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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de organizația municipală

București a P.C.R. tuturor
organizațiilor județene de partid

Remarcabilele succese obținute de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării țării spre comunism pun în lumină, cu o impresionantă forță, 
realismul, înalta valoare științifică a politicii partidului, izvorul viu al 
profundelor prefaceri revoluționare ce au transformat radical chipul țării, 
înscriind România printre statele cu ritmurile cele mai rapide de dezvol
tare economică.

înfăptuind neabătut politica partidului, politică ce corespunde inte
reselor vitale ale poporului, asigurînd propășirea neîntreruptă a scumpei 
noastre patrii, oamenii muncii au obținut în cei patru ani ai actualului 
cincinal realizări de seamă, care au marcat o contribuție de o deosebită 
importantă la dezvoltarea, economiei naționale, temelia trainică a ridicării 
neîntrerupte a nivelului de trai, a afirmării tot mai puternice a civilizației 
socialiste.

Toate aceste mărețe succese sînt indisolubil legate de gîndirea și ac
țiunea revoluționară a secretarului general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane, 
a cărui prodigioasă activitate, de excepțională forță novatoare, chezășu- 
iește grandioasele împliniri socialiste și comuniste ale patriei, afirmarea 
liberă și suverană a României pe arena internațională, în lupta pentru 
cauza progresului, păcii și socialismului.

Integrați organic în efortul creator al întregului popor, oamenii muncii 
din Capitală, în frunte cu comuniștii, au obținut importante realizări în 
înfăptuirea sarcinilor majore ce- le-au revenit, asigurind o contribuție 
continuu sporită la transpunerea în viață a mărețelor obiective ale dez
voltării economico-sociale a patriei.

în cursul anului 1979, unitățile Industriale din municipiul București 
au realizat pește plan o producție industrială de 3 miliarde iei și o 
producție netă de circa 500 milioane lei, obținute în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii ; producția peste plan s-a; materializat în 
numeroase cantități de . produse fizice, deosebit de necesare' economiei 
noastre naționale — oțel aliat, -laminate din oțel, pompe centrifugale, 
aparataj electric de joasă tensiune, mijloace de automatizare electrotehnice 
și electronice, ale tehnicii de . calcul electronice, aparatură de măsură și 
control, mașini-unelte de prelucrat metale, produse ale industriei de 
mecanică fină și optică, medicamente, confecții textile, tricotaje, precum 
și alte bunuri de larg consum. S-au economisit 9 500 tone metal. 92 000 
MWh energie electrică, 53 000 tone combustibil convențional. Au fost 
puse în funcțiuhe 108 capacități de producție, din care 7 în devans din 
planul anului 1980, s-au realizat 30 000 de apartamente, precum și alte 
importante obiective sociăl-culturale și edilitare, între care primul tronson 
al metroului.

Rezultatele obținute tn dezvoltarea economică și urbanistică a Bucu- 
reștiului se datorează sprijinului permanent și grijii statornice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, indicațiile sale avind roiul hotăritor în 
amplul proces de edificare a unei capitale moderne, demne -de epoca 
socialismului.

Puternic mobilizați de hotărîrile istorice ale Congresului al XII-lea al 
partidului, sub semnul voinței unanime de a intîmpina cu noi și impor
tante succese cel de-al II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste, ale
gerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare, 
oamenii muncii din Capitală se angajează să nu precupețească nici un 
efort în vederea realizării exemplare a sarcinilor ce le revin in 1980, an 
hotăritor pentru înfăptuirea prevederilor întregului cincinal. Sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele de muncă v< 
acționa cu înaltă responsabilitate patriotică pentru valorificarea deplină 
cadrului creat de noul mecanism economico-financiar, întărirea, continuă 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, folosirea cit mai deplină 
capacităților de producție și a forței de muncă, gospodărirea judicioasă

materiilor prime, combustibilului șî energiei, asigurarea unui înalt grad de 
recuperare a acestora, intensificarea activității de cercetare, introducere a 
progresului tehnic și modernizare a producției, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, a eficienței economice, astfel incit, in toate dome
niile, să se afirme o calitate nouă, superioară.

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, 
organizația de partid a municipiului București adresează organizațiilor 
județene de partid, tuturor oamenilor muncii din INDUSTRIE, CON
STRUCȚII, TRANSPORTURI ȘI CIRCULAȚIA MĂRFURILOR o vibrantă 
chemare Ia întrecere, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din Planul 
national unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1980.

în vederea transpunerii neabătute în viață a sarcinilor ce ne revin, 
In spiritul orientărilor programatice cuprinse in documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, oamenii muncii din Capitală ■ sfe-atagajează să 
realizeze :

a) In activitatea industrială :
1. Depășirea planului la producția industrială cu 2,5 miliarde lei, astfel 

Incit, împreună cu sarcinile din Programul suplimentar incluse în plan, 
să realizăm pină la sfir.șitul actualului cincinal o producție suplimentară 
de 27 miliarde lei ; această producție se va concretiza în :

— 100 milioane lei utilaje tehnologice pentru obiectivele de investiții {
— 1 500 tone laminate finite pline ;
— 2 000 tone țevi din oțel ;
— 50 milioane lei mijloace de automatizare electrotehnice ;
— 35 milioane lei mijloace de automatizare electronice ;
— 80 milioane lei mijloace ale tehnicii tțe calcul :
— 115 milioane , lei produse ale industriei de mecanică fină, optică, 

, echipamente și elemente hidraulice și pneumiitice :
' — Glf,milioane Iei mașini-unelte pentru prelucrarea melâlelor

40 milioane lei pompe centrifugale ;. ) . .

piare capacitate, pentru recoltat
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ORGANIZAȚIILE F.U.S. ÎN ACȚIUNE

zarea căruia participă întreg colecti
vul fabricii, este economisirea de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie. încă din ultimele zile ale 
anului trecut au fost reproiectate o 
serie de sortimente de țesături. Ca 
urmare a acestei acțiuni, economia 
realizată pînă în prezent este de 17 
tone de fire. Cum s-a acționat prac
tic ? Pe două căi — a precizat tova
rășa Ungureanu. în primul rînd, pro
punerile făcute în adunările de con
stituire au fost convertite intr-un
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i — 80 combine autopropulsate, de 
I porumb : ,
' — 150 tone lacuri și vopsele :

— 00 milioane lei medicamente ;
— 20 milioane lei mobilier ;
— 500 000 bucăți tricotaje,
2. Realizarea unei producții nete suplimentare in valoare de 650 milioane1 lei. '
3. Livrarea suplimentară Ia fondul pieței a îthor mărfuri în valoare de " 350 milioane lei.
4. Realizarea peste prevederile planului a unor produse destinate ex

portului în valoare de 70 milioane lei valută.
5. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 1,4 la sută. .
6. Creșterea ponderii produselor noi și reproiectate în valoarea pro

ducției marfă cu 4 procente peste nivelul planificat.
7. Scurtarea cu 1—3 luni a duratei de punere în fabricație a unui nu

măr de 40 produse prevăzute în plan, modernizarea suplimentară a 80 
produse, introducerea și extinderea a peste 60 tehnologii noi și perfecționate.

