și la va
riații mai mari ale ten
siunii pe rețea, datori
tă incorporării unui
stabilizator in aparat ;
simplificarea operațiu
nilor de depanare prin
folosirea în construc
ția televizoarelor a
modulelor funcționale,
module care se pot

Am pornit atunci spre Berceni,
unde am stat de vorbă cu ing.
Gheorghe Voicu, directorul între
prinderii.
— Chiar nu vreți să preluațl sacii
de hîrtie 7

Nu au scuturător
de praf și atunci
din hîrtie...
alege fumul
De patru ani „se caută" un utilaj de desprăfuire, dar pentru că
nimeni nu-l face, evident, nu „se găsește”, în schimb s-au găsit
crematorii care ard anual 400 tone de hîrtie

tehnologice, se scoate din .5—6 mc
de rășinoase.
Ajunși în acest punct al constată
rilor, ne-am deplasat la Întreprin
derea din Florești, pentru a vedea
cum explică această stare intolera
bilă și ce va face de acum încolo
pentru înlăturarea ei.
— Nu se poate face nimic — ne-a
spus directorul.
— De ce 7
— Pentru că I.M.I. Berceni nu
vrea, și pace, să preia sacii. Ce pu
tem face noi 7 — a dat din umeri
dezolat interlocutorul.

Preț
lei

— Nu, nu putem. Dacă introducem
sacii în procesul de producție
scurtăm viața unor piese la un anu
mit utilaj.
— Să admitem această explicație.
Ce s-ar putea face, totuși, pentru va
lorificarea acestor importante resurse
de hîrtie 7
— Este nevoie de un utilaj de
desprăfuire. Nu este o problemă
nouă. Ea a mai fost discutată. Se
poate realiza dacă și forurile de re
sort din centrală și minister vor ac
ționa pentru a intra în posesia res
pectivului utilaj.

Rate lunare
(24 rate)

106
103
103
108
110
128
132
142

schimba cu operativitate. Garanția pentru
buna funcționare a te
levizoarelor cu circuite
integrate este de 12
luni. In toate magazi
nele specializate ale
comerțului de stat te
levizoarele cu circuite
integrate se pot cum
păra și cu plata în
maximum 24 rate lu
nare, cu un aconto de
15 la sută din prețul
de vînzare al aparatu
lui.

Așadar, soluție există. Atunci. vine
întrebarea firească : de ce în trei ani
nu s-a făcut nimic, de ce nu s-a în
cercat să se realizeze desprăfuitorul
necesar, dacă el nici măcar nu im
plică . o investiție prea mare 7
Aceeași întrebare se poate pune și
pentru alte circa 100 de tone de
hirtie provenite anual din ambalaje
comerciale — mai ales cele de la mo
bilă — din hîrtie bituminizată și ce
rată. Acestea se pierd total. Adică se
ard în crematoriu lună de lună.
Am încercat să aflăm care este opi
nia centralei de preindustrializare și
achiziții în legătură cu această si- 1
tuație
„Centrala de preindustrializare și
achiziții și forul nostru tutelar, Mi
nisterul Industriei Ușoare, au inter
venit de mai multe ori în anii 1976,
1977, 1978 și 1979 —j. ne spune Ion
Hendel, directorul adjunct al centra
lei — atit la I.M.I.-Berceni și I.M.I.Vaslui, cît și la forurile tutelare. Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și Centrala
materialelor de construcții, arătînd
obligativitatea preluării și prelucrării
sacilor de hîrtie nestandardizați. Cu
toate aceste intervenții, fabricile pre
lucrătoare (I.M.I.-Berceni și I.M.I. Vaslui) au continuat și continuă să
refuze preluarea acestor materiale.
Mai mult, citeva vagoane expediate
de către întreprinderile noastre jude. țene au fost returnate, cheltuielile
fiind suportate de noi. Or, in aceste
condiții, nu se poate asigura valori
ficarea respectivelor materii prime
secundare".
Așteptăm din partea forurilor în
drept un răspuns care să aducă' la
ordine atit pe risipitori; cit și pe cei
care se fac că n-au auzit pînă acum
de această situație.

Constantin CĂPRARU
Constantin PRIESCU
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Alternativa efortului propriu, creator
la varianta importului s-a dovedit
viabilă, eficientă
Reducerea importurilor constituie
pentru toate colectivele de muncă
ale unităților Centralei industriale de
fire și fibre chimice un obiectiv
prioritar spre înfăptuirea căruia sini
îndreptate eforturile creatoare ale
spScialiștilor. maiștrilor, muncitori
lor, aJe tuturor celor care la locurile
lor de muncă gindesc și acționează
continuu pentru a înlătura cit mai
mult cu putință necesitatea folosirii
unor materiale, piese de schimb și
utilaje ce trebuie procurate de peste
hotare. Despre roadele acestor preo
cupări. despre acțiunile aflate in curs
de înfăptuire in această direcție ne-a
vorbit ing. Vaieriu Monianu, direc
torul general al Centralei industriale
de fire și fibre sintetice de ia Săvinești :
— Consider că cel mai mare ciștig
pe care l-am realizat în ce privește
reducerea importurilor, concretizat
in economii de sute de milioane de
iei valută, este tocmai faptul că am
reușit in ultimii ani să generalizăm
această preocupare, de la nivelul con
ducerii centralei pină la cel al locu
rilor de muncă. Prin munca susținută
a organizațiilor de partid, sindicale
și de U.T.C. s-a creat o atmosferă de
stimulare a mîndriei patriotice pen
tru realizarea cu forțe proprii a unor
piese, materiale ș.a. ce. trebuiau
aduse din import, cu eforturi valuta
re din partea statului. Cercetarea teh
nologică, activitatea de producție, de
întreținere și reparații, investițiile
constituie tot atîtea domenii ale cău
tărilor îndreptate spre noi soluții care
să permită diminuarea importurilor.
Aș mai dori să subliniez faptul că
eforturile noastre sint îndreptate atit
spre reducerea importurilor proprii
ale centralei, cit și — în calitate de
principal furnizor al industriei ușoa
re — spre reducerea importurilor in
această ramură industrială.
— Care sint, în acest sens, princi
palele rezultate obținute pină acum ?
— Rezultatele înregistrate de uni
tățile componente ale centralei în
ultimii ani, îndeosebi la combinatele
de fire și fibre sintetice de la Săvi
nești și Iași, validează din plin efi
ciența preocupărilor noastre. Zecile
de milioane înscrise anual la capitolul
economii valutare ilustrează eficien
ța cu care s-a acționat in fiecare loc
de muncă. In mod firesc prima che
mată Ia găsirea soluțiilor tie diminu
are a importurilor a fost cercetarea
tehnologică. Centrul de cercetări al
centralei, a cărui activitatefleste coor
donată de ICECHIM București, confirmînd prestigiul acestei importante
citadele a științei românești, â ela
borat noi tehnologii de fabricare și
prelucare a firelor și fibrelor chimice,
capabile să reducă masiv și chiar să
înlăture importul unor materii pri

capete de filare — piese din oțeluri,
speciale perforate de mii de găuri cu
diametre de ordinul zecimilor de mi
limetru — reductoare de turație, con
vertoare de fibră și multe alte piese
de mare complexitate și finețe de
prelucrare care erau aduse din im
port. Priceperea și străduința oame
nilor din aceste ateliere, ambiția lor'
de a nu se lăsa mai prejos decit alții
in realizarea unor astfel de piese
s-au concretizat in multe milioane
înscrise la economiile valutare.
— Un capitol însemnat al cheltuie
lilor destinate importului îl constituie
investițiile pentru construirea, extin
derea sau modernizarea instalațiilor.
Știm că și în această privință spiri
tul creator, mîndria patriotică și com
petența colectivelor de muncă ale
centralei și-au spus cuvîntul.
— în secțiile de producție a utila
In unitățile
jelor din cadrul combinatelor de la
Săvinești
și Iași s-au asimilat in fa
Centralei
bricație an de an tot mai multe uti
și instalații prevăzute pentru a
industriale de fire iilajeprocurate
din import. Familii în
tregi de mașini de granulat și tras
și fibre chimice
fire, prese, agregate de etirare, uscătoare, precum și instalații compiexe
de sinteză, de avivare, de termofixare și multe altele sint fabricate acum
tinderea folosirii coioranților indi
prin propriile forțe ale acestor sec
geni și la alte tipuri de fire sinteti
ții. Pe această cale s-a reușit ca in
ce ș.a.
anul trecut ponderea importurilor in
— Care este aportul celor care lu
cheltuielile
pentru noile investiții să
crează direct in producție la diminua
se
reducă Ia jumătate față de cea în
rea importurilor ?
registrată cu numai cinci ani in urmă,
. — La rîndul lor, colectivele de
în anul 1980, utilajele tehnologice și
■I muncă, specialiștii din sectoarele de
piesele de schimb ce nu vor mai tre
producție își mențin în permanență
bui importate, fiind fabricate de sec
treaz interesul pentru promovarea
țiile
de specialitate ale centralei, vor
unor tenologii care înlesnesc redu
totaliza o valoare ce depășește 23
cerea consumurilor de produse din
milioane lei valută, sumă ce va putea
import. Asimilarea fabricației acidu
fi investită pentru alte nevoi ale eco
lui sulfuric prin dublă cataliză, a
nomiei naționale.
producției de persull'a.t de amoniu, a
— Pe ansamblul centralei. în anul
unor auxiliari textili permite an de
1980 în ce se va concretiza efortul de
an producătorilor de fire și fibre
diminuare
a importurilor ?
chimice reducerea substanțială a
— Sinteza rodniciei eforturilor chîcheltuielilor valutare.
miștilor din unitățile componente
Un cuvînt greu. în diminuarea im
ale centralei de fire și fibre chimice
porturilor și-l spun colectivele de
este ilustrată de faptul că în anul
muncă din secțiile de întreținere și
1980 valoarea importurilor Ia un mi
reparații. Numeroase piese de schimb,
lion Iei producție va fi cu 28 Ia sulă
uneori chiar și reparații, care erau
mai mică decit in anul 1978. Este o
realizaie în străinătate sint acum fă
sarcină minimală pe care și-au pro-,
cute in atelierele mecanice ale uni
pus-o oamenii muncii din acest sec
tăților. Un exemplu edificator în
tor al industriei noastre chimice si
această privință îl constituie reface
care cu siguranță că va fi îndeplinită
rea îmbrăcămintei vulturilor la insta
exemplar. O garantează felul in care
lațiile de producere a melanei, caie
toate forțele și energiile sint mobili
era efectuată în străinătate. Ambiția
zate in înfăptuirea 'exemplară a tutu
colectivului atelierului . mecanic al
ror hotărîrilor adoptate de cel de-al
secției melana de la combinatul. din
XII-lea Congres al partidului, între
Săvinești de a realiza el această lu
care reducerea pe toate căile a im
crare de înaltă tehnicitate cu mate
porturilor ocupă un ioc de prim orriale indigene a făcut ca numai în
«>
din.
acest an să se reducă cu peste 10
milioane lei cheltuielile, valutare ale
Constantin BLAGOVICI
unităților centralei. Tot în atelierele
corespondentul „Scînteii"
mecanice ale unităților se fac acum
me și materiale. Un exemplu.: numai
prin stabilirea unor tehnologii care
permit folosirea coioranților indigeni
la vopsirea firelor poliesterice se re
alizează anual economii de 37,5 mi
lioane lei valută, iar prin vopsirea
in masă a melănei cu pigmenți fabri
cați in țară, la fiecare tonă de produs
se economisesc intre 2 500 și 4 000 lei
valută. Tot aici au fost elaborate
tehnologii de producere a fibrelor
tip bumbac, care permit realizarea
în țară a unor importante cantități
de materie primă ce era- importată.
Acum cercetătorii lucrează la stabi
lirea unor noi soluții tehnologice care
reduc importul de substanțe pentru
tratarea ântistatică a firelor, la ex-

0 mare rezervă pentru intensificarea
și diversificarea activităților productive
din agricultură, pentru creșterea
avuției obștești

FOLOSIREA FORȚEI DE MUNCĂ
DE LA SATE
IN TOT CURSUL ANULUI
Rezolvarea problemelor complexe
pe care le ridică o agricultură mo
dernă și intensivă nu poate fi
concepută în afara măsurilor ce se
impun pentru creșterea gradului de
folosire a forței de muncă de la sate,
pentru formarea unor agricultori cu
o pregătire multilaterală, capabili să
asigure utilizarea cu eficiență maxi
mă a mijloacelor tehnice perfecțio
nate. să aplice întocmai metodele
științifice de cultivare a pămîntului
și de creștere a animalelor. Ea iz
vorăște din necesitatea de a lichida
sau cel puțin micșora caracterul se
zonier al muncii la sate, de a im
prima procesului de producție din
agricultură trăsătur^ specifice acti
vității din industrie : continuitate,
uniformitate și productivitate ridi
cată. Prin urmare se pune problema
folosirii din plin a tuturor posibili
tăților locale existente în fiecare co
mună prin îmbinarea judicioasă și
dezvoltarea intensivă a celor două
sectoare de bază — vegetal și animal
— prin extinderea activităților de
semiindustrializare și industrializare
a produselor agricole, diversificarea
serviciilor, valorificarea resurselor
secundare din agricultură, 'dezvol
tarea secțiilor de construcții etc.,
pentru a asigura oamenilor muncii
de la sate posibilitatea de a produce
bunuri materiale pe tot parcursul
anului. în rîndurile ce urmează vom
prezenta preocupările ce există pe
această linie în cooperativa agricolă
din Borș, județul Bihor, rezervele ce
se cer valorificate pe deplin in
scopul creșterii gradului de folosire
a forței de muncă.
Cu toate că este o localitate subur
bană, comuna Borș are un pronunțat
profil agrar. Cei circa 800 oameni
care reprezintă forța activă a coope
rativei lucrează o suprafață de 2 300
hectare, din care 100 hectare cu
legume și 260 hectare cu sfeclă,

cresc 1 700 bovine și 1 500 ovine,
un mare număr de păsări. Coopera
torii ocupați in activitățile indus
triale și prestările de servicii au
adus anul trecut unității un venit de
aproape 4 milioane lei. Anul trecut,
din activitățile agricole și neagri
cole, cooperatorii din Borș au reali
zat o producție de 23 milioane lei.
Veniturile realizate au însumat 8 mi
lioane lei, fiecare participant la
muncă fiind retribuit cu 12 000—
18 000 lei.
Intensificarea producției agricole și
îmbinarea acesteia cu activitățile in
dustriale au asigurat o mai bună ocu
pare a forței de muncă, ajungind, in
medie, la aproape 220 zile pe an. în
zootehnie, legumicultura și activi
tățile industriale gradul de ocupare
a forței de muncă a ajuns la 260—
350 de zile pe an. Ca urmare, unui
participant la muncă i-au revenit in
tre 300—450 norme de muncă. în
1979, în afara forței de' muncă de
bază, la activitățile din cooperativă
au mai participat 350 de oameni, care
au lucrat, in medie, cite 150 zile.
Circa 150 din această forță „auxi
liară" o reprezintă pensionarii, alți
100 sint membri cooperatori angajați
temporar în întreprinderile indus
triale cu activitate sezonieră.
Principalele ramuri de producție ale
cooperativei agricole din Borș sint
cultură plantelor de cîmp, legumicul
tura și creșterea animalelor. Din
cele 209 000 norme de categoria I
anul trecut, 184 000 — reprezentând
în medie 225 norme de fiecare coope
rator — au fost consumate in ramu
rile producției vegetale și animale.
Gradul ridicat de ocupare a forței de
muncă s-a realizat pe seama activi
tății din producția vegetală și zooteh
nică. unde s-au efectuat peste 106 000
de norme, revenind, în medie, pe
cooperator circa 330 de norme.

LA
Cum se acționează in județele
si localitățile afectate de ninsori

O lopată, două, zece...