8. Realizarea prin autoutilare a unor mașini, utilaje și instalații In 
valoare de 350 milioane lei.

9. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă cu 1,2 lei pe
total, iar a celor materiale cu 1,4 Iei. )

10. Reducerea consumurilor normate de materii prime, materiale, com
bustibil și energie și obținerea pe această cale a unor economii de :

— 8 000 tone metal :
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La numai două săptămîni de la 
constituirea consiliului F.U.S. din 
municipiul Giurgiu, noile. organizații 
din întreprinderi și de pe șantiere, 
din cartiere și instituții au trecut la 
acțiuni practice, concrete. Caracteris
tic pentru acest . oraș în .ultimul an 
al actualului . cincinal este faptul că 
se construiește asiduu în toate zo
nele. Debuturile industriale se succed 
intr-un ritm viu. După recen
ta intrare în funcțiune a „fabricii 
de case", urmează să-și înceapă pro
ducția prima capacitate a combinatu
lui chimic, turnătoria de la Întreprin
derea de construcții de utilaj greu — 
ambele unități de cea mal înaltă teh
nicitate ale chimiei și construcției 
de mașini — fabrica de mobilă, noi 
obiective la șantierul naval etc. La 
acestea se adaugă 2 300 de aparta
mente, cămine de nefamiliști, lucrări 
edilitar-gospodărești. care vor trans
forma orașul de la Dunăre într-un 
puternic, centru industrial.

— Chiar de la formarea • organiza
țiilor proprii ale F.U.S., a rezultat că 
nu. este sector de activitate sau 

i zonă a orașului .unde să nu existe un 
vast teren .de acțiune. ■— ne spunea 

’tovarășa Filofteia Minculescu, pre- 
; ședința consiliului municipal ăl 
' F.U.S.; Știți; există o vorbă mult- In- 
: drăgită de giurgiuveni : „orașul .nos- 
Itru. este căminul nostru". Npi .ne stră
duim acum s-p ,transformam'-într-un . .„„„a , . ... ..îndemn mobilizator la acțiune pentru ~ «rea 10 000 kWh economisiți. Ne 
fiecare, locuitor al' orașului,„^pȚe. a-l ' . vorbește- operatoarea,Ioana^ Nicoară; 

'■goSpotlăiT ffiereu-măi^țihe. că- pute
rile - noastre unite. Diversitatea pro
blemelor ce ne stau în. față impune, 
în același timp, o continuă diversifi
care a formelor și metodelor de lucru 
ale comitetelor F.U.S.

...Tehniciană Tincuța Ungureanu, 
președinta comitetului municipal al 
organizațiilor proprii ale F.U.S., ne. 
relatează despre modul cum se în
făptuiește programul de activitate aii 
comitetului Frontului Unității Socia
liste din marea unitate textilă „Du
năreană". Un prim obiectiv. Ia reali-

însemnări 
din municipiul Giurgiu

șir de planuri concrete de acțiune. 
Apoi, sarcinile ce se desprindeau din 
ele au fost repartizate membrilor in
dividuali ai F.U.S., care au trecut la 
îndeplinirea lor".

...La intrarea in întreprindere ne în- 
tîmpină două panouri. Pe unul ci
tim : „O cerință de prim-ordin. o ne
cesitate cetățenească, o îndatorire 
patriotică : energia ' electrică și com
bustibilul — riguros gospodărite și se
ver economisite", iar alături, pe ce
lălalt,. găsim centralizate rezultatele 
acțiunii : in primele zile ale anului

președinta • comitetului organizației 
.proprii a F.U.S. din. secțiile țesătorie- 
preparație : „Acționăm pe toate pla
nurile-în vederea formării unei largi 
opinii cetățenești împotriva risipei. 
Avem în acest sens un program con
cret, care cuprinde măsuri tehnice 
pentru fiecare Ioc de muncă. Nouă, 
membrilor individuali ai F.U.S., ne 
revine sarcina ca, urmind exemplul 
comuniștilor, să convingem fiecare 
lucrătoare de importanța unui kilo- 
watt-oră pentru secția noastră, pentru

VALEA JIULUI: 5000 tone cărbune peste prevederi

(Continuare în pag. a Il-a)

Din primele zile ale 
acestui an, minerii din 
Lupeni, Petrila, Paro- 
șeni și Bărbăteni se 
află în fruntea între
cerii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului 
pentru a da patriei cit 
mai mult' cărbune. Pu-

nînd accent deosebit 
pe buna organizare a 
muncii în abataje, fo
losirea la capacitate a 
tehnicii din dotare și 
asigurarea unui • flux 
corespunzător de trans
port, minerii din cele 
patru mine au extras

peste prevederi, pînă 
ieri, mai mult de 5 000 
tone cărbune. De sub
liniat succesele mineri
lor din Lupeni care au 
scos în această perioa
dă la suprafață peste 
plan 2 700 tone căr
bune cocsificabil. (Sa
bin Cerbu).

în zonele afectate de ninsori abundente

TOȚI CETĂȚENII, CU LOPATA LA ZĂPADĂ!
V

• Utilajele pentru deszăpezire sînt folo
site intens, iar situația pe principalele 
artere de circulație se normalizează

® Participarea cetățenilor: hărnicie și 
spirit civic, dar și manifestări de pa
sivitate

® Aprovizionarea populației este asigu
rată în bune condiții

• Automobiliști, nu stînjeniți activitatea 
mijloacelor mecanice și transportul 
public!

® Nu lăsați pe mîine ceea ce se poate - 
și trebuie - făcut azi: degajarea străzii 
pe care locuiți, a întreprinderii sau 
instituției în care lucrați!

In cea mai mare .
furnizate de Institutul de meteorologie și hidrologie, în cursul zilei de 
ieri ningea local in Transilvania, sudul Moldovei, Dobrogea și cîmpia de 
vest a țării. S-a redus și intensitatea vîntului, care continua să bată cu 
o viteză de 55 km pe oră doar în Bărăgan și Dobrogea, viscolind ză
pada. A crescut și temperatura aerului. Ieri la prinz, in sudul și sud- 
vestul țării mercurul termometrelor indica zero grade.

Avind în vedere că in urma ninsorilor abundente din ultima perioadă 
stratul de zăpadă este foarte gros, măsurînd în mod frecvent 40-50 cm 
și chiar mai mult, se cere ca organele și organizațiile de partid, consi
liile populare și organizațiile locale ale Frontului Unității Socialiste, să 
desfășoare ample acțiuni pentru deszăpezire. Ce se poate face azi, nu 
trebuie lăsat pe mîine I Pentru, că, în zilele următoare, temperaturile ar 
putea să scadă din nou, iar zăpada înghețată - se știe - se curăță 
mai greu...

Comandamentul Bucu
rești pentru deszăpezire 
informează :
tem informați de 
mentul municipal 

. zire, ieri, - -
pat la degajarea zăpezii peste 
300 000 oameni ai muncii și 1 300 de 
utilaje diverse. S-a acționat masiv 
în zonele Colentina, Militari, Raho
va, s-au eliberat căile de acces spre 
depozitele care aprovizionează Între
prinderile și populația Capitalei. O 
activitate intensă s-a depus și la 

. degajarea depozitelor de furaje, a se
relor, de la C.A.P.-urile din comu
nele suburbane. Au fost pregătite, 

. pentru a lucra și noaptea, peste 700 
de utilaje.

După. cum sîn- 
către Comanda- 
pentru deszăpe- 

în Capitală au partici- 
degajarea

...Avind în vedere că astăzi se 
reiau cursurile școlare, după vacanța 
de iarnă, numeroși elevi au partici
pat la înlăturarea zăpezii în cartie
rul Floreasca: Ei puteau fi văzuți, 
alături de. profesorii lor, ati9 în fața 
Școlii generale, nr. 10, cit și a liceu
lui „C.A. Rosetti", 
gros de nea.

— Vrem ca. joi, 
deschide din nou 
să vină nestingheriți la 
ne-a. spus profesorul 
directorul liceului „C.A. Rosetti". în 
acest scop, în cursul dimineții, elevi 
din clasa a X-a B, sub 
profesorilor Oleg Milcov, 
beșel și Nicolae Bogdan,

îndepărtînd stratul

cind școala își va 
porțile, toți elevii 

școală — 
Emil Stoica,

conducerea 
Pavel Be

au curățat

parte a țârii, ninsorile au încetat. Potrivit datelor

N-au așteptat să fie mo
bilizați... Platforma industrială Pi
pera. Aici își desfășoară activitatea 
numeroase întreprinderi de frunte ale 
Capitalei. Cum era și firesc, ieri 
s-a muncit intens și In această zonă 
pentru înlăturarea zăpezii și asigura
rea unor condiții optime procesului 
de producție. La această acțiune au 
participat un mare număr de oameni 
ai muncii. Astfel, la Combinatul de 
industrializare a lemnului — am aflat 
de la tovarășa Maria Elena Lazăr, 
secretara comitetului de partid —' o 
echipă formată din circa 60 de per
soane și dispunînd de 3 agregate a 
lucrat intens întreaga noapte de marți 
spre miercuri, reușind să curețe toată 
incinta combinatului, in suprafață de 
aproximativ 40 de hectare.

Cu aceeași energie s-a lu
crat și la celelalte obiective in
dustriale din zonă — Electronica, 
Automatica. întreprinderea de ci
nescoape, CONECT, I.I.R.U.C. : au 
fost curățate nu numai incintele, ci 
și arterele pietonale, stațiile de au
tobuze și tramvaie. Producția nu a 
suferit cu-nimic din cauza zăpezii.

spațiul din 
următoare 
curtea.

fața școlii, iar în orele 
aljți- elevi au degajat

Unii cu deszăpezitul, 
alții cu... privitul. Și in ,cartie- 
rul Titan, s-a acționat intens pentru 
degajarea zăpezii de pe străzi și căi 
de, acces. " .............
circulație,
Leontin Sălăjan, străzile ____ .. _
breanu, Baba Novac etc., ■ zăpada a 
fost curățată cu ajutorul mijloacelor 
mecanice, cit și cu lopețile, de către 
oameni ai muncii de la diverse între
prinderi.

Pe • parcursul raidului. întreprins

Pe principalele artere de 
bulevardele. Ion Șuleâ, 

Liviu Re-

am îritîlnit mulți locatari, tineri și 
virstnici, elevi, care, cu . lopețile în 
miini, curățau aleile și căile de 
acces dintre blocuri. Gheorghe Gri- 
gore, din blocul V-18, ap. 111, din 
bd. Leontin Sălăjan, aflat în 
concediu de odihnă, șl Gheorghe 
Popa, din același bloc, lucrau de 
zor la înlăturarea unor troiene de 
pe aleea care iese spre bulevard. 
„Este bine — ne-au spus ei — ca noi, 
cetățenii, să1 nu așteptăm vreo mobi
lizare din altă parte, mai ales că 
nu există atîtea mijloace mecanice 
și acestea nici nu pot pătrunde pe 
toate aleile. Trebuie să luăm lope-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Unde-s multi, puterea crește și... zâpada nu sporește

Ieri, în piața Gării de Nord din Capitală, numeroși bucureșteni-ou lucrat la deszăpezire

fabrică, pentru oraș, pentru țara în
treagă".

Agenda de lucru a 
F.U.S. de la „Dunăreană1 
sarcini 
pe lingă cele amintite : 
unui parc de agrement 
blocurilor H 1, 2 și 3 
locuiesc numeroase 
fabricii ; extinderea rasaumveiur u- 
menajate în cartierul Oinac ; organi
zarea unei întreceri 
nefamiliști ale întreprinderii pentru 
întățirea disciplinei, ordinii și mai 
buna lor gospodărire.

...Deși la șantierul naval există o 
tradiție destul de veche in economi
sirea metalului, la discuțiile prilejuita 
de adunarea de constituire a organi
zației proprii a F.U.S. s-au semnalat 
unele rezerve deloc neglijabile. „Una 
e să strîngi de-a valma, in grămezi, 
metalul rămas de la debitarea tablei, 
șpanul, piesele uzate și altceva e să-1 
depozitezi separat, pe sortimente: 
deoparte metalele feroase, de cea
laltă, cele neferoase — și chiar și 
acestea pe diferite mărci și categorii" 
—spunea maistrul Nicolae Rădulescu, 
președintele organizației proprii a 
F.U.S, de la secția construcții. Prima 
măsură stabilită a și fost dusă la în
deplinire : au fost amenajate cuve 
metalice de 2—3 tone fiecare, unde 
se depozitează deșeurile. Acțiunea 
nu s-a oprit aici, în prezent se des
fășoară o stăruitoare muncă cu oa
menii pentru a-i convinge să renunțe

Lucian CIUBOTARI 1 
corespondentul „Scînteii"'

comitetului 
i“ cuprinde 

din cele mai diverse. Cităm 
amenajarea 
în spatele 

din zona unde 
muncitoare ale 
răsadnițelor a-
la căminele de

LUI CjțJd I Ucl I LU I

(Continuare în pag. a H-a)