(Urmare din pag. I)

MEHEDINȚI : Și în această parte
a țării ninge continuu. Stratul de

zăpadă crește cu fiecare oră. în
cursul zilei de ieri erau înzăpezite
20 porțiuni de drumuri pe diferite
distante. Pe întreg cuprinsul județu
lui s-a trecut intens, cu forțe me
canice și manuale, la descongestio
narea cit mai repede a arterelor de
circulație. Cele 117 mijloace meca
nice au fost dirijate cu prioritate in
zonele unde stratul de zăpadă este
mai mare și unde apar o serie de
probleme. De cîteva zile și nopți se
acționează fără contenire pe porțiu
nile de drumuri care duc spre insula
Ostrovul Mic. astfel incit să se asi
gure aprovizionarea ritmică cu cele
necesare a constructorilor de pe șan
tierul hidrocentralei Porțile de Fier
II. De asemenea, acțiunea se inten
sifică tot mai mult pe traseele, care
leagă cele mai îndepărtate comune și
sale de centrul județului, incit trans
portul de călători să se deruleze nor
mal. Se impune ca și consiliile popu
lare comunale, cu deosebire cele din
comunele Cireșu, Breznița de Motru,
Jiana, Gogoșu, Oprișor, Bălăcită,
Baia de Aramă. Bicleș, Ilovăț, Căzăriești și altele, să treacă neîntârziat
la ample și imediate acțiuni de mo
bilizare a cetățenilor la deszăpezire,
in special pe arterele care leagă lo
calitățile de centrul județului, spre
obiectivele agrozootehnice, celelalte
unități de pe raza comunelor. (Virgiliu Tătaru).
DOLJ : Pe întregul teritoriu al ju
dețului Dolj ninge fără contenire de
aproape 24 de ore. Stratul de zăpadă
depășește in multe localități ale ju
dețului 70 de cm. în zona de sud vi
teza vintului a depășit 30 km. pe oră,
viscolind puternic zăpada. Ca urmare
a căderilor abundente de zăpadă,
drumurile Craiova—Bălcești și Cra
iova—Caracal sint închise . traficului
rutier, iar pe drumurile Craiova—Ce
tate. Ripa Roși—Verbița. Virtop—
Cornu—Orodel—Plenița, Sopot—Go
goșu și Castranova—Celaru circulația
este foarte anevoioasă. însemnate
forțe mecanice și manuale lucrează la
curățirea drumurilor, a stațiilor
C.F.R., a rigolelor, a curților între
prinderilor și instituțiilor ș.a.m.d.
Astfel au fost mobilizate un număr
de 65 buldozere și tractoare cu lamă,
22 autogredere, 21 distribuitoare de
sare. 3 autofreze, alte mijloace me
canice. în vederea diminuării întâr
zierii trenurilor de marfă si călători,
peste 200 de oameni ai muncii din
cadrul regionalei, împreună cu 50 de
militari, acționează fără întrerupere,
pe schimburi, de aproape 20 de ore

la curățirea macazurilor , și eliberarea
căilor feroviare. (Nicolae Băbălău).
OLT : Ninsorile abundente din ulti
mele două zile au făcut ca la Slatina,
Balș. și Caracal stratul de zăpadă să
depășească 60—70 cm. în sudul jude
țului Olt, nămeții au ajuns și la 2
metri înălțime. Datorită viscolului pu
ternic. ieri dimineață cîteva autobuze
cu navetiști au sosit cu întârziere la
întreprinderea de vagoane. Caracal și
la întreprinderea de osii și boghiuri
Balș. Ieri către ora prînzului, în
urma măsurilor energice luate de co
mandamentul județean, care a concen
trat pe traseele înzăpezite un mare
număr de gredere, buldozere și alte
utilaje, circulația a revenit la normal
inclusiv pe rutele Caracal — Corabia,
Corabia — Ianca, Balș — Dobrețu,
și Balș — Morunglav. Pentru a pre
întâmpina blocarea arterelor de cir
culație, pe lingă cele" 110 utilaje
pentru deszăpezire au. fost trimise în
această acțiune alte 80 de buldozere,
gredere, numeroase tractoare cu lamă
etc. de la unitățile de construcții jndustriale și. hidroenergetice. Totodată,
în localitățile județului, cetățenii
participă iii mare număr la debloca
rea trotuarelor și străzilor de zăpadă,
a aleilor ce duc la sectoarele de pro
ducție. (Emilian Rouă).
TELEORMAN : Stratul de zăpadă
atinge o grosime de peste 30. cm. La
apelul organizațiilor F.U.S.. ieri peste
30 000 de cetățeni din Alexandria,
Turnu ; Măgurele, Roșiorii de Vede,
Zimnicea, Videle și alte localități
și-au dat concursul la evacuarea ză
pezii din fața imobilelor, la degaja
rea străzilor, trotuarelor și a gurilor
de canalizare, a tuturor căilor ele
acces. în zona petrolieră Videle, echi
pe de sondori intervin prompt pentru
a asigura funcționarea sondelor la
întreaga capacitate. în complexele și
fermele zootehnice se asigură în per
manență buna funcționare a instala
țiilor de încălzire și evacuare a de
jecțiilor, sfat deblocate căile de acces
către depozitele de furaje. (Ion
Toader).

ILFOV : în Ilfov ninge și viscoleș
te în întreg județul, spulberînd zăpa
da. Pe alocuri, stratul de zăpadă a
atins 30 cm. în jurul orei 12, circu
lația era îngreunată, pe întreaga re
țea rutieră, 12 trasee de circulație
fiind suspendate. Echipe suplimenta
re de depanatori continuă să lucreze
la repunerea în funcțiune a celor 9
linii electrice întrerupte care afectea
ză alimentarea cu energie, apă și căl
dură a unor unități agricole și ferme
zootehnice. între care I.A.S. Belciu'gatele și Fundeni, C.A.P. .Vidra, Sintești, Petrăchioaia. Drăgoești, Singureni', Cernica și altele.
Unul din obiectivele spre care este
concentrată atenția îl constituie serele,
care in județul Ilfov ocupă suprafețe
însemnate. Există cantități suficiente
de combustibil pentru încălzire, s-a
completat stocul de motorină pentru
tractoarele cu remorci care transportă
îngrășăminte și materiale pentru sere.
De asemenea, se lucrează la menți
nerea în circulație a drumurilor între
cele patru fabrici de.' nutrețuri com
binate din județ? — Oltenița, Giurgiu,
Urziceni și: Periș — și complexele
zootehnice pe care le servesc. (Lucian
Ciubotaru).

Ce atestă graficul de mai sus ?
o Admițând că potențialul

maxim
al forței de muncă existent in coope
rativa agricolă din Borș echivalează
cu consumul de norme efectuat in
luna iulie, rezultă că în anul 1979
nu s-a folosit mai mult de o treime
din acest potențial. Cu cele 140 000
de norme care mai puteau fi efec
tuate anul trecut se putea obține o
producție agricolă suplimentară de
circa 8 milioane lei, ceea ce ar fi
însemnat o creștere a veniturilor
anuale cu cite 5 000—6 000 lei de fie
care cooperator.
O Datorită Insuficientei dezvoltări
a unor activități productive diversi
ficate, in șase luni din an, coopera
tiva agricolă din Borș lucrează doar
cu jumătate din forța de muncă
existentă.

• O analiză a modului cum au
fost utilizate normele de muncă pe
fiecare lună in parte arată o mare
discrepanță între perioada de vîrf și
lunile așa-zis neagricole. Și aceasta
nu numai la cultura plantelor de
cirap. unde raportul între luna de
virf și luna cu cel mai mic consum
de muncă este de 6:1, ci chiar și in
zootehnie și legumi cultură, unde
numărul de norme consumate in
luna iulie este aproape egal cu nu
mărul total de. norme efectuate in
lunile ianuarie, februarie și decem
brie. Un caracter oarecum sezonier
îl are chiar și activitatea industrială,
perioadele de virf coincid tocmai cu
virful campaniilor agricole.
Folosirea deplină și rațională a
forței de muncă in cooperativa agri
colă din Borș trebuie gîndită și ju
decată atât prin transformările cali
tative care au loc în procesul de
producție agricol ca urmare a creș
terii ponderii lucrărilor mecanizate
.mai ales la cultura plantelor de ,cimp
și, in zootehnie —sectoare care solici.tă deda an la an tot mai pătină forță
de muncă — dar și prin dezvoltarea
a noi activități care să ofere popu
lației ocupate, în continuă imbătrinire, posibilitatea de a produce bu
nuri materiale pe tot parcursul anu
lui. Legumicultura este unul din
sectoarele in care ar trebui organi
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Corespondenții „Scînteii" transmit:
Lipova, Curtici, Sîntana, Gurahonț și
altele. — echipele speciale alcătuite
din membri ai organizațiilor locale ale
F.U.S. și tineri uteciști au muncit
pină noaptea târziu la deszăpezirea
străzilor, liniilor de tramvai și auto
buz. căilor de acces din sectoarele
zootehnice, a incintelor unităților
economice, ceea ce a făcut ca in pre
zent, deși continuă să ningă, activi
tatea productivă, viața in- orașele și
comunele județului să se desfășoare
normal. (Mircea Dorgoșan).

Așa arată graficul repartizării pe luni a normelor de muncă efectuate in 1979
in C.A.P.-Bprș

zate activități de prelucrare și In
dustrializare a produselor, ținind sea
ma de o anumită tradiție existentă
aici, dai- și de faptul că aceasta nu
ar solicita investiții mari. Crearea
sectorului horticol in cadrul consiliu
lui agroindustrial trebuie să asigure
dezvoltarea acestei activități, din care
ar putea beneficia atit cooperatorii,
cit și populația de la orașe. Lucru
rile nu se opresc aici. în comună
există o brutărie, în care se produce
piine din făina adusă de cooperatori.
Prin cooperare cu întreprinderea de
morărit și panificație, în trei schim
buri normale de lucru, ea ar putea
produce piine pentru toți cei 5 000 de
locuitori ai Borșului. Echipa de con
strucții aduce venituri frumoase si
tocmai de aceea ar trebui extinsă,
pentru a face față solicitărilor mari
ale locuitorilor din sat. La Borș a
existat și o secție de confecționare
de mături, care a foșt insă desfiin
țată din lipsă de materie primă.
Cum sorgul se dezvoltă foarte bine
in această zonă, considerăm că or
ganele agricole trebuie să reintro
ducă această cultură în planul de
producție al cooperativei. Se impune,
de asemenea, reprofilarea secției de
lemnărie, prin organizarea unor acti
vități bazate pe prelucrarea diferi
telor produse secundare.
în favoarea organizării și extin
derii unor asemenea activități ple
dează nu numai cerința obligatorie
de a fi imbunătățită actuala struc
tură a forței de muncă din coopera
tivă, aflată în marea ei majoritate
dincolo de granița celor 50 de ani,
dai- și necesitatea obiectivă de a
asigura. o dezvoltare accelerată a
acestei unități, pentru a oferi oame
nilor posibilitatea de a obține veni
turi egale sau cel puțin apropiate
celor ce se realizează in industrie.
Și cu cit aceste activități vor fi mai
complexe, cp. atit; mai )pgri vor fi și
posibilitățile Oe atragere spre ele a
tineretului din comună — problemă
vitală pențru dezvoltarea cooperati
vei agricole din Borș.
•

Iosif POP
Alexandru PETI
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Piedici în calea utilajelor
de deszăpezire

.„dar ar trebui să acționeze zilnic sute de mii. Ieri, numeroși bucureșteni au lucrat la deszăpezire.
Este de așteptat ca astăzi și miine numărul lor să fie insă considerabil sporit

Bucureșteni,
alături de pluguri, lopețile!
In Capitală. O constatare pozitivă.
La prima ninsoare s-a acționat ener
gic, degajindu-se rapid principalele
artere de circulație. în acele zile
și mai cu seamă duminică, un nu
măr mare de cetățeni au acționat or
ganizat la curățirea străzilor, in
jurul blocurilor, in fața magazine
lor. De asemenea, și in cursul zilei
de ieri, așa cum. am fost informați de
la Comandamentul de deszăpezire
de pe lingă Consiliul popular al
municipitflui, peste 1 000 de utilaje
au acționat la degajarea de zăpadă
a arterelor pe care se . desfășoară
circulația mijlqacelor de transport in
comun.
Temporare
blocări cie
vehicule în cîteva zone industriale
— I.M.G.B.. Fabrica de cabluri și
materiale electroizolante, „Acumula
torul", I.M.U.C. — au fost rezolvate
cu ajutorul utilajelor grele. în
cursul după-amiezii. muncitori din
întreprinderi, angajați din insti
tuții au participat la curățirea alei
lor. a acceselor spre ateliere. ma
gazii și depozite,
menținîndu-se.
pretutindeni condiții normale de
lucru. Venind in Întâmpinarea do
rinței unui număr apreciabil de
navetiști, pentru dare plecarea acasă
și sosirea la lucru constituie acum o
problemă, conducerile unor între
prinderi — „Acumulatorul", „Visco
lii" și altele — au asigurat pentru
aceștia hrană și condiții de cazare
corespunzătoare.
Desigur, este de înțeles că circula
ția a fost mult îngreunată, deoarece
a viscolit tot timpul. Cu toate aces
tea. spre seară, pe unele artere de
circulație, un număr de mijloace
mecanice staționau, sau pur și simplu
lipseau de unde ar fi trebuit să fie.
Asemenea situații se puteau întâlni

pe șos. Ștefan cel Mare, Mihai
Bravu, în zona Piața Muncii, lungi
porțiuni ale Căii Griviței etc. Din această cauză, au apărut dereglări in
circulația mijloacelor de transport în
comun. Vehiculele nu se puteau de
plasa decit cu viteză foarte redusă,
porneau greu din stațiile necurățate.
înțelegem și apreciem efortul pe
care lucrătorii I.T.B. l-au făcut
in aceste zile, totuși, datorită unui
slab control la unele capete de linii,
au apărut nereguli. Astfel, ieri, în
jurul orei 8,30, in stația Piața Iancului. prin care trec tramvaiele 26, 27,
24 și 1, au venit in grup compact
patru vehicule ale liniei 24 și ime
diat după aceasta alte patru ale
liniei 1.
Trebuie arătat că ieri, spre deose
bire de zilele trecute, s-a constatat o
participare mai slabă a cetățenilor la
acțiunile de deszăpezire. La multe
blocuri cu zeci și sute de apartamen
te. scările de intrare erau blocate de
zăpadă. Nu era curățat accesul la
magazine și alte puncte de aprovi
zionare. în multe asemenea locuri nu
s-a mișcat o lopată de zăpadă ca să
se poată circula normal. Este de aș
teptat ca in cursul zilei de azi, din
inițiativa consiliilor populare de
sector, a deputaților, a organizațiilor
Frontului Unității Socialiste, a aso
ciațiilor de locatari, a comitetelor ce
tățenești, să se asigure o participare
continuă, masivă, practic a întregii
populații la acțiunile de. deszăpezire,
în așa fel îneît să se asigure condiții
normale de circulație pentru mijloa
cele de transport, pentru deplasarea
la locurile de muncă, la unitățile co
merciale, să se evite golurile in
aprovizionarea întreprinderilor, a ma
gazinelor, întârzierile de la lucru.

Circulația pe șosele
și calea ferată
Calea ferată. Toate liniile de cale
ferată sint circulabile, insă regulari
tatea circulației este afectată in
Muntenia și sudul Moldovei, Îndeo
sebi pe următoarele trasee : Bucu
rești—Urziceni—Făurei, Ploiești—Buzău-Adjud, Ploiești—Urziceni, Fău
rei—Buzău, Făurei—Tecuci, Făurei—
Țăndărei, București—Ciulnița, Ciulnița — Slobozia, Țăndărei — Fetești,
București—Giurgiu,
Ciulnița—Con stanța,
Medgidia—Tulcea,
Bucu
rești—Oltenița. Un însemnat nu
măr de stații și complexe feroviare
au funcționat sub capacitatea lor :
București-triaj, Ploiești-triaj, Roșiori
de Vede, Craiova, Piatra-Olt, Ghigiu,
Golești, Timișoara-Nord. Simeria,
Suceava. Buzău, Făurei. Adjud. Ur
ziceni. Se lucrează la menținerea
circulației cu toate mijloacele teh
nice disponibile, cu 6 000 de angajați
civili și peste 1 000 de militari.
Drumurile. în cursul zilei de ieri,
circulația era intreruptă pe traseele
DN-1 D, Albești—Urziceni : DN-2
București—Urziceni (km. 36—39) ; Ur
ziceni—Buzău (km. 58—69 și 88—89);
DN-2 C Buzău—Pogoanele—Grivița
(km. 15—30 și 40—45): DN-3 Bucu
rești—Lehliu (km. 35—36). Se circulă
cu greutate pe drumurile supuse vis
colului, unde vintul suflă cu 70—80
km pe oră, spulberind zăpada, cum
sint cele din județele Olt, Argeș,
Dîmbovița, Teleorman, Ilfov, Ialo
mița, Prahova și Buzău.
Transporturile rutiere. In cursul
zilei de ieri, in sudul țării .au fost
redate circulației 190 de curse, pe 46
trasee. Au mai rămas 425 trasee în
chise cu 1 887 curse suspendate, in
județele Dolj, Suceava, Botoșani,
Olt, Caraș-Severin, București (curse
suburbane), Cluj. Dimbovița și Ilfov.
Un număr de 5 802 autovehicule și
1 787 remorci se aflau în cursul zilei
de ieri blocate la locuri de parcare
și încărcare.

Ieri pe strada Brezoianu din București

RECOMANDĂRI ALE INSPECTORATULUI GENERAL
AL MILIȚIEI
Ținind seama de starea timpu
lui, se impun restrîngerea depla
sărilor cu autoturismele in inte
riorul localităților și evitarea fo
losirii lor in afara acestora. Se
recomandă unităților deținătoare să
permită ieșirea in cursă a autove
hiculelor numai în situația în care
deplasarea este absolut necesară. Au
tovehiculele trebuie să fie în bună
stare tehnică și dotate oi materiale
pentru deszăpezire. Conducătorilor
auto li se cere să ruleze cu viteze
adecvate condițiilor de drum, să nu
efectueze viraje și frînări bruște, să
prevină derapajele. Pe străzile și

drumurile unde calea de rulare este
îngustată din cauza zăpezii, în ■ timpul
intersectării sensurilor, conducătorii
auto trebuie să circule pe dreapta și
dacă nu pot continua deplasarea să
oprească din vreme pentru a per
mite trecerea autovehiculului din
sens opus. Deținătorii de autoturis
me sint solicitați să le scoată de
îndată din carosabil și să le par
cheze in curți sau pe trotuare pen
tru a permite intervenția utilajelor
de deszăpezire. Se impune, de ase
menea. a se acorda, in toate cazurile,
prioritate utilajelor care' acționează
ia degajarea arterelor de zăpadă.

Secvență semnificativă pentru Vasluiul acestor zile : cu mic, cu mare — la
degajarea străzilor de zăpadă
Foto : V. Botoșanu
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A vorbi despre conflict
într-o operă cinematogra
fică înseamnă a te 'referi
la esența ei, căci — cum
putem citi in orice dicțio
nar de terminologie litera
ră — conflictul este insăși
substanța care definește
valoarea unei opere. In cele
ce urmează ne vom referi
la autenticitatea și profun
zimea conflictului în unele
filme românești — în speță
la cele din viața satului (li
mitare, firește, arbitrară,
dar care ne ingăduie o pri
vire cit de cit cuprinză
toare a operelor inspirate
din această foarte fierbinte
zonă a actualității).
Ideea că filmul de actua
litate este condiția vitală a
oricărei cinematografii apa
re limpede pentru toată lu
mea ; este lesne observabil
faptul că, cel puțin sub ra
port numeric, această cate
gorie de filme a cîștigat te
ren in - producția ultimilor
ani. Ne grăbim să adău
găm că unii pași siguri s-au
făcut și in zona calității și
critica de specialitate a
semnalat adesea apariții de
pelicule onorabile pe ecra
ne. Dar de la „onorabil" la
„memorabil" este încă un
drum destul de lung și. aș
zice, anevoios. Ce li s-a re
proșat cel mai frecvent fil
melor românești din aceas
tă categorie ? Nu o dată,
lipsuri destul de grave ținind de insuficienta cu
noaștere a realității, de ne
înțelegerea esenței și inedi
tului ei. de îndrăzneala in
vestigării acestei realități’și
incapacitatea de a o revela
convingător, Dacă unele
din aceste neajunsuri au
fost în parte înlăturate sau
se află sub incidența efor
tului de înlăturare, aceasta
se .datorește decisiv faptu
lui că însuși secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, i-a
îndemnat .în repetate rân
duri pe artiștii și scriito
rii români să creeze opere
„care să redea cit mai co
lorat și cit mai divers din
punct de vedere artistic re
alitatea contemporană, via
ta constructorilor socialis
mului. succesele șl bucurii
le lor, greutățile, mentali
tățile înapoiate și viciile
condamnabile ale unor oa
meni". Iată, concentrate în
tr-o. singură frază, idei care
pot și trebuie să stea la
baza întregii creații cine
matografice românești, iată
indicate surse inepuizabile
de conflict, în stare să ali
menteze o activitate crea
toare prodigioasă. De aceea
— în ciuda apariției citorva pelicule bune, demne de
atenție — continuă să ne
nemulțumească o producție
cu prea multe lucrări plate,
cărora le lipsește încărcă
tura de . idei, de semnifica-

SCINTEIA •—miercuri 9 ianuarie 1980

ții, de adevăr, autenticita
tea conflictelor, a caracte
relor, a atmosferei, filme
care păcătuiesc prin redu
cerea actualității la decor.
Cele cîteva titluri la care
ne vom referi vor fi, spe
răm, edificatoare. Ne încu
metăm a arunca o privire
mult in urmă și a ne aminti, cu detașarea pe care
ne-o îngăduie timpul, unele
titluri de la jumătatea de
ceniului trecut : „Merii săl
batici" (Alecu
Croitoru,
1965) , „Dragoste lungă de-o
seară"
(Horea Popescu,
1964), dar mai ales „Vre
mea zăpezilor" (Gh. Naghi,
1966) . Dacă primele două
titluri creează doar cadrul
problemei, cel de-al treilea
ține de substanța ei ; căci

rea atmosferei specifice sa
tului din Bărăgan, acea cu
noscută atmosferă, atit de
pregnant surprinsă de Panait Istrati.
Pină la apariția, in 1971,
a filmului „Frații", semnat
de debutantul Mircea Mol
dovan (în colaborare cu
Gică Gheorghe), zona fier
binte a satului contempo
ran n-a mai „produs" nici
un film menționabil. Peli
cula aceasta avea însă sec
vențe de reală vibrație ar
tistică, ne lăsa să ghicim
oarecare subtilitate și si
guranță regizorală. Am
prețuit atunci autenticita
tea fragmentelor de viață
din care se compunea (nu
peste tot ferită de graba
descrierii reportericești, de

Mircea Moldovan în urmă
toarele două filme „rura
le" : „Toamna bobocilor"
(1975) și „Iarna bobocilor"
(1977). O problemă de stric
tă actualitate — integrarea
la sate a tinerilor- intelec
tuali — este tratată, după
opinia mea, superficial, cu
sforțări de comedie, cu 1nautenticități în dimensio
narea conflictului între pre
ședintele C.A.P.-ului și me
dicii, profesorii, inginerii
repartizați
în
comună
(„Toamna bobocilor"). Fals
ni s-a părut a fi și conflic
tul propus de „Iarna bobo
cilor", film cu o linie nesi
gură a subiectului, fărâmi
țată de microconflicte și intimplări laterale. O con
fruntare oricit de sumară a

Naivități în filmul
„Vremea zăpezilor" era (și
cred că putem spune este)
un film izbutit, temeinic
scris de doi prozatori valo
roși — Fănuș Neagu și Ni
colae Velea — sesizînd rea
lități esențiale din viața
satului acelei
perioade.
Prin titlu, autorii creau o
foarte frumoasă metaforă ;
aspirație nepotolită către
puritate, „setea de alb", de
curat, tendința spre o con
știință imaculată a eroului
principal, Pavel Pavel —
omul nou al satului aflat in
istorice prefaceri — este
admirabil „prinsă" în această imagine
poetică.
Conflictul eroului cu forțe
le potrivnice acestei ten
dințe noi este încordat, plin
de tensiune, conflict între
două ireconciliabile concepții despre viață : pe de
o parte, concepția lui Pavel
Pavel, nouă, dreaptă, ne
clintită, care refuză com
promisul și necinstea, erou
care pune interesele ob
ștești mai presus de ale sale,
care vrea să conducă satul
pe calea nouă a socialis
mului, iar pe de altă parte
concepția Moroganilor, ve
nind din straturi învechite
și imbicsite de egoism, de
răutate, de dușmănie. Du
blat de aspecte familiale
sensibile, conflictul de esență socială capătă nuan
țări subtile. Filmul conține
un material faptic bogat,
credibil și adesea vibrant.
El are calități mai ales în
ceea ce privește surprinde-

notație pitorească).
Con
flictul era și aici aspru : o
confruntare
între două
mentalități, moduri de gindire, între doi frați care
concep viața în chipuri dia
metral opuse. Dar Mircea
Moldovan atingea un punct
superior în tratarea acestor
probleme abia cu filmul
„Vifornița" (1973), filme cu
intenții metaforice incă din
titlu, sugerind că avem a
face cu un proces complex
prin care trec eroii filmu
lui în anii plini <je drama
tic dinamism ai cooperati
vizării agriculturii, ani des
tul de grei pentru activis
tul de partid, pentru că lip
sea experiența. Cineaștii
s-au oprit exact asupra acestui punct critic și au în
cercat să-i pătrundă înțe
lesul, să-1 analizeze din
toate unghiurile. Sînt cir
cumscrise conflictului mai
multe destine omenești do
minate de comandamentul
social al acelor ani. Avem
aici mai ales un bine ten
sionat conflict interior. Bi
ografia spirituală a perso
najului central, un secretar
raional de partid, este foar
te interesantă și regizorul
surprinde
eu
pricepere
mentalități specifice unui
spațiu și unui timp, unei
perioade dramatice și eroi
ce în aceeași măsură. Fil
mului nu-i lipsesc, de' ase
menea, calități de atmosfe
ră și de bună dozare in
schițarea caracterelor ; ceea
ce însă nu mai reușește

filmului cu actualitatea sa
tului, cu realitățile, cu psihologiile lui complexe, cu
relația sat-oraș îl pune în
tr-o inferioritate evidentă ;
pentru că rămine departe
de sat și de marile lui ade
văruri. A crede, acum, că
probleme dificile de via
ță, de mentalitate, de atitu
dine față de muncă se mai
pot soluționa doar prin fo
tografii la gazeta de stradă,
e nu numai o atitudine in
fantilă. ci poate chiar o de
naturare ; căci munca poli
tică are, acum, forme su
perioare, mai eficiente. Țărănii pe care ni-i prezintă
cineaștii în „Iarna bobocilor" sint însă naivi și superficiali, iar conflictele in
care sint implicați nu pot
avea și nu au — în mod fi
resc — decit „calități" pe
măsura lor. Mai mult, per
sonajul central — președin
ta cooperativei agricole —
ni se pare cu totul anacro
nic in atitudinea și compor
tamentul său general, căci
se opune (și cineaștii o iau
în serios) unui proces so
cial firesc și fără echivoc :
absorbirea de către oraș —
de către marile șantiere ale
socialismului — a forței de
muncă ce prisosește satu
lui. Toate acestea determi
nă o atmosferă și o stare
conflictuală in cea mai
măre parte superficiale și
chiar false, în contradicție
cu îndemnul la buna cu
noaștere, la profunda in
vestigare a realităților, a

psihologiilor, a relațiilor esențiale din viața contem
poranilor noștri.
Menționăm în treacăt alte
două filme cate, fără a fi
scutite de „infidelitățile"
semnalate mai sus, au to
tuși și destule calități :
„Ultima noapte a singură
tății" (1976) și „Drumuri in
cumpănă" (1979), ambele
semnate de Virgil Calotescu
(regia), și de Ion Brad și
Al. Brad (scenariul) și am
bele urmărind cu acuitate
relația individ — colectivi
tate. s
Vom încheia cu o referi
re la ceea ce socotim a fi
cel mai bun film inspirat
din viața satului contempo
ran — „Iarba verde de acasă" (1978), scris de Sorin
Titel și regizat de Ștere
Gulea. Este, credem, cea
mai frumoasă, mai lirică și
mai tandră pledoarie pen
tru satul românesc pe care
a făcut-o pînă acum cine
matografia noastră. Cineaș
tii vorbesc aici, convingă
tor. despre legătura „de
singe" a individului'cu lo
cul nașterii sale. Procesul,
de care vorbeam mai sus,
al exodului către oraș al
lumii satului, în special al
tineretului, este pe cit de
firesc pe atit de complex și
dramatic sub raportul psi
hologiei, al transformărilor
în mentalitate, in .modul de
viață. Satul din filmul la
care ne referim a cunoscut
și cunoaște iîn continuare
transformările:
înnoitoare
ale prezentului, dar în ace
lași timp el își păstrează cu
gravitate trăsăturile de esență care îi asigură con
tinuitatea și rezistenta is
torică și aceste trăsături țin
de complexitatea psiholo
gică a oamenilor, de modul
lor de a înțelege viața și
ideea continuității. Pe Ște
fan Serafim, eroul filmului,
îl cheamă in sat — cum
spuneam — o legătură de
esență, legătura cu pămîntul, cu părinții, cu aminti
rile copilăriei, cu frumuse
țea oamenilor și a locurilor,
cu ceea ce pecetluiește, adică, o comuniune decisivă.
Autorii acestui film iu
besc satul și ii înțeleg ade
vărurile esențiale. Așa se
explică frumusețea pledoa
riei lor. densitatea atmosfe
rei și iscusința cu care au
conjugat termenii de per
manență și continuitate cu
cei referitori la actualita
tea imediată, vibrantă și
dinamică. Un punct înalt
pe scara valorică a produc
ției noastre cinematografi
ce, un punct sub-care avem
datoria să nu coborim, să-1
depășim în viitoarele noas
tre creații cinematografice.

Ștefan OPREA

Mîini măiestre care știu sâ dea viața motivelor populare

Faza finală a celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cin
tarea României" a înscris Bacăul
printre județele fruntașe în dome
niul creației literar-artistice de masă.
Premiul intîi și titlul de laureat in
domeniul dramaturgiei, criticii literare, creației plastice, cineclubului
sau creației corale au revenit unor
membri ai - cenaclurilor literare, de
creație dramaturgică și muzicală, de
artă plastică și creație cinematografică. Viorel Savin, Mircea Dinutz,
Aurel Țenț, Vasile Lomură, Vla
dimir Lucavețchi sînt autorii lucră
rilor premiate, lor adăugîndu-li-se și
alți creatori amatori ce activează in
diferite localități ale județului.
Aceste rezultate deosebite nu sînt
deloc intîmplătoare. La prima edi
ție a „Cintării României", la acest
capitol, Bacăul a fost insuficient re
prezentat față de posibilitățile exis
tente. Potențialul real de talente nu
,a fost
'
valorificat datorită faptului
că au lipsit inițiativele de depistare
și integrare a acestora in colective de creație ce se cereau indrumate cu competență și pasiune, să
fie stimulate în presa locală (revis
ta „Ateneu" și gazeta „Steagul roșu"),
in expoziții de grup sau personale,
in concerte sau festivaluri ale cine
cluburilor.
Pentru această nouă perspectivă
s-a acționat printr-o consfătuire lar 45
gă a creatorilor profesioniști și amatori.. .Membrii filialelor uniunilor
de creație, scriitori, artiști plastici,
compozitori, cineaști au coordonat
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Pagini durabile inspirate
din epopeea națională

„Istoria noastră naționa
la, în multe din datele ei
constitutive, precum și în
semnificațiile active ale acestora, este o istorie a re
zistenței" : iată programul
insuși al unei ample cer
cetări**) in care literatura,
istoria literară se îmbină
armonios cu datele, cu evenimentele, in fine, cu în
treaga cronologie a istoriei.
Parcurgînd istoria temei
— în aspectele ei esenția
le. ca și în detaliile ei aparent minore — Nicolae
Stan se vede constrins —
' constrins în chip dialectic
— să evoce sintetic întrea
ga biografie frămintată a
poporului român surprinsă
în nenumărâtele-i ipostaze
literare care, în diferite
moduri, reflectă sau refrac
tă lupta pentru libertate și
independență, pentru elibe
rare națională și socială.
Toate aceste eforturi gran
dioase și patetice, însuma
te in chip variat in con
ceptul de rezistentă, pot fi
urmărite — și sint în fapt
urmărite — începind cu
folclorul, cu creația popu
lară și continuînd cu lite
ratura scrisă, cultivată, din
perioada clasică și roman
tică, pînă în epoca interbe
lică, în care s-a conturat
puternica luptă a comuniș
tilor in ilegalitate. Meritul
esențial al autorului este de
a fi descoperit — și de a
fi instaurat cu succes în
planul activ al radiografiei
rezistenței naționale româ
nești — un concept de
bază, care cumulează o se
rie de sensuri importante
și profund semnificative.
Este vorba de conceptul de
luptă subterană care înso
țește în fond întreaga is
torie a' mișcării, a luptei
naționale și sociale la ro
mâni, din cele mai vechi
timpuri, de la Burebista și
Decebal, pînă in preziua is
toricei insurecții naționale,
a eliberării țării de sub do
minația fascistă. De la
hărțuiala năvălitorilor pes*) Nicolae Stan : Reflec
tări istorice-literare ale re
zistentei românești, Editura
politică, București, 1979.