Pădurenii
Trăiesc de mult, cred că 

dinainte de a-l citi pe Sadovea- 
nu, probabil datorită acelei tul
burătoare vibrații sufletești a 
copilului citadin in fata miste
relor naturii, marele farmec al 
intilnirilor cu oamenii pădurii. 
Această veche si mereu reînnoi
tă admirație a mea fată de pă- 
dureni mă determină să le caut 
tovărășia de cite ori am prilejul. 
Stau acum la un pahar de vorbă, 
in fața unui proțap de păstrăvi, 
cu tinărul șef al Ocolului silvic 
Tulnici, inginerul Florin Apostol, 
și cu tehnicianul ocolului. Con
stantin Biznă. Stăpinit de im
presiile vii ale primei intilniri 
cu valea Tișiței. pe care v-o re
comand fără ezitare drept unul 
dintre acele de neuitat tărîmuri 
de vis si liniște pe care le: re
levă drumețului întîlnirea emo
ționantă. mereu inedită, cu fru
musețea inepuizabilă a tării, 
avind încă imprimată ne retină 
zbaterea vijelioasă a apelor, în 
cascada Putnei, veritabilă Nia
gară necunoscută mie pină a- 
tunci, ascult relatarea simplă • 
despre pepiniere și păduri fal
nice de coniferi și fagi, despre 
obiceiurile urșilor — adevarati 
uriași, viitoare trofee cinegeti
ce — despre mistreți și boncăni- 
tul cerbilor și, firește, 
păstrăvii curcubeu și cei 
geni.

— Cind. te gîiidești — .
întuneeîndu-se deodată la fată, 
inginerul Apostol — că eram cit 
pe ce să-i pierdem pe toți păs
trăvii ăștia, ai noștri !...

Și iată-mă simțind din nou. ca 
în fața paginilor lui Sadoveanu, 
că in curgerea aparent monoto
nă a povestirii se insinuează 
substanța gravă a unei intim- 
plări neobișnuite.

— Era in timpul potopului 
dezlănțuit din senin, aici la noi, 
acum cițeva zile. Vă amintiți, 
nu ? S-a stirnit un vint puternic, 
apoi o ploaie cu spume și, pină 
la două sau trei după miezul 
nopții, piriiașele astea cuminți 
de prin preajmă au devenit 
fluvii învolburate, tălăzuind pes
te livezi, peste timpurile de po
rumb, luîndu-și drept matcă șo
seaua .însăși, La un moment dat, 
s-au întrerupt și circuitele elec
trice. Deodată, un telefon ne a- 
nunță că la Lepșa păstrăvăria e 
grav amenințată de ape...

— Cine era. in noaptea aceea, 
la păstrăvărie ?

— Ca de obicei: păstrăvațul 
și sofia lui, iar prin apropiere, 
de ajutor deci in caz de nevoie, 
vreo doi-trei pădurari... Cum 
spuneam, ieșindu-și din matcă, 1 
Lepșa începuse să inunde bazi
nele cu păstrăvi și adăposturile 
în care țineam în troci puietul 
de anul ăsta. Păreau aproape 
pierduți vreo 100 000 de păstrăvi 
mari și peste 200 000 de vuieți. 
Am plecat imediat, cu oamenii 
ocolului,' pe jos. cum am putut, 
spre păstrăvărie. în timp ce s-

despre 
indi-

spune,

Mircea HERIVAN
(Continuare în pag. a Iii-a)
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE 

adresată de orgunizuțiu municipală
București a P.C.R. tuturor 

organizațiilor județene de partid
(Urmare din pag. I)
— 50 000 MWh energie electrică ;
— 30 000 tone combustibil conventional.
11. Creșterea eficienței utilizării fondurilor fixe, 

astfel incit să se realizeze o producție netă de cel puțin 
1160 Ici la 1 000 lei fonduri fixe. .

b) In activitatea de investiții 
și construcții:

1. Devansarea punerii în funcțiune cu 30 zile a unui 
număr de 12 capacități de producție, față de terme
nele planificate.

2. Punerea in funcțiune în devans cu 15 zile a unui 
număr de 3 500 apartamente.

3. Depășirea productivității muncii in construcții cu 
600 lei pe persoană față de sarcina planificată.

4. Reducerea consumului de ciment cu 5 000 tone.
5. Reducerea consumului de metal cu 1 900 tone.
6. Reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 

1 leu la 1 000 lei producție de construcții-montaj.
7. Depășirea cu 3 Ia sută a coeficienților de schimb 

planificați, la utilajele și mijloacele de transport din 
construcții.

c) în activitatea de transporturi:
TRANSPORTUL FEROVIAR :
1. Creșterea peste plan a capacității de transport cu 

300 000 tone mărfuri prin :
— îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a 

mijloacelor de transport : cu 0,5 la sută la viteza co
mercială a trenurilor de marfă; cu 0,7 la sută Ia în
cărcătura statică a vagonului de marfă, realizind o 
economie de 350 vagoane pe an ; reducerea, staționării 
vagoanelor in stațiile de triaj cu 0,6 la sută.

2. Reducerea cu 7 600 ore a timpului de imobilizare 
a locomotivelor diesel in reparație.

3. Reducerea consumului de energie electrică în re- 
morcarea trenurilor, ceea ce va conduce la o econo
mie de 2 000 MWh.

4. Prin reducerea cheltuielilor materiale se va realiza 
peste plan o producție netă în valoare de peste 6 
milioane Iei.

5. Depășirea cu 4 milioane lei a planului de beneficii.

TRANSPORTUL RUTIER ;
1. Depășirea indicelui de utilizare a mijloacelor de 

transport marfă cu 1,2 Ia sută, respectiv cu 320 tonc- 
kilometri pe o tonă capacitate.

2. Priutr-o mai bună organizare a curselor de auto
buze se va depăși cu 1,5 Ia sută planul Ia transportul 
de călători.

3. Productivitatea muncii va crește cu 2,2 Ia sută, 
adică cu 2 400 tone-kilometri pe un muncitor.

4. Printr-o rațională folosire a mijloacelor de 
transport, o intensă utilizare a remorcilor și optimi
zarea transporturilor se va realiza o economie de 400 
tone combustibil față de normele de consum.

5. Reducerea cheltuielilor de transport planificate la 
1 000 ione-kilqmetrț cu 3,5 lei, ceea ce se vă reflecta 
in depășirea planului de beneficii cu 4,4 milioane lei.

d) în domeniul desfacerii mărfurilor 
și prestărilor de servicii 

către populație :
1. Depășirea cu 150 milioane Iei a planului de des

facere a mărfurilor cu amănuntul.
2. Depășirea cu peste 17 milioane lei a planului de 

producție in alimentația publică. Un accent deosebit 
se va pune pe diversificarea semipreparatelor și pre
paratelor de tip „gospodina", a produselor de patise
rie și cofetărie, a băuturilor răcoritoare.

3. Creșterea rețelei comerciale prin construirea de 
noi unități în suprafață de peste 40 000 mp și moder
nizarea unui număr de 80 unități.

4. Reducerea cheltuielilor de circulație față de sar
cinile planificate cu 10 milioane lei prin : folosirea mai 
rațională a suprafețelor comerciale : repartizarea judi
cioasă a fondului de marfă in funcție de cerințele 
populației ; extinderea metodelor moderne de prezen
tare și desfacere a produselor ; creșterea productivi
tății muncii ; folosirea la întreaga capacitate a bazei 
tehnico-materiale și a mijloacelor de transport ; redu
cerea consumului de energic electrică și combustibil ; 
perfecționarea pregătirii profesionale a personalului 
din comerț.

5. Diversificarea prestațiilor de servicii către popu
lație și depășirea cu 26 milioane Iei a sarcinilor de plan.

6. Dezvoltarea și îmbunătățirea transportului in co
mun prin autodotarca cu 14 vagoane de mare capaci
tate triplu articulate, modernizarea a 50 de vagoane 
de tramvai, precum și sporirea capacității dc transport 
cu 25—30 la sută prin creșterea ponderii autobuzelor și 
troleibuzelor articulate.

— Extinderea traseelor de tramvaie cu 3,8 km și a 
celor de troleibuze cu 4,4 km.

— îmbunătățirea funcționării parcului circulant și a 
ritmicității traficului prin întărirea disciplinei in muncă, 
asigurarea și pregătirea corespunzătoare a conducăto
rilor de vehicule, asimilarea a 400 repere și realizarea 
in atelierele proprii a unui volum de piese de schimb 
cu 30 la sută mai mare ca în anul 1979, creșterea cali
tății reparațiilor și reducerea cu 25 la sută a stațio
nărilor accidentale.

— Gospodărirea și raționalizarea consumurilor de 
energic și carburanți, astfel incit să se obțină o eco
nomie de 1 750 tone combustibil convențional.

— Pentru continua îmbunătățire a condițiilor de 
transport în comun a populației, se vor devansa cu 60 
de zile lucrările de execuție planificate pentru anul 
1980 ia tronsonul II al metroului bucureștean, iar lucră
rile de la Podul Grant cu 90 de zile.

Ne exprimăm convingerea — întemeiată pe marile 
succese obținute in cei patru ani ai actualului cincinal 
— că întrecerea ce se va desfășura între organizațiile 
județene de partid, angajînd energiile șl capacitatea 
creatoare ale întregii națiuni, va ridica pfe noi trepte, 
calitativ superioare; toate domeniile activității mate
riale și spirituale, va crea premisele înfăptuirii exem
plare a grandioaselor programe de dezvoltare econo- 
mlco-socială a României, de creștere a nivelului de trai 
al maselor, elaborate de Congresul al Xll-lea al parti
dului, asigurând intrarea țării noastre in rîndul state
lor cu dezvoltare economică medie, pe drumuL glorios 
al edificării socialismului și' comunismului pe pămîntul 
scump al patriei.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCIT ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 
„Cheia" problemei—organizarea Măsuri pentru îmbunătățirea
La Bușteni își desfășoară activi

tatea o secție a cooperativei „Pres- 
tarea“-Sinaia. Mai multe munci
toare din cadrul acestei secții au 
trimis conducerii partidului o scri
soare în care arată că, din cauza 
slabei organizări a muncii și a 
producției, a deficiențelor in apro
vizionarea cu materii prime, nu-și 
pot realiza retribuțiile tarifare.

Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., căruia i s-a încredințat se
sizarea spre verificare și luarea 
măsurilor ce se impun, subliniază 
că, din cercetările efectuate la 
fața locului,, a rezultat temeinicia 
afirmațiilor. Conducerea coope
rativei și cea a Uniunii .ju
dețene Prahova a cooperației 
meșteșugărești au luat o se
rie de măsuri în vederea îm
bunătățirii organizării producției,

folosirii cit mai eficiente a timpu
lui de lucru și ridicării pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din uni
tate. S-au obținut comenzi și ma
terii prime pe întreg anul 1980. Un 
număr de 14 lucrătoare frecven
tează în prezent cursurile de ridi
care a calificării, iar altele vor fi 
cuprinse în această formă de în- 
vățămînt profesional in cursul a- 
cestui an. Norma tehnică a fost 
defalcată în cadrul unității în mod 
diferențiat, pe faze, în funcție de 
complexitatea lucrărilor. Comisia 
de încadrare a examinat toate lu
crătoarele care' au întrunit condi
țiile pentru ridicarea' categoriei de 
încadrare și a promovat in cate
gorii superioare 17 persoane. Ca 
urmare a măsurilor aplicate, retri
buțiile realizate în ultimele două 
luni sînt superioare celor tarifare.

activității in zootehnie

împotriva persecuției pentru critică

Victoria Nilca semnala, într-o am
plă scrisoare adresată conducerii 
partidului nostru, că, în urma 
unor critici aduse unor . persoane 
cu munci de răspundere de la in-, 
treprinderea „Salconserv" 'din Me
diaș, unde a lucrat pînâ în iunie 
1979. a suportat o, serie '; de repre
siuni care au culminat cti sancțio
narea sa pe linie de partid și ex
cluderea din colectivul de' muncă.

în urma verificărilor efectuate 
de Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, împreună eu Co
mitetul municipal de partid Me
diaș, au reieșit următoarele :

în cursul trimestrului I. 1979 la 
Comitetul municipal de partid Me
diaș s-au primit 8 scrisori anoni
mei în care se arătau o serie de 
nereguli din activitatea unor 
membri ai colectivului de condu
cere al fabricii „Salconserv" din 
localitate. Deoarece în ședința de 
grupă sindicală din decembrie 1978 
tovarășa Victoria Nilca criticase u- 
nele aspecte similare, s-a ajuns la 
cohcluzia că ea este autoarea scri
sorilor respective.

In martie 1979, V. Nilca a sustras 
0.8 kg cremvurști, fapt pentru care 
a fost amendată cu 100 lei de co
misia de judecată din unitate, iar 
pe linie de partid a fost sancționa
tă cu „mustrare". In aprilie 1979. 
la Comitetul municipal de partid 
Mediaș s-a'primit o. altă anonimă, 
in care V. Nilca este acuzată de 
fraudă, instigare la 'indisciplină și. 
calomnii la adresa conducerii fa-' 
bricii, scrisoare care a fost supusă 
dezbaterii într-o adunare de partid 
deschisă. în condițiile atmosferei 
create în jurul lui V. Nilca, s-a a- 
juns la transformarea sancțiunii 
„mustrare" ' în „vot de' blam cu a- 
vertisment" și excluderea tovarășei 
respective din' colectivul de muncă 
al fabricii.

Din cercetările efectuata a reie-

șit că aplicarea amenzii de 100 lei 
și sancționarea tovarășei V. Nilca 
cu „mustrare" pe linie de partid 
sint întemeiate.