• ILFOV. După premierele
comediilor „Petrecere fără chef"
și „Paradis de ocazie", teatrul
„Ion Vasilescu" a prezentat
montajul de muzică și poezie
patriotică „Din dragoste". Re
cent a fost prezentat noul spec
tacol „Dulcea ipocrizie a bărba
tului matur" de Tudor Popescu.
(Lucian-Ciubotaru). @ BACAU.
Sub genericul „2050 de ani de
la crearea primului stat dac
centralizat și independent", in
orașele și satele județului Bacău
au loc in aceste zile simpozioa
ne, expuneri, mese rotunde, ver-

te populațiile locale din
neanu. Ni se pare impor
tant să semnalăm aici me
străvechiul stat dacic, și de
la acei latrones (adică
ritul autorului de a fi pus
cu o și mai mare pregnanluptători izolați) care se o. ță în relief țelurile profund
puneau cuceririi Daciei de
patriotice și militante ale
către romani, și de la aunor societăți și asociații
ceste tactici pină la lupta
pașoptiste care, sub diverse
organizată antiotomană, aembleme culturale, desfă
șadar, de la haiducie pină
șurau, în fapt, pe ascuns, o
la conspirația deschisă ca
puternică luptă de atragere
pagină a războiului, au
a tineretului intelectual, a
torul parcurge o gamă în
maselor pentru eliberare
treagă de strategii ale
socială și națională. Astfel
luptei subterane. Dar evo
sînt văzute „Societatea pen
luția lor istorică, adică
tru învățătura poporului ro
înfățișarea lor in timp și
mân" (înființată la Paris, in
in spațiu, este numai una
1829), „Tînăra Daco-Româdin îndatoririle sau fațete
nie", „Societatea studenți
le cercetării. Dincolo de is
lor români de la Paris", în
torică — rememorată pe
ființată in 1845, sau „Socie
baza unei bogate bibliogra
tatea de lectură a teologilor
fii — sau înregistrată ca aromâni", constituită în 1843,
tare pentru prima oară, Ni
din inițiativa lui Aron Pumcolae Stan își organizează
demersul prin prisma unei . nul, care a „canalizat ani
de-a rîndul interesul și
duble reflectări, parcurgind
energia tineretului spre țe
drumul de la istorie la li
luri -românești". Conceptul
teratură și invers. Adică,
de luptă subterană este ast
de la faptul pur concret, afel aplicat și urmărit în toa
testat de documente, la etă amplitudinea sa atit in
tajul lui artistico-literar.
istoria vie a societății, cit și
Deoarece' fiecare din mo
in opere literare în care
mentele luptei pentru re
pînă acum eram tentați să
zistență a avut, rind pe
nu vedem această, să-i spu
rind — așa cum constatăm
nem, taină. Astfel, in nu
permanent din lucrare —
velele Mateo Cipriani sau
diverse ecouri in plan li
Friederich Staaps... de N.
terar. Astfel, în universul
Filimon sîntem invitați să
gnomic al literaturii popu
desprindem înainte de toate
lare, în aforistica folclori
o semantică politică de sub
că — „și seînteia mică face
versiune, de „recurgere la
pălălaia mare" sau „apa
subiecte
și decoruri străine
trece, pietrele rămin" — ca
pentru a evita rigorile cen
și în versurile inspirate de
zurii locale" și pentru a în
tema haiduciei, descoperim
cuviința și încuraja pe
reflexe ale luptei subtera- •
această cale lupta autohto
ne : „De frica zapciului /
nă , împotriva asupritorilor
Și de groaza birului, / ui
străini.
tai drumul satului / Și coar
între capitolele consisten
nele plugului, / Luai dru
te ale lucrării — in care și
mul crângului / Și poteca
rul
ilustrărilor literare este
codrului / Și flinta haidu
extrem de bogat, divers —
cului...". In alt plan, lite
merită a fi semnalate „Re
ratura scrisă incorporează
volta țărănească și reflectă
nu o dată evenimentele is
rile ei literare", precum și,
torice ale unor răscoale
îndeosebi, capitolul final :
populare, după cum miș
„Reflectări în literatură a
luptei comuniștilor în ilega
carea populară de la
litate".
1848 își găsește o amplă
Așa cum se poate consta
reflectare în opera unor
ta, prin chiar menirea ei te
scriitori patrioți, a celor
mai numeroși ginditori și
matică, lucrarea lui Nicolae
luptători pentru libertatea
Stan îmbrățișează un arc
temporal foarte vast, resocială și națională, de la
N. Bălcescu și V. Alecsan
flectind aproape întreaga
iștorle a poporului român
dri, la Cezar Bolliac, Gr.
Alexandrescu și D. Bolintiși, în paralel, „corespon-

nisarea unor expoziții documen
tare, programe artistice. La sim
pozionul pe această temă care a
avut loc la Casa de cultură din
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej
au luat parte petrochimiști, energeticieni, constructori de pe
platforma Borzești. Asemenea
manifestări au fost organizate și
la căminele culturale din Sascut,
Podu Turcului, Asău, Dărmănești.
Răcăciuni, Traian. (Gh. Baltă).
0 GALAȚI. A apărut cel de-al
20-lea număr al culegerii lite
rare „Pagini dunărene", editată
de comitetul județean de cultu

dentul" literar a tot ce con
stituie un act de rezistență
politică, socială, militantă.
Era astfel mai mult sau
mai puțin firesc ca, intr-o
lucrare de acest gen — scri
să dealtminterl intr-un stil
fluent, sobru, convingător
și întemeiată pe o vastă bi
bliografie — o serie de mo
mente să fie tratate dacă
nu carențial, cel puțin cu o
prea mare repeziciune. De
pildă, între gînditorii pa-

șoptiști și post-pașoptiști,
ne surprinde atenția modes
tă acordată de autor unor
C. A. Rosetti ori mai ales
Costache Negri ca ambasa
dor al domnitorului Cuza
la Constantinopol. Dar, așa
cum sintem avertizați nu o
dată pe parcurs, lucrarea
lui Nicolae Stan nu are am
biția exhaustivității, care
nici nu poate fi niciodată un
merit in sine. Ea ne invită
în schimb să medităm cu

mai multă profunzime asu
pra interferenței generoase
— și mult mai intime decît
am fi crezut pînă acum —
dintre literatură și istorie,
dintre militantismul -viu,
cetățenesc al istoriei și con
ținutul sociologie și istoric
concret al literaturii româ
ne, aflată dintotdeauna în
slujba unor idealuri nobile,
generoase.

Constantin CRIȘAN

Dim. PACURARIU

Clasicism și tendințe clasice
în literătura română
, Cartea lui Dim. Păcițrariu „Clasicism si tendin
țe clasice in literatura
română" (Ed. Cartea româ
neasca, 1979) este structu
rată ca o istorie a litera
turii noastre, de la folclorul românesc pînă in con
temporaneitate. dar fără a
ne propune o viziune
globală, sintetizatoare, ci
una parțială ce selectează
și reliefează coordonata
clasicistă. Acest unghi de
vedere își are argumentele
și avantajele sale, conferă
coerentă de gîndire și stil,
și. fără a ocoli tensiunile
dintre curentele diverse
(clasicism, romantism, rea
lism. simbolism) si dintre
grupările felurit orientate,
realizează o succesiune
cronologică echilibrată, lu
minoasă a momentelor cultural-literare de seamă.
Autorul tine seama de
accepțiile conceptului de
clasic (scriitor exemplar,
scoală si curent literar, ori
tipologie artistică), avind ca
puncte de referință opere
ale criticilor și istoricilor
literari de seamă, nrecmn
G. Călinescu, Tudor Vianu
și alții. Interesul lucrării lui
Dim. Păcurariu vine din con
vingerea cu care susține
„caracterul
preponderent
clasic al literaturii române",
faptul că literatura trebuie
„să placă și să educe", să
fie dominată de rațiune,
calm, sobrietate. Acceptînd
justețea ofensivei romanti
ce împotriva perpetuării
unor reguli rigide, care să
guverneze actul creației ar
tistice. intelegînd că scoa

ră și educație socialistă. Publi
cația — în două volume însumînd peste 300 de pagini — cu
prinde lucrări de poezie, proză,
teatru, eseuri, critică și istorie li
terară, umor, traduceri ale
scriitorilor și membrilor cena
clurilor literare gălățene, creații
cu care autorii participă la 'cea
de-a treia ediție a Festivalului
național „Cintarea României".
La Teatrul dramatic Galați a
avut loc premiera spectacolului
cu piesa lui Suto Andrâs „Bo
cet vesel pentru un fir de praf
rătăcitor", in regia lui Adrian

la și curentul romantic
sînt. din secolul al XVIIIlea, in ofensivă și apoi vic
torioase, istoricul literar
constată manifestarea per
manentă a spiritului clasi
cist. alături sau în cadrul
altor curente, și direcții es
tetice. ca o năzuință spre
echilibru și armonie, spre
simplitate densă si limpe
zime in expresie : o artă
stăpinită de măsură si lu
ciditate. Arta, literatura
mai ales, va fi , in acest
context, valorificată prin
anumite criterii fundamen
tale ca ordinea, claritatea,
bunul simt, armonie, echi
libru, pondere. Năzuințe
clasice sint detectate ne
contenit în opera lui Eminescu („expresia cea mai
înaltă a romantismului
românesc"), ca și în aceea
a lui Caragiale („un rea
list cu năzuințe clasice"),
în consens cu lucrarea mai
veche a lui D. Popovici
„Romantismul românesc" și
cu alte lucrări ulterioare
7 ale istoricilor literari ro
mâni in care s-a explicat
în ce chip în literatura
română clasicismul si ro
mantismul s-au îmbinat in
structuri absolut originale.
Dim. Păcurariu, atent la
nuanțe, va vorbi despre
„optimism și idilism clasic
în poezia romantică" (V.
Alecsandri), „între clasi
cism și romantism" (I. Heliade Rădulescu), „infiltra
ții clasioe în nuvele romantice" (C. Negruzzi).
traducerilor
„clasicizarea
din romantici" (Gr. Alexațidrescu), „un romantic
înrâurit de clasicism" (D.

Lupu și a Magdalenei Klein.
(Dan Plăeșu). • OLT. La Tâbăcăria minerală din Corabia a
avut loc expunerea „Congresul
al XII-lea — eveniment de în
semnătate istorică în viata parti
dului, a întregului popor". La
Caracal, teatrul popular a pre
zentat spectacolul „Cine mă aude
cîntînd", susținut de formațiile
artistice din oraș. (Emilian

Bolintineanu). G. Coșbuc si
Duiliu Zamfirescu rămin,
in consecință, cei mai re
prezentativi scriitori mo
derni pentru cultura si
concepția clasică.
Dim. Păcurariu se alătu
ră înaintașilor săi care au
vorbit despre caracterul
preponderent clasic al fol
clorului, românesc (D. Caracosteă, Ov. Papadima. G.
Călinescu, VI. Streinu). Mai
mult încă, în viziunea aceâsta folclorul apare ca
„primul clasicism româ
nesc" și „temelie a clasicis
mului" postru, factor activ
ce provoacă o „clasjcizare"
a romantismului românesc.
Capitolul „Tendințe cla
sice in literatura secolului
al XX-lea“ cuprinde eseuri
interesante privind „itine
rare clasice în poezie",
„viziuni ponderate si seni
ne" (Ion Pillat. Ion Barbu.
Al. Philippide, T. Arghezi.
Lucian Blaga. G. Călinescu.
mai apoi Ion Horea. Șt.
Augustin Doinaș. Ion Brad.
Aurel Rău) și „implicații
clasice în proză" (Livîu
Rebreanu, G. Călinescu,
Marin Preda), Trebuie să
observăm însă că, din
chiar unghiul de cercetare
propus de critic, sfera nu
melor are o cuprindere mai
mare. Avem și alti scriitori
contemporani care vădesc
o evidentă propensiune
spre clasicism. Și. răminind în tradiția literaturii
române, se constată. în cele
mai fericite cazuri, cone
xiunea rodnică dintre cla
sicism și romantism.

Adriana ILIESCU

Rouă). • CLUJ. Sub genericul
„Partid, părinte drag, iți mulțu
mim pentru copilăria noastră fe
ricită" a avut loc un spectacol
.dedicat Anului internațional al
copilului, la Casa pionierilor și
șoimilor; patriei din Cîmpia
Turzii, realizat de pionierii și
școlarii din această localitate,
în cadrul acțiunilor de orientare
școlară profesională, pionierii

activitatea pe secții și apoi au pre
luat conducerea unor noi cenacluri,
precum cel de dramaturgie sau de
creație muzicală. Bineînțeles că spri
jinul Uniunii scriitorilor, al A.T.M.
și U.A.P. al Uniunii compozitorilor
și muzicologilor sau al A.C.I.N.-ului
a continuat prin acțiuni permanen-'
te, asigurindu-se o îndrumare califi
cată accesibilă începătorilor. Cu alte
cuvinte, a existat ca o preocupare
a forurilor culturale județene de a
imprima creației literar-artistice de
masă un caracter permanent de emulație, de manifestare publică și de
îndrumare metodică.
Stimulînd creația în genuri mai
dificile, cele două cenacluri înfiin
țate cu doi ani în urmă au supus
dezbaterii piese de teatru, scenarii
destinate cinecluburilor, piese co
rale, prelucrări folclorice, oratorii și
piese simfonice. Trebuie să preci
zăm faptul că, încă de la înființa
re, ședințele de lucru au fost coor-

ca, Marin Cimponeriu, Sandu Tudor,
Aurel Beraru, Melania Ghica sau
Lucian Marinescu. Creatorii acestor
piese sint preocupați să dezvăluie
conflictele realităților cu care se con
fruntă ei inșiși. Astfel, lumea dintr-o centrală sau schelă petrolieră,
viața satului sau a școlii, precum
și alte realități sînt zonele de in
vestigație frecventate de către autori.
Unele texte se mai află sub semnul
epigonismului (preluări din drama
turgia noastră interbelică sau dintr-o
categorie de piese scrise cu zece ani
în urmă la noi sau în altă parte),
scheme uzitate, mimetism în alcăy
tuirea fabulației dramatice și carac
terizarea personajelor. Alte texte sint
monotone, lipsite de idei și de o ti
pologie în care omul zilelor noas
tre să fie prezentat în toată com
plexitatea lui. Cu alte cuvinte, crea
torii amatori care cultivă genul dra
matic trebuie să aibă in vedere originalitatea . expresiei, investigarea
unor realități umane și sociale ine
dite, procesul conștiințelor în deve
nire, o redare complexă a psiholo
Tnsemnări
giei personajelor, mai multă profunzime in atitudine, in sfera ideatică
din județul Bacău
a textului.
Alături® de cenaclul de d rama tur
gie, in ultimii doi ani și-a desfă
șurat activitatea și un cenaclu de
donate de membri ai uniunilor de
creație muzicală, in cadrul căruia au
creație, scriitori și compozitori, cri
fost discutate piese corale și prelu
tici de specialitate care îndrumă cu
crări din melosul folcloric. Așa cum
competență modalitatea de lucru, de
menționam, la ședințele de lucru
înțelegere și interpretare a fiecărei
participă reprezentanți ai Uniunii
lucrări.
compozitorilor care urmăresc pro
Putem spune că în județul Bacău
ducțiile muzicale ce se realizează. In
există o pleiadă de pasionați ai.scri
perioada amintită a avut loc un consului pentru scenă. Muncitorul San
cert
coral în repertoriul căruia au
du Tudor de la Termocentrala din
fost
reunite compozițiile semnate de
Borzești, petrolistul Aurel Beraru din
Ion Bănică, Ion Cunțan, Vintilă DaMomești, tehnicianul Gh. Drug din
bija, D. Doboronăuțeanu, Elena
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Hariariu, Vasile Lomură — laureat
activiști culturali, Marin Cimponeriu,
al ultimei ediții a Festivalului naMihai Freamăt și Viorel Savin
laureat al celei de-a doua edi . țiohal „Cintarea României" — Octa
vian Marc, Alex. Vrînceanu și Emil
ții a Festivalului național „Cintarea
Zaborilă. Cîntecele despre patrie și
României" — din Slănic-Moldova,
partid, prelucrările folclorice, orato
autori lansați de scena băcăuană,
riul și simfonia ne-au relevat dis
Mureș Covătaru și Ion Ghelu-Desponibilitățile concludente, in arta
telnica sînt cițiva dintre membrii ce
creației muzicale. Se poate spune că,
naclului de dramaturgie. De aseme
alături de scriitori și plasticieni, în
nea, nu putem omite numele tehnijudețul
Bacău se afirmă și compo
cienei Melania Ghica, autoarea a
zitori de reală vocație. Oratoriul lui
peste zece spectacole prezentate de
Ion Cunțan intitulat „Cintarea
teatrul de copii al Casei de cultu
României" și meditația pentru or
ră a sindicatelor din Bacău (unele
chestră de cameră cu titlul „Oma
dintre aceste producții fiind prelua
giu strămoșilor" de Emil Zabo
te de Televiziune), nici pe actorii
rilă confirmă faptul că. alături
Doru Atanasiu și Lucian Marinescu,
de piese corale și prelucrări folclo
autori de piese de teatru.
rice,
au fost realizate și partituri mai
Firește, producția dramaturgilor
dificile, care solicită experiență și
debutanți nu a rămas fără rezultaprofesionalitate. Aceste prime audi
te. După cum se cunoaște. în toamții au fost interpretate de coruri și
na anului trecut, la Slănic-Moldova
formații camerale din municipiile
a avut loc Festivalul de creație și
Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej, la
interpretare teatrală, consacrat dra
pupitru fiind autorii partiturilor
maturgilor neprofesioniști. Cu acest
create. Dat fiind caracterul de lucru,
prilej, piesele lui Gh. Drug („Orice
dezbaterile au relevat calitățile com
naș își are nașul"), Mihai Freamăt
pozițiilor ; în același timp, s-a
(„Pămîntul de lîngă inimă") și Vio
sugerat autorilor o mai atentă preo
rel Savin („Ftatele meu mut") au
cupare in ce privește construcția
fost premiate și elogiate de juriu și
melodică și îmbinarea între text și
■ presa de specialitate. Nădăjduim că
muzică.
și alte titluri vor intra in reperto
Am acordat o atenție deosebită ce
riul teatrelor populare din munici
lor două genuri de creație, dramapiul Gh. Gheorghiu-Dej și Slănicturgică și muzicală, deoarece încer
Moldova, precum și in sfera de in
cările în acest domeniu sînt mai ateres a altor formații de amatori
nevoioase, cer un timp de elaborare
participante Ia cea de-a treia edi
mai mare și un efort mai susținut.
ție -a Festivalului național „Cintarea
României". Ne gindim la piesele lui
Mureș Covătaru, Ion Ghelu-DestelniGeorge GENOIU

ROMÂNIA - FILM prezintă

CINE MĂ STRIGĂ?