In ce privește transformarea 
sancțiunii „mustrare" în „vot de 
blam cu avertisment" si hotărîrea 
de excludere din colectivul de 
muncă, se apreciază că aceste mă
suri sînt neîntemeiate, avînd un 
evident caracter represiv.

Concluziile cercetării au fost dis
cutate în secretariatul Comitetului 
municipal de partid Mediaș, stabi
liți du-se următoarele :

a) Infirmarea hotăririi adunării 
generale de partid a fabricii „Sal
conserv" din aprilie 1979, de trahs- 
forniare a sancțiunii „mustrare" în 
„vot de blam cu avertisment". De 
asemenea, V. Nilca și-a reluat 
munca la fabrica „Salconserv"- 
Mediaș.

b) înlocuirea lui Ciulea Dan din 
funcția de secretar al organizației 
de partid din fabrica „Salconserv", 
pentru modul neprincipial in care 
a acționat in cazul menționat și 
pentru participarea la întreținerea 
atmosferei de vrajbă in Întreprin
dere.

c) Eliberarea lui Mărgineanu
Ioachim din funcția de contabil- 
șef al fabricii „Salconserv", pen
tru înstrăinare, fără documente, a 
trei sobe metalice tip radiator pe' 
căi'e le-a montat la el acasă' și pen-'ț 
tru participare lă crearea stării de 
încordare din fabrică.' . , ‘ - ț

d) Comitetul ■ municipal de parJ 
tid Mediaș va acorda uri sprijiri 
mai substanțial îmbunătățirii mun
cii de partid și a organului colec
tiv de conducere din fabrica „Sal
conserv".

Sint măsuri adoptate in spiritul, 
intransigenței comuniste, întrucit 
persecuția pentru critică este total 
străină eticii și echității care ca
racterizează societatea noastră.

Intr-o amplă scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
medicul veterinar Aurel Bătrînu, 
din Departamentul agriculturii de 
stat, făcea unele aprecieri privind 
creșterea taurinelor și propunea 
măsuri pentru asigurarea furaje
lor de volum (fin, suculente), mo-' 
țiul de folosire a acestora in hra
na animalelor și Îmbunătățirea 
activității organizatorice în acest 
important sector al agriculturii.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, scrisoarea a fost încre-, 
dințată spre soluționare Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și Ministerului 
Agriculturii și industriei Alimen
tare. După cum rezultă din rapor
tul de cercetare, propunerile auto
rului scrisorii au fost analizate de 
conducerea M.A.I.A., unele din 
ele fiind deja aplicate. în ce pri
vește propunerea ' făcută de a se 
crea, în cadrul consiliilor unice 
agroindustriale, un sector al tau
rinelor de lapte, se consideră că 
măsura luată — ca medicii veteri
nari de la circumscripții să treacă 
și să desfășoare activitatea în unită
țile de producție, iar- la nivelul 
consiliului să fie încadrat un me
dic veterinar-șef care sa coordo
neze și. să răspundă de întreaga 
activitate zooveterinară — va duce 
la îmbunătățirea activității în sec
torul de creștere a animalelor.

Pentru a se asigura necesarul 
de furaje . de volum cel puțin la 
nivelul prevederilor Legii nr. 
22/1975, au fost luate măsuri pen
tru îmbunătățirea structurii, prin 
introducerea unor plante cu po
tențial productiv ridicat și care 
stimulează producția animalieră,

precum și extinderea unor tehno
logii noi, moderne, de depozitare 
și conservare a furajelor, care au 
în vedere atît păstrarea în procent 
cît mai ridicat a valorii nutritive 
din planta verde, cit și economisi
rea combustibilului. Referindu-se 
la propunerea ca plantele perene și 
leguminoasele să acopere cel puțin 
60 la sută din suprafața ocupată 
cu plante furajere, ,în raport se a- 
preciază că această problemă este 
rezolvată, fiind date indicații in 
acest sens organelor agricole.

Pentru a se asigura un volum 
mai mare de furaje, îndeosebi pen
tru taurine, au fost luate măsuri 
pentru extinderea culturilor suc
cesive, executarea lucrărilor de 
sporire a capacităților de produc
ție a pajiștilor naturale, precum și 
mărirea eficacității paielor în hra
na animalelor, prin tratarea lor cu 
hidroxid de sodiu și melasă, droj- 
duire, saramurare, amestec cu 
furaje verzi, cu borhoturi etc.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului, M.A.I.A. a elaborat pro- 
iecte-tip pentru construcțiile agro
zootehnice, la care se folosesc mai 
puțin ciment și fier-beton, asigu- 
rîndu-se în același timp un grad 
de mecanizare ridicat proceselor 
tehnologice. în legătură cu propu
nerea din scrisoare referitoare la 
îmbunătățirea calitativă a întregii 
game de mașini agricole, problema 
este în atenția M.A.I.A. și a Insti
tutului de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii. De asemenea, 
se află în atenția Ministerului 
Agriculturii propunerea ca lucră
torii care se ocupă cu însămînță- 
rile artificiale să fie încadrați pe 
post de tehnicieni.

...Și s-au găsit spații suplimentare
......... .....

de școlarizare
Consiliul de conducere al liceu

lui industrial „Ștefan Plavăț" din 
Orșova, județul Mehedinți, împre
ună cu comitetul cetățenesc de pă
rinți, a adresat secretarului gene
ral al partidului nostru o scrisoare 
în 'care descrie! condițiile necores
punzătoare în care se desfășoară 
procesul instructiv-educativ din 
cauza lipsei de spațiu. Neajunsu
rile acestei stări de lucruri fac ca 
procesul instructiv-educativ să se 
desfășoare în trei schimburi, sălile 
de clasă fiind solicitate de la orele 
7,00 pină la orele 21,00, fără pauze 
între schimburi ; totodată, lipsa de 
spațiu împiedică desfășurarea ac
tivităților instructiv-educative, cum 
ar fi meditațiile, consultațiile,

cercurile de elevi, activitățile poli
tico-educative, culturale etc.

Scrisoarea a fost- repartizată 
pentru soluționare Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. O pri
mă măsură luată a 'fost grăbirea 
lucrărilor de construcție la liceul 
„Navrom“-Or.șova, după terminarea 
cărora școala generală va func
ționa în întregime în localul ocu
pat în prezent de liceul „Navrom". 
Localul de școală prevăzut a se 
construi în 1982 s-a hotărit să fie 
construit cu un an mai devreme, 
adică in 1981. Prin aceste măsuri, 
elevii din Orșova vor avea spațiu 
suficient de școlarizare.

Neculal ROȘCA /

Ancheta „Scînteii44 pe șantierele de locuințe

„ Orașul nostru 
este căminul nostru"

CONȘTIINȚA CIVICA IȘI SPUNE CUVINTUL
Constructorii au pornit cu bine,

(Urmare din pag. I)
la deprinderile de a arunca resturile 
metalice la întîmplare. Dealtfel, co
lectarea deșeurilor de orice fel in 
scopul refoiosirii lor este inclusă în 
programul de lucru al tuturor orga
nizațiilor proprii ale F.U.S. de pe 
raza municipiului.