O producție o Casei de filme unu. Scenariul : Rodica Padina ; decoruri :
Vasile Rotaru ; costume : lulia Manțoc ; muzica : Mircea Florian ; ilus
trația muzicală : Ion Toma ; imaginea : Mihai Popescu ; regia : Letiția
Popa. In distribuție : Marioara Sterian, Tora Vasilescu, Iulian Vișa, Dinu
Manolache, Tatiana lekel, Marius lonescu, George Șofrag, Marieta Rareș,
Constantin Florescu, Lucia Ștefănescu, Eusebiu Ștefănescu și Cornel Re
vent. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică
„București"

Liceului
industrial
„George
Coșbuc" din Cluj-Napoca au în
treprins o vizită la întreprin
derea „Someșul", prilej de întilnire cu muncitoare fruntașe în
întrecerea socialistă din această
mare unitate a industriei ușoare.
(Alex. Mureșan). • HUNEDOA
RA. La Deva s-a desfășurat edi
ția jubiliară (a 10-a) a festiva
lului obiceiurilor laice de iarnă,
care a fost precedată de o fru
moasă paradă a portului popu
lar. Dintre cele 50 de formații
artistice de acest gen care s-au

întrecut in faza comunală. 16 au
adus la faza județeană întregul
alai al obiceiurilor de iarnă.
Timp de peste 4 ore, pe scena
casei de cultură din localitate
a fost prezentat un variat re
pertoriu al obiceiurilor laice de
iarnă, in care artiști amatori .din
Almaș Săliște, Stăncești-Ohaba,
Pojoga, Boiu de Sus și multe
alte formații au încîntat publicul
cu spectacole autentice cu un
conținut și mesaj în care mun
ca, vrednicia și încrederea în
ziua de mîine, în belșug și bună-

stare au fost prezente în reper
toriul fiecărei formații artistice.
(Sabin Cerbu). © TIMIȘ. Sub
egida comitetului județean de
cultură șl educație socialistă, la
Timișoara au ieșit recent de sub
tipar două lucrări cuprinzînd
creații literare ale unor autori timișeni : volumul de versuri
„Embleme" al cenaclului literar
„Ars poetica" de pe lingă biblio
teca județeană și caietul literar-artistic al cenaclului literar
„George Gârda" din comuna
Făget. (Cezar Ioana).
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Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea,
Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere îmi este plăcut să
vă adresez cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succes în
realizarea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate de poporul
guineez prieten.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că înțelegerile la
care am ajuns împreună, cu ocazia vizitei dumneavoastră în România, vor
contribui la dezvoltarea și mai puternică a raporturilor strinse de prietenie
și conlucrare pe multiple planuri existente între țările și popoarele noastre,
contribuind astfel la propășirea celor două popoare, la cauza păcii și
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXII-a aniversări a proclamării republicii, am
onoarea și' plăcerea să salut și să felicit călduros pe Excelența Voastră,
poporul, Partidul Comunist și guvernul român, în numele poporului angolez,
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, Guvernului Republicii Populare Angola și al
meu personal.
La această dată, de înaltă semnificație in viața poporului României,
exprimăm urările noastre pentru progresul și fericirea sa. Transmitem,
totodată, urări de bunăstare, viață lungă Excelenței Voastre, dorind ca
raporturile de prietenie și cooperare să se întărească în spiritul relațiilor
existente între cele două țări ale noastre.
Cu înaltă și frățească considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
■

Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola

Cronica zilei
în zilele de 6—8 ianuarie 1980 a
avut loc vizita in țara noastră a di
rectorului general pentru probleme
politice din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Belgiei, Alfred Cahen.
Oaspetele belgian a fost primit de
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste \ România, și a avut convor
biri cu tovarășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe.
în cursul discuțiilor a fost aprecia
tă evoluția mereu ascendentă a rela
țiilor româno-belgiene pe toate pla
nurile, pe baza celor convenite cu
prilejul vizitei oficiale efectuate
in Belgia de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și a vizitei în
România a regelui Baudouin, în 1976.
Au fost analizate posibilitățile de ex
tindere in continuare a schimburilor
economice, îndeosebi pe calea lărgirii
cooperării în producție, avind în ve
dere potențialul economiilor celor
două țări, de dezvoltare a colaborării
în domeniile culturii și științei.
în cadrul schimburilor de vederi
asupra evoluției situației internațio
nale, un accent deosebit a fost pus pe
buna pregătire a reuniunii de la
Madrid, pentru ca aceasta să dea un
nou impuls procesului de edificare a
securității și de dezvoltare a coope
rării în Europa.
La convorbiri, directorul general
din Ministerul Afacerilor Externe
belgian a fost însoțit de Rene Liqn,
ambasador, și Albert Willot, consilier.
A fost prezent Jean Bouha, amba
sadorul Belgiei la București.

★

Recepție ia Ambasada Republicii Cuba
Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a Zilei eliberării Cubei, săr
bătoarea națională a Republicii Cuba,
ambasadorul acestei țări la București,
Humberto Castello, a oferit, marți
seara, o recepție.
Au participat tovarășii Ion Dincă,
membru al Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprimmi nistru al guvernului, ministrul
construcțiilor industriale, Suzana.Gâdea, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Eugen Jebeleanu, vi
cepreședinte al .Consiliului Național
al Frontului Unității Socialiste, Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Aurel Duma și
Alexandru
Mărgăritescu, miniștri
secretari de stat, Ghizela Vass și Du
mitru Turcuș, adjuncți de șefi de
secție la C.C. al P,C.R„ Constantin
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor
externe,
general-locotenent
Gheorghe Gomolu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, reprezentanți ai altor institu

ții centrale, organizații de masă și
obștești, generali și ofițeri superiori,
ziariști.
Erau prezenți șefi al unor misiuni
diplomatice acreditați in țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Sub auspiciile Filialei Banat a
Asociației artiștilor fotografi din
România, marți a avut loc la Timi
șoara vernisajul unei expoziții de
fotografii din Japonia. Au participat
reprezentanți ai municipalității, per
sonalități. ale vieții culturale și artis
tice, un numeros public. Expoziția cu
prinde aproape 100 de lucrări în albnegru și color,1 între care se remarcă
o serie de studii, compoziții, peisaje
și portrete realizate de artiști foto
grafi niponi.
19,28 In tnttmpinarea alegerilor. Opinia
publică are cuvintul
13.45 Dosarul energiei
20,Oo Telecinemateca : „Fiul lui Na
poleon". (Premieră pe țară). Pro
ducție a studiourilor franceze.
Bl,40 Telejurnal

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Colocviile teleșcoală. Elevii În
treabă — specialiștii răspund
16,.75 Cîntece de viață nouă.
16,55 Desene animate : Slndbad mari
narul
17.20 Itinerare turistice
17,10 Arii șl duete din opere
18,00 Atenție ,1a... neatenție — emisiune
de protecție a muncii
18.20 Tragerea Pronoexpres
18,30 Revista social-polltică TV. Con
gresul al xn-lea al partidului șl
perfecționarea activității unor in
stituții ale democrației socialiste
ÎS.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal

PROGRAMUL S

17.30 Album coral
17.45 Teatru TV : „încrederea*1 de Hristache Popescu.
18.30 O școală uzina. Liceul industrial
„23 August" — București
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Muzică populară
19,55 Studio T ’80
20,20 Muzică ușoară
20,35 laicul Mare din Retezat. (Produc
ție „Sahiafllm")
20.45 Dansuri simfonic®
21,40 Telejurnal

• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Sper ca la sfîrșitul turneului să se poată ști pe cine
se va putea bizui echipa naționala a toarte greu"
După cum s-a mai anunțat, lotul
reprezentativ de fotbal — reintrat în
pregătire centralizată încă din 26 de
cembrie, evident cu o pauză de 72
de ore pentru Anul nou — pleacă
în cursul zilei de astăzi într-un
turneu de pregătire care va dura 40
de zile. Pentru a putea informa ci
titorii cu amănunte cît mai multe și
cit mai exacte asupra acestei ac
țiuni, în preziua plecării am purtat
următoarea convorbire:
— De ce acest turneu? I-am în
trebat pe tovarășul Ștefan Covaci —
conducătorul lotului.
— Fiindcă avem experiența poziti
vă a altor turnee sud-americane ; de
pildă, înaintea campaniei mexicane,
cind s-a demonstrat că o serie de me
ciuri jucate în condiții dificile, cu ad
versari puternici, artiști recunoscuți
ai balonului rotund, nu pot decît să
prindă bine fotbaliștilor noștri aflați
la începutul unei mari și importante
încercări de calificare pentru Mondia
le. Testînd în această lungă deplasa
re nu numai calitățile fotbalistice,
dar și pe cele umane, caracterul, spi
ritul camaraderesc și bărbăția jucă
torilor, vom reuși să ne edificăm de
finitiv asupra fiecăruia în parte, să
putem alcătui o familie durabilă a tri
colorilor. Credem, de asemenea, că
vom reuși să ne întoarcem cu o for
mație de bază conturată și stabilită
în proporție de 80—90 la sută — mai
ales că. spre deosebire de altădată,
anul acesta am redus mult călătoriile,
voiajele în căutarea unui meci; acum
stăm cite 10 zile în cite un loc —
unde jucăm cîteva meciuri și facem
și antrenamente.
Toate cheltuielile de transport și
întreținere sînt suportate de organi
zatori, ba, în plus, la întoarcere, vom
aduce și o importantă sumă valutară.
— Care sînt cei aleși, tovarășe
Constantin Cernăianu ?
— în linii mari, cei cunoscuți. Se
știe, doar, că în vederea meciurilor
din calificările pentru Mondialele din
Spania 1982, s-a. alcătuit un lot, în
majoritate tînăr, care a și participat
în toamnă la trei acțiuni : meciurile
cu U.R.S.S. și cu Iugoslavia, în de
plasare, meciul cu Cipru acasă. Cam
acesta este lotul, cu el am plecat la
drum, ctî el continuăm drumul, cu el >
vom juca în calificări. Bineînțeles, nu
e un lot definitiv închis ; fără să-l
schimbăm radical de la un me’ci la
altul, mai poate interveni o schimbare-două, cum a intervenit acum cu
Terheș și Țicleanu — doi tineri evi
dențiat! constant în ultima vreme,
cărora credem noi că le va prinde
foarte bine acest turneu. Deci, lotul

® CLUBUL PENTRU
COMBATEREA INFARC
TULUI. Elveția și-a cîștigat
printre altele și porecla de „țară
a cluburilor". îndreptățind aceas
tă zicală, un grup de cetățeni
din Ziirich au luat hotărîrea să
înființeze un nou club, pe care
l-au și inaugurat recent, denumindu-1 „Clubul- de luptă îm
potriva infarctului". Noul club
și-a propus să reducă la zero
numărul infarctelor de mio
card, cel puțin în rindurile mem
brilor săi. în cadrul clubului s-a
organizat un serviciu de infor
mații care dă explicații asupra
măsurilor ce trebuie luate
pentru preintîmpinarea bolii.
Totodată, se organizează lecții
publice, se acordă consultații
medicale etc. Membru al clubu

este : Iordache și Cristian — portari ;
Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Sameș,
Nicolae, Munteanu II — fundași ;
Dinu, Boloni, Țicleanu, Mulțescu,
Sabău — mijlocași ; Marcel Răducanu, Cămătaru, Terheș, Bălăci, Doru
Nicolae — Înaintași.
— Care este programul ?
— în 9 ianuarie, plecarea spre Co
lumbia. între 11 și 18 jucăm trei me
ciuri într-un turneu la Bogota, în
compania echipelor olimpice ale Un
gariei și Columbiei și a unei echipe
de club (probabil campioana) din țara
gazdă.
— Nu e inoportună întîlnirea cu
echipa olimpică a Ungariei ?
— Nicidecum, chiar dacă în cazul

Ștefan Covaci, Constantin
Cernăianu și Cornel Dinu
despre turneul reprezenta
tivei de fotbal în America
de Sud
adversarilor noștri echipa oliftipică se
cam confundă cu noua echipă națio
nală. Meciul nostru direct, din cadrul
preliminariilor mondiale, e programat
abia la anul ; or, un reper de pe
acum nu ne poate fi decît de folos.
Dar să continui programul... Intre 19
și 30 ianuarie participăm la alt tur
neu, in Argentina (orașul Cordoba)
în compania a trei formații din prima
categorie a campionatului argenti
nian. Apoi, pînă la 11 februarie, vom
sta în Brazilia (la Campinas, ca. in
vitați ai echipei Guarani — campioa
na de anul trecut), prilej cu care Vom
susține patru jocuri cu fruntașe ale
fotbalului brazilian. După aceste zece
jocuri, la 13 februarie vom reveni în
Europa, mai exact în Italia ; la 16
februarie, vom alinia in partida
România — Italia, de la Neapole,
echipa națională care se va contura
și consolida în turneul sud-american.
în sfîrșit, in 17 februarie ne vom în
toarce acasă, jucătorii intrînd în pro
gramul echipelor lor de club.
— Ce așteptați, concret, de la
această acțiune ?
— 1. Omogenizarea psihică și tacti
că a lotului ; 2. dobindirea unei pre
gătiri complexe în condiții de climă
favorabilă, terenuri bune și adversari
redutabili ; 3. consolidarea „scheletu
lui" echipei naționale a următorilor
2—3—4 ani.
— Personal cum aprecîațl activi
tatea acestui turneu ?, l-am întrebat

lui poate fi oricare cetățean din
Zurich.

© ÎMPOTRIVA BIRO
CRAȚIEI. DuPă un obicei de.venit tradițional în Brazilia, de
Anul nou, băncile, instituțiile de
stat, birourile particulare se dis
pensează de hîrtiile de prisos.
Așa s-a întîmplat și in zilele
premergătoare noului an 1980.
Pe ferestrele a numeroase clă
diri din orașele braziliene au
început să „curgă" hîrtii, stră
zile devenind în scurt timp lite
ralmente albe datorită teancu
rilor de foi care le acopereau,
în timpul unei asemenea „cură
țenii" se întîmplă să fie arun
cate pe fereastră și documente
importante, după cum se întîm
plă să mai rămînă totuși in ar
hive și destule hîrtii fără rost...

în încheiere pe Cornel Dinu, căpi
tanul echipei noastre tricolore.
— Deși unii ar fi tentați să-l soco
tească o plimbare a fotbaliștilor, un
prilej fericit de a vedea locuri noi
și oameni noi, ca unul care am mai
făcut în anii anteriori de trei ori asemenea călătorii, pot spune că pen
tru jucători (supuși la eforturi com
plexe și lipsiți de timpul liber pen
tru a hoinări prin marile orașe) nu
e o călătorie de agrement. Experien
ța personală mi-a arătat insă că ac
țiuni de acest fel contribuie' la o so
lidă pregătire fotbalistică și psihică
in vederea sezonului competițional ce
urmează. Solicitările sint diverse, pe
toate planurile (fizic, tactic, de adaptabilitate la altitudine, la program
încărcat, la adversari tari și la via
ța de colectiv). în plus, vom juca
acolo sub titulatura de echipă na
țională a României, ceea ce incumbă
responsabilități speciale pentru con
duită, calitate și rezultat. Nu e
ușor să joci in asemenea con
diții, mai cu seamă că, după
cum am observat altădată, cam în
săptămina a treia de la plecare apare la jucători o așa-numită „cri
ză nervoasă" pricinuită de oboseală,
de dorul de casă și de lungul drum
care mai este. Dar, tocmai de aceea,
turneul va putea arăta fără echivoc
posibilitățile fizico-tactice ale fiecă
ruia și caracterul fiecăruia, va face
să ne cunoaștem mai bine intre noi
și va arăta pe cine se va putea bi
zui echipa națională la foarte greu.
Cred că, la întoarcere, nucleul echi
pei pentru preliminariile mondiale va
fi nu numai cunoscut, ci și conso
lidat. Și mai cred că în acest răs
timp și în aceste condiții se vor pro
duce atit maturizarea unor jucători
talentați (cum sînt Munteanu, Ți
cleanu, Nicolae, Terheș, chiar Doru
Nicolae), cit și saltul ce-1 așteptăm
de la Marcel Răducanu — atacant
de excepție apărut în fotbalul nos
tru in ultima vreme. Totodată, tur
neul sud-american poate aduce și unele corecturi de joc și o îmbogă
țire a arsenalului tehnic la acest dis
cutat Bălăci și chiar la jucătorii de
27—28 de ani. Sper din toată inima
că în urma contactului eu un fotbal
de la care avem numai de învățat,
în 18 februarie puternica reprezen
tativă a Italiei să primească la Nea
pole replica unei naționale româ
nești cu un nou stil de exprimare,
dezinvoltă și curajoasă in joc.
...Și noi, cu toții, sperăm la fel !

Gheorghe MITROI

Ministrul pentru problemele
perfecționării aparatului de stat
și ale luptei împotriva birocra
tismului a anunțat că instituția
sa a strîns, în ciuda anualelor
epurări ale arhivelor, 200 mi
lioane de hîrtii și documente de
prisos.

• „TRABUCUL
PE
ROTILE". Am relatat la această rubrică, intr-unui din nu
merele trecute, despre perfor
manța înregistrată de curind de
cascadorul american Stan Barett, care a reușit, pentru prima
dată in istorie, să depășească
viteza sunetului, la bordul unui
autovehicul terestru : 1 199,961
km pe oră. Performanța a fost
realizată la bordul unui „trabuc
pe rotile" (in imagine), un ve

R. D. GERMANĂ

însemnul f/Q"—stimulent in întrecere
lucrarea cauciucului din Băicoi a realizat, în premieră pe țară, o nouă* serie
de utilaje tehnologice de mare complexitate. Recent, au fost livrate între
prinderii de anvelope din Caracal componentele unei linii de calandrare
a cordului textil pentru anvelope, un agregat de răcire cu role pentru
linia de gumare a cordului textil, cinci mașini pentru consolidat anvelope
crude. (Constantin Căpraru).
BACĂU. Odată cu începutul noului an, colectivul întreprin
derii de mașini-unelte din Bacău a trecut la fabricarea primelor mașini
de alezat și frezat cu montant deplasabil și dispozitive de afișaj de cote.
Noua mașină, o adevărată bijuterie -a tehnicii românești, poate prelucra
piese mari, de tipul carcaselor, cu greutatea pină la 15 tone.
(Gheorghe Baltă).
QAI
în județul Galați au început lucrările de amenajare

a sistemului de irigații in Cîmpia Covurluiului. Perimetrul afectat acestui
mare obiectiv de investiții pentru agricultură cuprinde peste 205.000 hec
tare în județul Galați și. 3 800 hectare în județul Vaslui, zonă situată între
riurile Prut, Bîrlad, Șiret șl Dunăre. Prin realizarea noilor lucrări — pe
parcursul anului și cincinalului viitor — întreaga suprafață agricolă a
județului va beneficia de irigații, asigurindu-se creșterea accentuată a pro
ducțiilor agricole. (Dan Plăeșu).

BISTRITA"NĂSAUD BaZa materială a transporturilor
auto din județul Bistrița-Năsăud a cunoscut o puternică extindere prin
darea in exploatare a două moderne autogări, în municipiul Bistrița și
orașul Năsăud. Obiectivul năsăudean, recent inaugurat, dispune de utilită
țile necesare unui trafic zilnic de 5 000 călători, precum și de un cămin cu
72 de locuri pentru nefamiliști. în fază de construcție se-găsesc alte două
noi autobaze de același fel, amplasate în orașele Beclean și Năsăud.
(Gheorghe Crișan).
Q[_UJ Recent, în comuna Mănăstireni, așezată la poalele Mun
ților Apuseni, s-a terminat construcția unuia dintre cele mai frumoase
complexe comerciale sătești, cu trei niveluri. Aici se află magazine de
mărfuri alimentare și industriale, unități prestatoare de servicii, de alimen
tație publică și hoteliere. Complexe similare au fost date de curind în
folosință la Călățele și Poieni,, așezate pe trasee turistice. (Al. Mureșan).
SUCEAVA La dispoziția elevilor aflați în vacanță stau în
aceste zile 20 pîrtii de săniuș amenajate, patinoare naturale în diferite
orașe ale județului. și patinoarul artificial din Suceava. Participarea tine
retului la etapa de masă a „Daciadei" poate fi remarcată ‘ zilnic și pe
cele 25 de pirtii de schi alpin și schi fond unde se întrec începători, spor
tivi ai secțiilor de performanță, unii dintre ei făcind parte din loturile
naționale. (Gheorghe Parascan).
\/ASLUI Pe platforma industrială, la întreprinderea de apara

te de măsură și control, au fost realizate noi tipuri de termostate pentru
autoturismele „Dacia" și autocamioanele cu motoi' diesel. (Crăciun Lăluci).
TIMIȘ
■'uc*e' s“au constru‘t în anul recent încheiat 130 de
cămine de nefamiliști, în care locuiesc peste 25 000 dg tineri, s-au ame
najat 83 de cantine și cantine-restaurant și’106 microcantine, unde servesc
zilnic masa peste 36 000 de persoane, s-au înființat 82 bufete de incintă.
(Cezar Ioana).
SQȚQȘANI Recent s-a dat în folosință un nou spital cu
709 paturi. Aici vor funcționa două secții de boli interne, două de chirur
gie, precum și cite o-secție de cardiologie, neurologie, ortopedie, oftalmo
logie, anestezie, terapie intensivă. Alăturat noului spital s-a construit un
dispensar-policlinică pentru adulți și copii. (Silvestri Ailenei).
MUREȘ La cunoscuta întreprindere „Metalotehnica" din Tg.
Mureș, care și-a îndeplinit sarcinile cincinalului cu 13 luni șl 17 zile mai
devreme, se acordă o deosebită atenție promovării progresului tehnic.
Studiile și soluțiile tehnico-economice aplicate de inventatorii și inova
torii unității mureșene se regăsesc în asimilarea a 56 de tipodimensiuni de
utilaje in acest cincinal. Economiile realizate în acest an pe seama înnoirii
producției însumează 9,6 milioane lei valută. în 1980, procentul de Înnoire
al producției urmează să fie de 65 la sută. (Gheorghe Giurgiu).

în R. D. Germană ia amploare
întrecerea pentru producerea unor
mărfuri care, datorită înaltei lor ca
lități poartă marca Q (Qualităt ■=
calitate). Numai în industria ușoarăse află în întrecere peste 300 000 de
muncitori, ingineri și tehnicieni. Pînă
la sfîrșitul anului trecut, ei și-au
atins obiectivul de a dubla producția
de mărfuri de cea mai bună cali
tate, marcată cu însemnul Q. De
menționat că aceste realizări s-au ob
ținut pe baza raționalizării muncii,
utilizării economicoase a energiei,
materiilor prime și materialelor,
în cursul anului trecut s-au economi
sit, astfel, peste 300 000 ore de muncă,
20 milioane mărci la costuri de pro
ducție, precum și materiale în valoa
re de 7,5 milioane mărci.

R. P. POLONĂ

Realizări ale industriei aeronautice
Fabrica de utilaje de transport
din localitatea Swidnik a construit
noul tip de elicopter multifuncțional
„V-3“, cu 12 locuri, care întrunește
soluții din cele mai moderne in do
meniul tehnicii aviatice. Acest eli
copter, aflat în probe, se adaugă
celorlalte modele de apărate de
zbor realizate de industria aeronau
tică poloneză în perioada postbelică.
Avind o tradiție îndelungată (pri
mele aeroplane au fost construite in
1910—1911, iar in anii 1920—1924 au
apărut uzine constructoare de avi
oane sub licență italiană și fran
ceză), producția poloneză de avioane,
grav afectată în timpul ultimului
război mondial, a fost reluată in anii
’50. Ea s-a specializat în aparate
ușoare : planoare,
motoplanoare,
avionete, elicoptere și realizează
serii mari de avioane „AN-2", avi
oane cu reacție destinate agricul
turii, elemente pentru aerobuzele

majoritatea muncitorilor din acest
sector nu provin din centrale cu
grupuri de putere mare funcționind
pe cărbune.
Avind în vedere eforturile depuse,
măsurile întreprinse și în curs de
realizare, considerăm că parametrii
proiectați ai grupurilor energetice de
mare putere pe cărbune vor fi atinși
în termene chiar mai scurte decit
cele prevăzute în actele normative.
— Unitățile ministerului sint nu
numai producătoare, ci si consu
matoare de energie. Cum se acțio
nează pentru reducerea in continuare
a consumurilor specifice de energie
în unitățile producătoare de energie
electrică ?
— Reducerea consumurilor specifi
ce de combustibil și energie electrică
este, în continuare, una din preocu
pările permanente ale oamenilor
muncii din centralele electrice ale
Ministerului Energiei Electrice. în
anul 1980 se prevede lărgirea spriji
nului acordat unităților producătoa
re de către specialiștii din cercetare,
proiectare, centrală industrială și
minister pentru îndeplinirea progra
melor de măsuri stabilite, precum și
pentru descoperirea de noi căi și so
luții de reducere a consumurilor spe
cifice. în planul de cercetare sint
prevăzute teme privind îmbunătăți
rea schemelor termice și a procese
lor de ardere Ia cazanele de abur ale
centralelor termoelectrice, un exem
plu în acest sens fiind extinderea
echipării cazanelor pe cărbune cu
grătare de postardere. Pe această li
nie se înscrie și măsura privind re
cuperarea căldurii din condensatoa
rele turbinelor de termoficare prin
trecerea turbinelor la funcționarea cu
vid înrăutățit sau prin înglobarea
unor fascicule speciale de țevi în
condensatoarele acestora. Pînă in
prezent, această măsură a fost apli
cată la un număr de 17 turbine și,
avind în vedere eficiența obținută,
se prevede ca in anul 1980 să fie ex
tinsă la alte 14 turbine. Se va acționa,
de asemenea, pentru creșterea gra
dului de utilizare a prizelor de ter
moficare ale turbinelor, precum și
pentru adaptarea unor turbine de
condensație, in scopul alimentării cu
căldură a unor consumatori. în mod
insistent se va interveni pentru în
locuirea și modernizarea echipamen
telor* în centralele electrice, creșterea
randamentelor echipamentelor de
bază și auxiliare, îmbunătățirea sche
melor de măsură, automatizarea și
controlul proceselor tehnologice în
centralele termoelectrice. Consumu
rile specifice se vor reduce și prin
aplicarea măsurilor stabilite . pentru

hicul pe trei roți, de forma unui
proiectil-rachetă, în lungime
de 12 metri (lățimea de numai
51 centimetri), propulsat de un

Informatica și evidența materiilor prime
Aplicarea în producție a cuceriri
lor tehnice și științifice constituie o
preocupare de frunte a colectivelor
de muncă din Ungaria. în 1979, fon
durile alocate în acest scop de între
prinderile din industria constructoa
re de mașini au depășit 1,5 miliarde
de forinți. Au fost puse la punct
produse noi, perfecționate. La Fa
brica constructoare de aparate din
Bakony, de exemplu, a inceput pro
ducția unor noi bancuri de montaj
ce asigură, paralel cu creșterea pro
ductivității muncii, reducerea numă
rului de montori, iar la Uzinele me
canice din Budapesta a fost introdu
să în fabricație o instalație de vop
sit sub presiune de mare eficiență.
Potrivit unei relatări a agenției de
presă maghiare M.T.I., Ministerul
Industriei Grele din Ungaria va da
in exploatare, în cursul celui de-al

șaselea plan cincinal (1981—1985), un
sistem informațional național la care
vor fi interconectate sistemele de teleprelucrare cu care sînt dotate uni
tățile de prospecțiuni geologice, in
dustriile extractivă și de prelucrare
a materiilor prime. Memoria centrală
a sistemului va stoca și analiza datele
acumulate de pe întreg teritoriul Un
gariei. Un asemenea sistem de teleprelucrare funcționează deja într-o
mină de cărbuni din Vărpalota :
acolo, atit extracția, cit și transpor
tul, manipularea și uscarea cărbuni
lor se efectuează pe baza datelor
furnizate de 200 de aparate de înre
gistrare. Aceste date sînt prelucrata
de un ordinator programat să re
gleze procesul de producție din ex
ploatare, capacitatea de extracție a
minei fiind de 200 de vagoane de căr
buni pe zi.

® HI m ® H 3 ®

cteșterea fiabilității și continuității
îh funcționare a grupurilor de 330
MW pe cărbune din centralele Rovinari și Turceni.
— Legat de acest subiect, ce mă
suri se iau pentru reducerea consu
mului de hidrocarburi in centralele
termoelectrice pe cărbune ?
— Adaosul de hidrocarburi —
păcură și gaze naturale — la cazanele funcționind pe cărbune este ne
cesar la pornire și pentru a se evita
stingerea flăcării în cazul cind lip
sește cărbunele sau se înrăutățește
brusc calitatea acestuia. Așa cum am
mai arătat, atit specialiștii din cer
cetare și proiectare, cit și personalul
de exploatare se preocupă sistematic
pentru reducerea consumului de hi

vor intra în funcțiune, modernizarea
celor existente, precum și gradul
înalt de automatizare impun perfec
ționarea pregătirii ț și ridicării califi
cării personalului la toate niveluri
le, cunoașterea în detaliu de către
aceștia a instalațiilor deservite. De
aceea, vom lua măsuri pentru recru
tarea celor mai bune elemente din
tre absolvenții institutelor și școli
lor de specialitate, pentru stabiliza
rea personalului la centralele elec
trice, în special la cele funcționind
pe cărbune, prin îmbunătățirea con
dițiilor sociale. în vederea reducerii
consumurilor specifice de combusti
bil și energie, personalul de exploa
tare va acorda o atenție deosebită
funcționării economice a instalații
lor. întreaga activitate de exploa
tare va fi orientată spre creșterea

Să gospodărim energia
cu mai multă chibzuință
drocarburi de adaos la centralele pe
cărbune. Aceste preocupări se mate
rializează prin măsuri tehnice și or
ganizatorice, .printre care se mențio
nează : creșterea capacității de depo
zitare a cărbunelui la termocentrale
și crearea posibilităților de omogeni
zare ; modernizarea și sporirea capa
cității instalațiilor de reținere a
corpurilor metalice existente in căr
bune pentru evitarea deteriorărilor
la morile și benzile de cărbune ;
montarea unor injectoare cu debit
redus de păcură pentru adaos ; in
stalarea unor linii de televiziune cu
circuit închis pentru supravegherea
flăcării din focarele cazanelor și al
tele. Prin măsurile luate în acest an
contăm pe o reducere importantă a
adaosului de hidrocarburi folosite
pentru stabilizarea arderii lignitului,
în felul acesta, vom consolida rezul
tatele bune obținute la sfîrșitul anu
lui trecut, cînd în unele perioade
grupurile de 330 MW pe cărbune au
funcționat cu un consum redus de
păcură sau temporar chiar fără hidro
carburi.
— Baza materială a unităților pro
ducătoare de energie electrică va cu
noaște in continuare o dezvoltare pu
ternică. Ce se întreprinde pentru
îmbunătățirea activității de exploa
tare a utilajelor, perfecționarea pre
gătirii. personalului, creșterea sigu
ranței in funcționarea sistemului
energetic național 1
— Nivelul tehnic din ce in ce mai
ridicat al instalațiilor energetice ce

motor de asemenea de tip ra
chetă, care a folosit drept car
burant peroxid de hidrogen. Un
aparat foarte sofisticat a comu

„IL-86", precum și motoare și piese
detașate, destinate in mare parte
exportului.
în momentul de față, constructorii
polonezi fac pregătirile necesare pen
tru începerea producției de serie a
noilor modele de avioane „PZL-M 18
Dromader" și „PZL-M 20 Mewa".
„Dromader", construit pe baza apa
ratului american „Senek-2" și pre
zentat la Salonul aviatic de la Paris,
este un avion cu multiple utilizări
care poate lua Ia bord, in afara pilo
tului, șase pasageri. „Wilga", un
prototip care a trecut examenul ca
lității in Alpii francezi, va fi des
tinat observațiilor și operațiunilor de
salvare în zonele montane.
Potrivit specialiștilor,
industria
aviatică poloneză se va orienta in
anii ce vin spre producția de apa
rate pentru agricultură,. pentru în
treținerea zonelor împădurite, pentru
transportul sanitar.

R. P. UNGARA
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(Urmare din pag. I)

în industria chimică, fruntașe în
întrecere sint mari întreprinderi ca
„Elektrokohle" din Lichtenberg, „Otto
Grotewohl" din Bbhlen, uzina de pre
lucrare a maselor plastice din Schwe
rin ș.a. Numai în primul semestru al
anului încheiat, in industria chimică,
producția mărfurilor cu marca Q a
sporit cu 20 la sută, 23 de fabrici și
uzine au obținut titlul de „între
prindere de calitate excepțională a
muncii".
Dobindirea dreptului la marca Q,
pentru cît mai multe produse, con
stituie un obiectiv prinaipal și pen
tru colectivele celor circa 3 000 de
întreprinderi din industriile ali
mentară, a lemnului și din industria
locală, aflate în întrecere.

gradului de siguranță, menținerea
in funcțiune a instalațiilor la para
metrii nominali, în scopul alimentă
rii corespunzătoare a consumatorilor
de energie electrică și termică și
reducerii continue a avariilor în sis
temul energetic național. Centralele
industriale și dispecerul energetic
național iși vor concentra ■ atenția
asupra problemelor, vizind creșterea
nivelului tehnic al exploatării insta
lațiilor și a sistemului energetic în
ansamblul său, precum și asupra în
tăririi ordinii și disciplinei întregu
lui personal de exploatare, întreți
nere și reparații.
— Cum influențează, ce măsuri l?i
propune să ia conducerea ministeru
lui pentru a determina modernizarea
tehnologiilor in unitățile industriale,
respectarea consumurilor energetice
normate, dezvoltarea cu prioritate a
produselor cu consumuri energetice
mici ?
— Modernizarea tehnologiilor tn
unitățile
industriale.
respectarea
consumurilor energetice normate,
dezvoltarea cu prioritate a produse
lor cu consumuri energetice mici
sînt sarcini care revin unităților
consumatoare, centralelor industria
le și ministerelor tutelare. îh ace
lași timp, Ministerul Energiei Elec
trice se preocupă permanent de fo
losirea rațională a energiei și redu
cerea consumurilor de energie elec
trică . la toate categoriile de consu
matori. Consumurile energetice ale
obiectivelor industriale depind in

nicat fiecare operațiune ce avea
loc la bordul vehiculului unui
ordinator capabil, în caz de ne
voie, să stopeze mașina, deschizind parașute de frînare.