Atingerea în cel mai scurt timp a 
parametrilor proiectați la noile capa
cități de producție care vor fi puse 
în funcțiune în lunile următoare este 
strîns legată de pregătirea și perfec
ționarea profesională a muncitorilor 
care vor lucra în aceste unități. Prin
cipalele obiective asupra cărora este 
concentrată în prezent atenția consi
liului municipal al F.U.S. sînt com
binatul chimic și întreprinderea de 
construcții pentru utilaj greu, în mo
mentul de față adevărate „școli de 
calificare". „Pentru noi, anul 1980 în
seamnă pornirea primei instalații — 
ne-a spus operatorul chimist Marian 
Iordache,, membru al comitetului 
F.U.S., al combinatului chimic. Sîn- 
tem un colectiv tinăr. Media de vîr- 
stă este sub 25 de ani. Ne străduim 
sâ-i fatem pe toți membrii indivi
duali ai F.U.S. să învețe cu sîrguință 
la cursuri, în activitatea practică, 
pentru a păși de la bun început cu 
dreptul".

La conferința consiliului municipal 
al F.U.S., delegații au făcut nu
meroase propuneri, au lansat iniția
tive valoroase. Cea mai mare parte 
au fost incluse în programul de lu
cru al consiliului, multe devenind 
operativ preocupări ale noilor organe

constituite. Reținem chemarea la În
trecere lansată de organizația nr. 1 de 
cartier a F.U.S., la care toate cele, 74 
de organizații proprii ale F.U.S. din 
întreprinderi, instituții, cartiere au 
răspuns printr-o participare activă, 
de masă, a cetățenilor la construcția 
noilor, apartamente care vor fi date 
în folosință în acest an. Mulți din
tre ei, buni meseriași, dau ajutor 
constructorilor la lucrările de insta
lații electrice și sanitare,, la finisaje 
interioare și curățenie. în ultimele 
zile ale anului trecut, trei blocuri cu 
100 de apartamente au fost astfel 
pregătite pentru recepție. >

într-un oraș care se înnoiește cu 
fiecare zi sînt multe de făcut. Un loc 
aparte în programul F.U.S. îl ocupă 
înfrumusețarea localității. Discuția cu 
tovarășa Tamara Popescu, membră a 
comitetului organizației F.U.S. de 
cartier nr. 1, avea să releve tocmai 
acest din urmă aspect. /■

— O mare amploare ia concursul 
„Cea mai frumoasă stradă, cel mai 
frumos bloc, cel mal frumos aparta
ment", care antrenează numeroși 
cetățeni, în rîndul cărora or
ganizațiile proprii ale F.U.S. desfă
șoară o puternică activitate de mo
bilizare, de activizare a spiritului 
civic.

Din toate cele constatate se vede 
limpede că organizațiile F.U.S. din 
municipiul Giurgiu și-au conturat un 
program de activitate temeinic, avînd 
ca punct de pornire experiența acu
mulată în numeroase direcții, pro
gram pe care îl traduc în viață cu 
stăruință și consecvență.

Propuneri e Initiative e Acțiuni
Continuăm, in grupajul de mai jos, publicarea unora din nume

roasele propuneri, inițiative, acțiuni formulate de participanta la con
ferințele locale ale F.U.S., care au amit loc in pregătirea celui de-al 
II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste.
• Se vor efectua circa 300 000 ore de muncă patriotică pentru plantări 

de flori, arbori și arbuști ornamentali, pentru amenajarea falezei Oltu
lui, lucrare care a și început, a parcului de odihnă și agrement, pentru 
înfrumusețarea străzilor, construirea ștrandului în cartierul Progresul II, 
ca și pentru ■ sprijinirea constructorilor de locuințe. (Conferința munici
pală Slatina a F.U.S.).

• în conferință s-au fixat formații de lucru care, chiar de a doua 
zi, au și început să lucreze pe șantiere, la curățirea terenurilor unde vor 
fi înălțate noile blocuri de locuințe și dispensarul, ca și la construcția 
podului Bejani. (Conferința orășenească Slănicul Moldovei a F.U.S.).

® în vederea îmbunătățirii calității produselor, se vor organiza dez
bateri la locul de muncă privind calitatea produselor, vitrine ale. calită
ții, schimburi de experiență, analize și demonstrații privind aplicarea 
tehnologiilor moderne, conferințe și simpozioane, concursuri profesionale, 
acțiuni de intensificare a propagandei tehnice. (Conferința municipală 
Focșani a F.U.S.). 0

0 Consiliul municipal al Frontului Unității Socialiste va antrena per
manent organizațiile proprii și va acționa în mod susținut pentru a con
tribui la realizarea în termenele stabilite a fiecărei investiții productive, 
valoarea acestora totalizind, în anul 1980, peste 1 600 000 lei. (Conferința 
municipală Botoșani a F.U.S.).

0 S-a stabilit participarea organizată a locuitorilor la construcția, in 
acest an, a unui nou cartier cu 260 de apartamente, a unui dispensar 
medical, precum și la amenajarea de parcuri și spații verzi, la între
ținerea și fertilizarea pășunilor, repararea de drumuri etc., valoarea 
acestor lucrări depășind 2,5 milioane lei. (Conferința comunală Roșia 
Montană, județul Alba, a F.U.S.).

Grupaj realizat de Marla BABOIAN 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

dar așteaptă ajutorul furnizorilor de materiale
Ziarul nostru Își propune sâ urmărească, încă din 

primele zile ale anului, modul in care acționează con
siliile populare, unitățile lor de construcții și toți ceilalți 
factori implicați - proiectanți, furnizori de materiale, 
viitori locatari - pentru realizarea importantului volum 
de apartamente planificat pentru acest an. Atenția

noastră se va concentra, in primul rînd, asupra jude
țelor care au de îndeplinit un plan mare de locuințe 
pe 1980 și de recuperat un volum important de restanțe 
din anul trecut. Dar, firește, in funcție de situație, și 
asupra altor județe.