® DE CÎND DATEAZĂ
MORĂRITUL ? în apropiere
de Assuan (Egipt), arheologii au
descoperit grăunțe de orz și mai
multe unelte de piatră folosite
odinioară pentru măcinarea ce
realelor. Specialiștii apreciază,
după relatarea revistei „Science",
că aceste mărturii asupra prelu
crării cerealelor au o vechime de
circa 18 000 de ani. Străvechi
dovezi asupra acestor practici au
fost găsite de arheologi și Ia
Teii Abu Hureyra, pe Eufrat.
Este vorba de mai multe pietre
de moară, precum și de grăunțe

de orz, secară și o anumită va
rietate de griu — cu o ve
chime de circa 12 000 de ani.
Dacă pînă nu de mult se credea
că prelucrarea cerealelor datea
ză de 10 000, cel mult 11 000 de
ani, prin noile descoperiri se do
vedește că începuturile morăritului sînt mult mai vechi. în
schimb, se apreciază că în cazul
grăunțelor este vorba de cerea
le sălbatice, oamenii din respec
tivele perioade recoltind și pfelucrind doar grăunțele crescute
spontan. Nu se poate vorbi deci
de o atit de străveche cultură a
cerealelor.

© TRANSFER DE SIN
GE SINTETIC. La Institutul
central de cercetări științifice in
domeniul > hematologiei si trans

îH SI fel

măre măsură de modul cum acestea
au fost concepute încă din faza de
proiectare. De aceea, la emiterea
avizelor - energetice și acordurilor
unice la faza de proiectare a noilor
obiective industriale, economice și
social-culturale consumatoare de
energie electrică, Ministerul Ener
giei Electrice în strînsă colaborare
cu Comisia permanentă pentru avi
zarea și controlul consumurilor de
combustibili și energie analizează
din punct de vedere energetic solu
țiile date de proiectanți, urmărindu-se alegerea tehnologiilor și uti
lajelor moderne, care asigură con
sumuri reduse de energie, Ia nivelul
realizărilor pe plan mondial. Perio
dic, se organizează analize complexe
la marile platforme industriale, in
colaborare cu Ministerul Aprovizio
nării și ministerele tutelare, la caro
participă specialiști din unitățile
respective, din institute de cercetare
și proiectare tehnologică de specia
litate și din întreprinderile de rețe
le sau de centrale electrice, stabilindu-se măsurile necesare pentru
reducerea consumurilor de energie
electrică și termică, eliminarea
pierderilor de fluide energetice, re
ducerea consumurilor de materii
prime și materiale care înglobează
cantități mari de energie etc. Prin
politica de prețuri privind energia
electrică se urmărește stimularea
prin pîrghii economice a acțiunilor
de economisire a energiei electrice,
reducerea cererii de putere la orele
de vîrf de sarcină ale sistemului
energetic național, crearea de con
sumuri tampon. Totodată, s-au orga
nizat urmărirea și raportarea ope
rativă a consumului de energie
electrică a principalelor categorii do
consumatori la care se constată Ri
sipă sau care nu se încadrează în
repartiții.
Dispunem de un Program-dlrectivă de cercetare și dezvoltare în
domeniul energiei pe perioada
1981—1990 și orientările principale
pină în anul 2000. Elaborat sub con
ducerea nemijlocită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, programul-directivă în domeniul energiei pornește
de la necesitatea asigurării surselor
de energie pentru progresul economico-social accelerat al țării noas
tre, înfăptuirii în cele mai bune
condiții a Programului partidului șt
Directivelor Congresului al Xll-Iea
al P.C.R. Datele statistice arată că
producem din ce in ce mai multă
energie, dar să nu uităm nici o'
clipă că trebuie să o și gospodărim
cu tot mal multă chibzuință.
Convorbire realizată da

Ion TEODOR

fuziei din Moscova a fost obținut
singe sintetic, așa-numita perfluorbutilamlnă (despre cercetă
rile similare ale specialiștilor
americani am relatat anterior la
această rubrică). Cercetătorii
au folosit pentru înlocuirea
sîngelui natural compuși organici
ai fluorului. Acești compuși dis
pun de proprietăți unice : pe de
o parte ei sint inerți din punct
de vedere biologic, adică nu sint
dăunători, iar pe de altă parte
dizolvă foarte bine gazele, inclu
siv oxigenul. Experiențele făcute
cu animale au confirmat eficien
ța perfluorbutilaminei. Sîngele
unor șobolani pe care s-au făcut
experiențele a fost înlocuit
aproape integral cu emulsie sin
tetică. După două săptămîni, sîn
gele natural s-a refăcut, reconstituindu-se integral și numărul
globulelor roșii.

INDIA

S.W.A.P.O.
va continua Supta
pentru cucerirea
independenței
Namibiei
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„Președintele Nicolae Ceaușescu

Important eveniment în viața politică a Indiei, alegerile legislative din
3 și 6 ianuarie a.c., la_care au participat circa 200 milioane de persoane, s-au
"încheiat cu victoria Partidului Congresul Național Indian (I), condus de
Indira Gandhi.
constituie un succes incontestabil
Potrivit rezultatelor preliminare.
pentru Indira Gandhi, care în alegedate publicității în cursul serii
rile din 1977 fusese îndepărtată de la
de marți și care se referă la un nu
putere, neobținînd decît 56 de locuri.
măr de 456 de locuri dintr-un total
Săptămina trecută, partidul ei, Con
de 542, Congresul Național '(I) dispu
gresul
Național Indian (I), a spulberat
ne de majoritatea absolută în Camera
pe toți ceilalți candidați in statele
Populară (Lok Sabha) — 329 locuri,
Karnataka, Gudjarat (cel al fostului
iar liderul său urmează să fie Însăr
prim-ministru, Morarji Desai), Orissa,
cinat cu forjnarea' noului guvern.
Pendjab, Deliii și Tamil Nadu. Intr-o
Dintre celelalte partide,1 doar Parti
declarație făcută duminică seara, In
dul Comunist din. India (marxist) și
dira
Gandhi, care a fost premier in
Partidul Comunist din India au reușit
tre 1966—1977, a afirmat că primul
să-și consolideze pozițiile. în statul
obiectiv al Indiei îl constituie „res
Kerală, spre exemplu, P.C.I. (mar
tabilirea legii și a ordinii", iar al
xist), care nu avea nici un reprezen
doilea „oprirea creșterii prețurilor și
tant în camera precedentă, a obținut
îmbunătățirea situației economice.
șase locuri din cele 20 atribuite pină
Aceste obiective — continuă agen
în prezent. Partidele fostei majorități
ția — își găsesc o largă reflectare in
parlamentare — Janata și Lok Dai —
programul
Partidului
Congresul
au suferit în schimb o infrîngere to
Național Indian (I), care subliniază
tală pe plan național, nereușind să
dorința actualilor săi lideri de a pro
obțină, pentru moment, decît 27 și
mova o politică întemeiată pe prin
respectiv 38 locuri.
cipiile nealinierii și pe efortul de
„Rezultatele alegerilor din India —
dezvoltare continuă a economiei indiene".
relevă agenția FRANCE PRESSE —

întruchipează un mod

de conducere modernă,

realistă și întreprinzătoare"
BRASILIA 8 (Agerpres). — Re
vista lunară ' „O Espelho", care ti
pare in capitala Braziliei, publică un
amplu articol consacrat României
socialiste, realizărilor țării noastre.
Articolul este însoțit de o fotogra
fie a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Relevînd ampla și amănunțita
analiză făcută de cel de-al XII-lea
Congres al Partidului Comunist
Român rezultatelor obținute in ulti
mii ani și faptul că el a aprobat
noile linii directoare ale dezvoltării
economice și sociale pentru cincina
lul 1981—1985, articolul subliniază :
Prevederile Congresului pentru
noua perioadă indică o nouă di
namică in domeniul științei și teh
nologiei, acestora revenindu-le un
rol important in ce privește creș
terea economică a țării, îmbunătă
țirea vieții social-culturale a po
porului. întărirea independenței și
consolidarea suveranității naționale.
Două dintre caracteristicile poli
ticii externe românești trasate de
președintele Nicolae Ceaușescu,
care întruchipează astăzi un mod
de conducere modernă, realistă și
întreprinzătoare — menționează re
vista braziliană — constă in
cooperarea cu toate țările lumii și
în faptul că România militează pen-

tru egalitate între state pe arena
internațională. Gindirea și linia de
acțiune ale președintelui au fost
întotdeauna orientate in sensul de
nunțării viguroase- a inegalității în
tre națiuni, susținihd necesitatea de
a se pune capăt subdezvoltării și
împărțirii lumii in săraci si bogați.
Prin această filozofie — se arată în
articol — președintele Nicolae.
Ceaușescu apără cu intransigență
deplina egalitate în relațiile inter
naționale și cooperarea tot mai lar
gă -între popoare, în vederea depă
șirii situației de rămînere in urmă
din punct de vedere științific, teh
nologic, economic și social — situa
ție ce caracterizează încă viața in
țările lumii a treia.
Revista precizează, în încheiere,
că opera fundamentală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a fost reuni
tă în numeroase volume și tradusă
într-o serie de limbi, constituind,
înainte de toate, o originală contri
buție la eforturile vizind pacea
mondială, înlăturarea răminerii in
urmă și a subdezvoltării ce afectea
ză aproape două treimi din popu
lația lumii și eliminarea treptată a
prăpastiei adinei care desparte as
tăzi națiunile sărace de țările bo
gate.

Delegația P.C.R. — primită de secretarul general
al M.A.P.A.M.
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român,
care ă participat la lucrările celui
de-al VIII-lea Congres al M.A.P.A.M.,
a fost primită de Meir Talmi. secre
tar general al partidului.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
au fost transmise secretarului gene
ral al partidului M.A.P.A.M. din Is
rael un mesaj de salut și urări de
succese în realizarea hotărîrilor
adoptate de cel de-al VIII-lea Con
gres al partidului.
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Mulțumind, secretarul general al
M.A.P.A.M. a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele
mai calde și prietenești urări de să
nătate și fericire, putere de muncă
și noi succese in activitatea sa pen
tru prosperitatea și progresul poporu
lui român pe calea construirii socie
tății socialiste, pentru pace. înțele
gere și cooperare internațională.
în cadrul întîlnirii au fost abordate
probleme privind activitatea și preo
cupările actuale
celor două
partide.

Un interviu al lui Sam Nujoma
LUSAKA 8 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) este hotărîtă să
continue lupta armată pentru cuceri
rea independenței Namibiei — a de
clarat președintele acestei organiza
ții, Sam Nujoma, într-un interviu
.acordat revistei „New. African". El a
relevat, totodată, că S.W.A.P.O.
- - nu
exclude posibilitatea unei reglemen
tări pe cale pașnică. în ' cazul ' cînd
autoritățile de la Pretoria vor da do
vadă de bunăvoință în acest sens.
S.W’.A.P.O., a relevat Sam Nujoma.
aprobă concepția privind crearea unei
zone demilitarizate, dar se opune cu
hotărire ideii de a se oferi rasiștilor
posibilitatea să creeze baze și să am
plaseze trupele lor intr-o asemenea
zonă demilitarizată.

în legătură cu unele încălcări ale acordului
de încetare a focului în Rhodesia
MAPUTO 8 (Agerpres). — într-o
scrisoare adresată primului ministru
al Marii Britanii, Margaret Thatcher,
Robert Mugabe, unul din cei doi
copreședinți ai Frontului Patriotic
Zimbabwe, aduce critici modului în
care se aplică prevederile acordului
de încetare a focului în Rhodesia.
Printre altele, Mugabe protestează
împotriva prezenței unor trupe ale
regimului rasist sud-african în Rho
desia. El califică, de asemenea, drept
o flagrantă violare a acordului de
încetare a focului hotărirea guvernatorului britanic, Christopher Soames, de a permite forțelor armate
regulate ale regimului minoritar să
participe, alături de poliție, la „men
ținerea ordinii și legalității", arătind
că acordul stipulează că forțele regi-1
mului de la Salisbury trebuie să ră-

Greva siderurgiștilor britanici
Eșuarea negocierilor dintre sindicate și patronat

LONDRA 8 (Agerpres). — Luni a
avut loc o nouă rundă de negocieri
intre reprezentanți ai firmei „British
Steel Corporation" și cei ai sindica
telor siderurgiștilor, în încercarea de
a se ajunge la încetarea grevei ge
nerale din acest sector-cheie al in
dustriei britanice, declanșată la 2 ia
nuarie de muncitori, in sprijinul re- .
vendicărilor lor privind îmbunătă
țirea condițiilor de viață. Negocie
rile angajate au eșuat însă, iar Lio
nel Murray, secretar general al Con
gresului Sindicatelor Britanice, a de- 1
clarat că „nu sint prevăzute nego
cieri ulterioare și greva continuă".
Pe de altă parte, într-o declarație
făcută înainte de începerea ultimei
runde de tratative intre sindicate, și
conducerea companiei, Bill Sirs,

derul celui mai important dintre
sindicatele siderurgiștilor, anunțase
că a avansat o serie de propuneri,
privind soluționarea conflictului de
muncă, avertizind, totodată,, căi în
cazul în care conducerea companiei
va respinge aceste propuneri, greva
ar putea fi „indelungată".
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colaborare cu toate popoarele lumii
promovată de partidul și statul nos
tru și, in acest context, importanța
pe care o acordă România relații
lor cu țările continentului latinoamerican.
Emisiunea a evidențiat •puternica
personalitate a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, contribuția sa determi
nantă la elaborarea si punerea în
aplicare a politicii interne si ex
terne a țării noastre.

mină, pină la alegeri, ca și forțele
patriotice, de eliberare, în cantona
mentele desemnate lor. în sfirșit, in
scrisoare se arată că lordul Soames
a permis forțelor paramilitare ale
regimului minoritar să rămînă in
afara cantonamentelor, ceea ce, de
asemenea, constituie o încălcare a
acordului de încetare a focului.
Robert Mugabe cere să se pună
capăt imediat tuturor acestor- încăl
cări;
*
LUSAKA 8 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlniri cu presa, Joshua
Nkomo, copreședinte al Frontului
Patriotic Zimbabwe, a declarat, la
rîndul său, .marți, că utilizarea tru
pelor regulate ale regimului minori
tar rhodesian alături de poliție, de
cisă de guvernatorul britanic Chris
topher Soames, constituie o gravă în
călcare a acordurilor semnate la Lon
dra cu privire la reglementarea pro
blemei rhodesiene. El a protestat, de
asemenea, împotriva continuării pre
zenței trupelor sud-africane pe teri
toriul Rhodesiei.
Nkomo a cerut încetarea imediată 'a
acestor încălcări ale acordului tri
partit de la Londra și a spus că va
ridica aceste chestiuni cînd va reveni,
duminică, la Salisbury pentru a par
ticipa la campania electorală.

AGENȚIILE DE PRESĂ
LA

MOSCOVA,

în capitala U.R.S.S. au început
marți convorbirile dintre delegația
P.C.U.S., in frunte cu Lepnid
Brejnev. secretar general al C.C.
al P.C.U.S., și delegația P.C. Fran
cez, în frunte cu Georges Marchais,
secretar general al P.C.F., sosită
luni la Moscova, la invitația C.C.
al P.C.U.S., informează agenția
T.A.S.S. Convorbirile s-au referit
la activitatea P.C.U.S. și P.C.F., la
evoluția situației internaționale,
fiind, de asemenea, abordate pro
bleme ale relațiilor și colaborării
dintre cele două partide.

ROMÂNEȘTI
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Postul de radio pentru ță
rile America Latine „Radio Noticias del Continente", din Ciudad
de Mexico, a consacrat o emisiune
specială de o oră țării noastre, pri
lej cu care au fost relevate dimen
siunile dezvoltării economico-sociale a României socialiste, pe baza
planurilor de perspectivă dezbătute
la Congresul al XH-lea al P.C.R.,
politica internațională de pace și

Poziția forțelor patriotice Zimbabwe

LUCRĂRILE
CONGRESULUI
PARTIDULUI DEMOCRAT CREȘ
TIN DIN PERU, desfășurate Ia

Lima, au luat sfirșit. Ca invitați au
luat parte delegații reprezentînd
forțe de stingă peruane, intre care
Partidul Comunist, Frontul Munci
toresc Studențesc și Popular, Parti
dul Socialist Revoluționar.
GREVA. — Aproximativ 1 600 de
muncitori de ia întreprinderile din
Couillet și Jemeppe ale firmei
belgiene ,.Solvay", specializată in
produse chimice, au declarat grevă.

IN FAVOAREA RELUĂRII NEGOCIERILOR INTERCOMUNITARE IN
CIPRU. Ministrul afacerilor externe al Ciprului, Nikos Rolandis. a avut

ISLANDA

la Nicosia o întrevedere cu Galindo Pohl, reprezentant special al, secretaru
lui general al O.N.U. in Cipru. Convorbirile au fost consacrate'reluării ne
gocierilor intercomunitare, așa cum prevede acordul Kyprianou-Denktaș,
intervenit in 1979. Ministrul cipriot a subliniat că guvernul său nu va
precupeți nici un efort pentru reluarea unui dialog substanțial și că inten
ționează să întreprindă anumite măsuri pentru a restabili contactul și a
apropia cele două comunități. El a adăugat că partea greco-cipriotă va exa
mina cu seriozitate propunerile ce vor fi prezentate de partea turco-cipriotă;

Consultări în vederea formării noului guvern
REYKJAVIK 8 (Agerpres). — Li. derii celor patru partide politice reprezentate. în parlamentul Islandei
s-au -reunit tmarți, •: Ia Reykjavik, la
invitația președintelui Partidului In
dependenței. Geir Hallgrimsson, care
a fost: însărcinat la 28 decembrie
anul trecut . de președintele țării,
Kristjan Eldjarn, cu formarea imul
nou guvern. Potrivit declarațiilor
unor personalități politice din parti
dul premierului desemnat, reluate de
agenția France presse, Hallgrimsson
intenționează să constituie un guvern
de uniune națională, care să grupeze
toate partidele — de la Alianța
Populară la Partidul Independenței.
In prezent, afacerile curente ale
țării le conduce în continuare cabi
netul demisionar. — coaliție formată

din reprezentanți ai partidelor pro
gresist, social-democrat și Alianța
Populară — care a anunțat că nu va
mai rămine în funcție dacă pină la
15 ianuarie nu va fi găsită o soluție
actualei crize politice. Totodată, se
precizează, este necesară rezolvarea
de urgență a unor probleme cu ca
racter economic și social care cer
prezența unui guvern stabil. Astfel,
nu a fost aprobat încă bugetul țării
pe exercițiul financiar 1980, cursul
prețurilor peștelui — principalul pro
dus economic al țării — nu a fost
încă stabilit, iar acordurile salariate
din cadrul contractelor colective a
căror scadență s-a înregistrat la
1 ianuarie nu au fost înnoite. Toate
aceste probleme își așteaptă soluțio
narea de către noul guvern.

PENTRU REVIZUIREA „POLI
TICII AGRICOLE COMUNITARE",

i

La un oficiu de plasare a brațelor de muncă din Manchester (fotografia de sus) sosesc zilnic sute și sute de persoane
— majoritatea din ei tineri — în speranța găsirii unui loc de muncă. în Marea Britanie, în aceste zile de început de
an, aproape 1,5 milioane persoane sint înscrise pe listele șomerilor

INDUSTRIALIZAREA - CALEA LICHIDĂRII SUBDEZVOLTĂRII
„Industrializarea reprezintă o re
vendicare primordială a țărilor in curs
de dezvoltare" — sună clar una din
concluziile amplului studiu publicat
de O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare Industrială)
cu titlul „INDUSTRIA LA ORIZON
TUL ANULUI 2009. NOI PERSPEC
TIVE" (pe marginea căruia a fost

publicat un prim articol în „Scinieia"
nr. 11 623 din 5 ianuarie).
Autorii lucrării subliniază că op
țiunea pentru industrializarea țărilor
sărace nu a survenit ca o decizie
subiectivă, conjuncturală, ci se înscrie
ca o necesitate obiectivă in cadrul
eforturilor pentru realizarea unei noi
ordini economice internaționale.
„Este astăzi aproape unanim admis
relevă studiul O.N.U.D.I. — că
actualul context economic în care se
desfășoară transferul de bunuri, teh
nici și capitaluri nu răspunde nevoilor
comunității mondiale in ansamblul
său, că vechea ordine lezează țările
sărace". „însăși structura relațiilor
economice mondiale este amenințată
de distrugere datorită problemelor și
divergențelor dintre țările bogate și
cele sărace și chiar intre țările
bogate — remarcă, în continuare, stu
diul. Dar dacă criza vechii ordini este
destul de evidentă, contururile noii
ordini abia incep să se întrevadă și
nimeni nu știe încă dacă comunita
tea internațională va avea înțelepciu
nea, vOința și curajul necesare pen-,
tru a conveni asupra ' unui plan de
acțiune concertat și a învinge forța
de inerție a unor instituții și idei
create pentru o lume diferită".
în majoritatea cazurilor, se arată
in documentul citat, organizațiile in
ternaționale și chiar spiritul pe care
acestea îl incarnează sint fructul
unei epoci de crize economice și de
războaie, al unei lumi caracterizate
prin existența imperiilor coloniale și
al unui sistem de relații internațio
nale dominate de supremația marilor
puteri. De aici și inechitățile ce ca
racterizează tabloul actual al dezvol
tării industriale și economiei mon
diale.
în decursul ultimilor trei decenii
— precizează studiul O.N.U.D.I. —
au fost întreprinse un șir de tenta
tive pe plan național și internațional
în vederea reducerii decalajului din
tre Nord (țările industrializate) și
Sud (țările In curs de dezvoltare),
care s-au soldat, pe ansamblul țărilor
lumii a treia, cu „rezultate relativ
încurajatoare". Astfel, in perioada
1950—1975 in țările în curs de dezvol
tare venitul real pe locuitor a sporit
de peste două ori ; producția de, bu
nuri manufacturate a crescut (intre
1960—1976) in medie cu circa 7—8 la
sută pe an, ponderea acestui sector
pe ansamblul produsului intern brut
majorindu-se de la 15 la 23 lâ sută.

Examinat însă în detaliu, acest ta
blou global apare mult mai puțin
favorabil. Există diferențieri aprecia
bile in ce privește măsura în care
țările în curs de dezvoltare au bene
ficiat de avantajele industrializării.
Majoritatea dintre ele — cu un venit
anual pe locuitor sub 200 dolari —
au cunoscut ritmuri mult mai scă
zute de dezvoltare și, unele, chiar
reculuri. Aproape jumătate din creș
terea industriei prelucrătoare a re
venit Braziliei, Mexicului și Argen
tinei. Atributele sărăciei — rata
înaltă a mortalității infantile, analfa
betismul, șomajul — s-au accentuat
chiar și în țările în care producția
industrială a crescut mai rapid. Ana-

capital. In practică însă, ca urmare
a inechităților raporturilor de schimb,
ca și a formelor protecționlste, pre
cum și datorită condițiilor adesea
oneroase ale creditelor, s-a constatat
o enormă umflare a datoriei externe
â țărilor slab dezvoltate — de la 17,9
miliarde dolari în 1960 la 244 miliar
de dolari în 1977.
Studiul menționează în continuare
extraordinara expansiune postbelică
a societăților transnaționale. Este o
realitate dramatică, de necontestat,
că. in multe cazuri, aceste societăți
și-au arogat un larg control asupra
procesului de industrializare, ca și a
luării de decizii in acest domeniu în
țările slab dezvoltate. Este semnifi

tive“ a țărilor lumii a treia, care
presupune un efort colectiv de dez
voltare autonomă, pe baza valorifică
rii resurselor proprii. „Dată fiind co
munitatea. de probleme ale țărilor
din Sud. este deci de dorit — mai
mult chiar, inevitabil — ca aceste
țări să-și intensifice legăturile eco
nomice reciproce" — relevă studiul.
Se pornește de la realitatea că țările
în curs de dezvoltare dispun de toa
te sau aproape toate resursele de
materii prime și de energie de care
au nevoie și de suficiente terenuri
pentru producția agricolă. Probleme
le pregătirii cadrelor industriale și
mobilizării resurselor financiare pot
să-și găsească, de asemenea, o cale

PE MARGINEA STUDIULUI O.N.U.D.I.
„INDUSTRIA LA ORIZONTUL ANULUI 2000“ (ii)
lizind actualele tendințe economice,
Banca Mondială estimează că, in
anul 2000, circa 600 milioane de oa
meni din lumea a treia vor continua
să trăiască în perimetrul „sărăciei
absolute".
Deși s-a scontat pe o creștere
marcantă a capacității de absorbție a
forței de muncă, în urma dezvoltării
industriei manufacturiere in țările
sărace, amploarea șomajului a de
monstrat că această sarcină nu este
realizabilă pe termen scurt. Un .sec
tor manufacturier în care se află an
gajată 20 la sută din populația activă
ar trebui să se extindă cu 15 la sută
pe an pentru a asigura numai absor
birea sporului anual ’ al populației,
care este de 3 la sută.
în acest context, șomajul a crescut
masiv, cu 46 la sută, între I960 și 1973,
numărul șomerilor totali sau parțiali
fiind evaluat la 300 de milioane. Pre
viziunile Băncii Mondiale consideră
că, pină în anul 2000, in țările în curs
de dezvoltare vor trebui create 550
milioane locuri de muncă.
Chiar, dacă gradul de Înzestrare
tehnică a sporit în unele țări în curs
de dezvoltare, ponderea lumii a. treia,
în comerțul mondial de tehnologie
nu a fost decit de 10 la sută, acest
procentaj revenind practic unui nu
măr de numai șase țări.
Unul din motivele principale, care
au determinat țările’ în curs de dez
voltare să se industrializeze îl re
prezintă dorința de a reduce depen
dența lor față de Nord, asigurindu-și,
grație producției industriale proprii,
excedente care să poată fi consacrate
reinvestițiiîor și acumulărilor de

cativ că, tn 1976, 82 la sută din in
vestițiile străine directe în Sud erau
controlate de societăți transnaționale
din cinci țări capitaliste dezvoltate.
în lucrarea O.N.U.D.I. este descris,
ca un aspect cu înrîuriri profund
negative, procesul angrenării tot mai
intense, din punct de vedere tehnic
și tehnologic, a unor state ale lumii
a treia în cursa înarmărilor, ceea ce
este de natură să afecteze sensibil
schema și natura industrializării in
țările respective. în diferite forme de
cooperare, 18 țări în curs de dezvol
tare asigură in prezent fabricarea
sub licență a diverse tipuri de arma
mente, inclusiv participarea la asam
blarea de piese in industria de război
a societăților transnaționale.
Apare, așadar, limpede — afirmă
în concluzie autorii — că eforturile
desfășurate în cursul ultimilor ani in
direcția dezvoltării sint încă insufi
ciente, iar necesitatea făuririi noii
ordini economice continuă să se facă
simțită cu aceeași urgență.
■Pentru a obține rezultate concrete,
țările din Sud vor trebui să formu
leze și să adopte o strategie precisă
de acțiune, finind seama că de ele
însele depinde ieșirea din impas —
apreciază experții O.N.U.D.I. Subli
niind că „eforturile întreprinse la ni
vel național au o importantă decisivă
pentru succesul oricărei politici de
industrializare", studiul O.N.U.D.I. se
concentrează asupra căilor și măsu
rilor de. intensificare a colaborării
internaționale, in direcția • facilitării
acestei politici.
Autorii se pronunță pentru o stra
tegie eficientă a „autonomiei colec

de rezolvare prin conlucrarea dintre
țările in curs de dezvoltare.
Pe bună dreptate, studiul accentuează insă, în mod deosebit, că un
factor de cea mai mare însemnătate
al progresului pe calea industriali
zării țărilor in curs de dezvoltare îl
constituie creșterea, în condițiile
unor raporturi noi,,
noi, echitabile, a
schimburilor comerciale, financiare
și tehnologice intre Sudul în curs
de dezvoltare și Nordul dezvoltat,
ceea ce ar avea ca rezultat dezvol
tarea industrială mai rapidă a țărilor
sărace, mal justa diviziune interna
țională a muncii cu efecte binefăcă
toare asupra tuturor țărilor lumii.
„Progresul economic și financiar al
lumii a treia nu va face decît să
multiplice avantajele relațiilor eco
nomice , internaționale, atit pentru
Nord, cit și pentru Sud. Tocmai pe
această comunitate de interese, recu
noscută explicit, se întemeiază însuși
conceptul, noii ordini economice • ip. ternaționale" — arată autorii lu
crării.
Prin concluziile sale. studiul
O.N.U.D.I. se constituie, astfel, in
tr-o convingătoare pledoarie pentru
promovarea unei largi conlucrări în
tre țările bogate și țările sărace, me
nită să contribuie Ia diminuarea și
lichidarea decalajelor, la accelerarea
procesului industrializării în statele
aflate în curs de dezvoltare, ca o con
diție hotăritoare a progresului eco
nomic și social. în vederea atingerii
acestui școp, studiul formulează un
șir de judicioase propuneri și reco
mandări. Unul din domeniile în care
se impun relații mai echitabile este.

fără îndoială — relevă autorii — cadrul juridic al cooperării internaționale in domeniul industrial, care trebuie modificat astfel incit să răspundă mai bine intereselor țărilor in curs
de dezvoltare. în acest scop sint pre
zentate două propuneri principale
privind crearea unei Comisii de drept
internațional pentru dezvoltare in
dustrială și a unui Sistem de regle
mentare a diferendelor industriale.
O altă recomandare se referă la
promovarea mai largă a- acordurilor
interguvernamentale, recurgerea crescindă la aceste instrumente fiind de
natură să determine guvernele să-și
asume o parte a responsabilităților
asupra proiectelor executate prin
cooperare, conform obiectivelor de in
dustrializare și de dezvoltare ale ță
rilor sărace.
Mai multe proiecte și recomandări
privesc problema finanțării procesu
lui de industrializare, cum ar fi :
crearea Agenției internaționale de fi
nanțare industrială (care să furnize
ze resurse financiare întreprinderi
lor din „lumea a treia" și să strîngă
legăturile financiare dintre țările în
curs de dezvoltare) ; a Rețelei de in
formații și negocieri pentru finan
țarea industrială (care să permită
stringerea informațiilor financiare și
difuzarea acestora țărilor în curs de
dezvoltare in vederea negocierilor
pentru obținerea de credite și împru
muturi bancare) ; a unui Fond mon
dial de încurajare a industriei (care
să prezinte avantaje mutuale pentru
țările participante).
în domeniul întăririi capacităților
tehnologice ale țărilor lumii a treia se
propune crearea Institutului interna
țional pentru, tehnici industriale și a
Centrului internațional pentru achi
ziții tehnice, precum și a Centrului
industrial de studii și brevete —
cu misiunea de a difuza în Sud in
formații privind brevetele, in vederea
achiziționării acestora.
Spațiul nu permite înfățișarea în
amănunt a tuturor concluziilor și pro
punerilor studiului amintit, aspectele
spicuite din acest amplu document
’ fiind însă revelatorii pentru însem
nătatea pe care o prezintă. în
perspectiva celei de-a treia Conferin
țe generale a O.N.U.D.I., care va avea
loc în curind la New Delhi, și mai
ales a sesiunii speciale a O.N.U. din
vara acestui an consacrată în exclu
sivitate problemelor noii ordini eco
nomice internaționale, ele conturează
direcții importante de jalonare a
dezbaterilor, astfel incit acestea să se
poată încheia cu rezultate rodnice, de
natură să contribuie la înfăptuirea
unor pași concreți pe calea realiză
rii acestui obiectiv istoric al omenirii
contemporane.

într-o alocuțiune rostită la Oxford,
în fața unor reprezentanți ai secto
rului agricol britanic, președintele
Comisiei C.E.E., Roy Jenkins, s-a
referit la necesitatea „revizuirii ur
gente a politicii agricole comuni
tare". Jenkins a cerut, pe de altă
parte,. agricultorilor britanici să
accepte solidar cu partenerii lor
comunitari prețul ce va trebui plătit pentru aceasta.

MAJORARE DE
SPANIA. Prețurile

PREȚURI
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produselor pe
troliere au fost majorate in medie
cu 17 la sută. Este pentru a doua
oară în decurs de numai 6 luni că
autoritățile adoptă o asemenea
măsură.

ITALIA : BILANȚ AL ACTELOR TE
RORISTE. Partidul Comunist Italian
consemnează într-un document câ
în anul 1979 în Italia s-au comis
2150 acte teroriste, soldate cu 40
de morți și 54 de răniți.

PREȚUL AURULUI a continuat marți sâ înregistreze mari fluctuații
j la bursele din Londra și Zurich, tranzacțiile avînd — după cum transmite
agenția U.P.I. - un caracter „haotic". Experții financiari remarcă, to| tuși, că, în ciuda oscilațiilor considerabile de prețuri, în cursul zilei de
I marți s-a observat o ușoară tendință de încetinire a creșterii galopantei
a prețului aurului, comparativ cu nivelurile valorice atinse luni. Conco| mitent, s-a înregistrat o tendință de revenire a cursului dolarului.
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BRAZILIA

încheierea lucrărilor
Congresului P.C. din Canada

Folosirea energiei solare

OTTAWA 8 (Agerpres). — La To
ronto au luat sfirșit lucrările Con
gresului al XXIV-lea al P.C. din Ca
nada, la care au participat delegați
’ aleși din toate regiunile țării, ca și
oaspeți de peste hotare. Partidul Co
munist Român a fost reprezentat de
tovarășul Uie Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R.
Congresul a aprobat Rezoluția politică principală și o serie de alte documente. Congresul a ales noul Comitet Central al partidului. William
Kashtan a fost reales în funcția de
secretar general al P.C. din Canada.

. BRASILIA 8 (Agerpres). — Spe
cialiștii brazilieni sint tot mai
mult preocupați de posibilitățile fo
losirii practice a energiei solare. In
zona orașului Brasilia, de pildă,
soarele strălucește pe cer timp de 300
zile pe an,’ și de aceea, in ultimul
timp, pe acoperișurile unor clădiri
apar tot mai multe colectoare solare
care jasigură apa menajeră în locu
ințe. in hoteluri și chiar apa tehnică
în. unele întreprinderi mici. Cheltuie
lile de achiziționare și de montare a
unor astfel de instalații se amortizea
ză în doi arii și jumătate, iar fabri
cile producătoare garantează funcțio
narea lor neîntreruptă timp de 20 ani.

„Nufascismului 1“
„Nu războiului I"
Sub aceste lozinci,
peste 8 000 de
persoane au participat
la
o
demonstrație
la
Ketscli, în landul
vest-german Baden-Wurtemberg,
împotriva organi
zării unei întruniri
a partidului neo
nazist.
Demon
stranții - printre
care se aflau și
foști deținuți din
lagărele hitleriste
— au cerut inter
zicerea activității
grupărilor fasciste
și neonaziste în
R.F.G.

Viorel POPESCU
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