Televizoare cu circuite integrate
Denumirea 
televizorului
Sport (portabil) 
Olt
Snagov 
Sirius 
Sirius 
Diamant 
Diamant 
Lux

Magazinele și raioa
nele specializate ale 
comerțului de stat dis
pun de televizoare cu 
circuite integrate, o re
centă realizare a in
dustriei noastre elec
tronice, fabricate do 
întreprinderea „Elec

Diagonala 
ecranului

Pref 
lei

31 cm 3 000
44 „ 2 920
47 „ 2 920
50 „ 3 050
50 ,. 3 100
61 „ 3 60(1
61 „ 3 720
65 „ 4 000

Aconto
15%

Rate lunare 
(24 rate)

450 106
438 103
438 103
457 108
465 110
540 128
558 132
600 142

tronica" — București. 
Iată citeva avantaje o- 
ferite în exploatare de 
noile tipuri de televi
zoare : durata de fo
losire îndelungată da
torită faptului că sînt 
complet tranzistoriza
te ; reducerea consu-

mului de energie elec
trică cu circa 33 la 
sută, prin îmbunătățiri 
constructive și funcțio
nale; funcționarea nor
mală chiar și ,1a 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 
schimba cu operativi
tate. Garanția pentru 
buna funcționare a te
levizoarelor cU circuite 
integrate este de 12 
luni. în toate magazi
nele specializate ale 
comerțului de stat te
levizoare . 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 vinzare al aparatu
lui.

In acest cincinal, oamenii muncii 
din orașele Tg. Mureș, Sighișoara, 
Reghin, Sovata, Tîrnăveni și Luduș 
au primit „la cheie" 12 884 de apar
tamente. Ceea ce corespunde cu nu
mărul de apartamente date în folo
sință într-un întreg deceniu anterior.

Analizind cu exigență activitatea 
constructorilor de locuințe, comitetul 
județean de partid a stabilit o serie 
de măsuri, menite să asigure atit re
cuperarea restanțelor, cit și realiza
rea integrală a planului pe 1980.

— în luna decembrie 1979 — ne 
spune loan Chirpelean, șeful secției 
planificare, dezvoltare și organizare 
din cadrul consiliului popular jude
țean — construcția de locuințe 
a reprezentat prioritatea priorită
ților. Aceasta s-a reflectat în două 
măsuri deosebite. Pe de o parte, la 
indicația comitetului județean de 
partid s-a stabilit ca, în prima ur
gență. unitățile beneficiare de apar
tamente să asigure executarea lucră
rilor de finisare interioară a locuin
țelor. Pe de alta, s-a decis ca între
prinderile industriale și instituțiile să 
detașeze pe șantiere peste 300 elec
tricieni; dulgheri, mecanici, care să 
ajute constructorii în accelerarea rit
mului de lucru. Printr-o amplă mo
bilizare de forțe, constructorii, pro
ducătorii de materiale și viitorii be
neficiari s-au angajat ca, pină la 
st'îrșitul semestrului I 1980, să predea 
3 029 de apartamente. Stadiul actual ? 
Un număr de 1 607 de apartamente 
sint în faza de finisaj ; 1 044 au struc
tura realizată ; la 378 apartamente se 
lucrează la fundații.

Ne-am oprit, în aceste zile, pe șan
tierul „T III" din Tg. Mureș, cu o 
mare pondere in planul anual de lo
cuințe al județului. O primă consta
tare : există o amplă concentrare de 
forțe pe șantier, iar întreprinderea 
județeană de gospodărie comunală și 
locativă. Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești, combinatul 
chimic „Azomureș" întreprinderile „E- 
lectromureș", „Metalotehnica", I.P.'L. 
„23 August" și „Prodcomplex" parti
cipă, cu personal propriu, la finisa
rea unui număr mare de apartamen
te. Datorită acestor măsuri, planul pe

1979 la lotul 103 a fost depășit, „Și în 
prezent avem peste 500 de oameni pe 
șantier — ne spune șeful lotului, ingi
nerul Kovacs Thomas, lucrăm zi și 
noapte fără întrerupere. Muncim cu 
gindul ca in anul 1980, cînd avem de 
realizat alte 1 100 apartamente, să ne 
facem și mai bine datoria' Pentru a 
suplini lipsa unor materiale pe șan
tier și grăbirea ritmului de execuție, 
am aplicat citeva soluții proprii : 
înlocuirea blocurilor de zidărie din 
BCA cu blocuri ceramice (fabricate 
la Tg. Mureș). Avantajele : elimina
rea „timpilor morți" și asigurarea 
unei izolații fonice superioare a

AZI,
IN JUDEȚUL MUREȘ

apartamentelor. Un alt exemplu; 
realizarea în luna decembrie 1979 a 
pereților despărțitori din panouri 
mari turnate, direct pe șantier. Efec
tul — înregistrarea de economii de 
materiale și manoperă. Practic, com
partimentarea se termină odată cu 
structura, fără a utiliza o forță de 
muncă suplimentară. în plus, se asi
gură reducerea duratei de execuție, 
pe fiecare tronson, cu două-trei săp- 
tămîni. Apreciem ca atare că luna 
decembrie a reprezentat o perioadă 
— experiment, o adevărată lună re
cord, al cărei ritm îl vom păstra și 
in primul trimestru al anului 1980, 
cind avem de executat 632 aparta
mente".

Dar despre pregătirea frontului de 
lucru pentru anul 1980, despre pro
blemele pe care le _ ridică, am primit 
o seamă de informații la Consiliul 
popular județean. „Practic, din pla
nul pe 1980 — ne spune Mircea 
Birău, vicepreședinte al consiliului 
popular județean — lucrările la 1 480 
apartamente au fost atacate încă din 
trimestrul IV 1979. Prin măsurile 
luate, apreciem că, pînă la 30 iunie 
1980, cele 2 300 de apartamente res

tante din anul precedent vor fi pre
date la „cheie" locatarilor. Mă bazez 
pe faptul că. pe șantierele județului, 
se înregistrează o amplă concentrare 
de mijloace tehnice, de utilaje, iar 
asigurarea materialelor și prefabrica
telor constituie, încă din primele zile 

ale acestui an, prioritatea priorități
lor. De asemenea, șantierul nr. 1 (cel 
mai mare constructor de locuințe din 
județ) a fost degrevat de alte atri
buții. Pe de altă parte, din planul de 
locuințe pe 1980, o mare parte au fost 
repartizate altor șantiere de con
strucții. Paralel, în. activitatea pe 
șantiere, se depun eforturi susținute 
pqntru recuperarea întirzierilor la 
punerea în funcțiune a noii capaci
tăți a fabricii, de prefabricate de la 
Ungheni-Mureș. De recuperarea aces
tora depinde producerea, la termen, 
a panourilor mari pentru circa 2 200 
apartamente din planul anului 1980". 
' Intr-adevăr, aprovizionarea ritmică 
cu materiale de construcții, îndeosebi 
a panourilor mari prefabricate, a con
stituit de fapt principala cauză a 
nerealizării planului pe anul trecut. 
Adeseori, fabrica de prefabricate de 
la Ungheni a livrat panouri în sen
sul... invers fluxului de construire a 
blocului. Apoi, eforturile constructo
rilor nu au fost îndeajuns sprijinite 
nici de furnizorii de materiale, prin
tre care C.L.M.R. Turda — care are 
o restanță de peste 1 000 tone ciment ; 
I.M.C. Oradea — 2 025 mc blocuri de 
zidărie B.C.A. ; I.S.P.S. Buzău — 833 
plase sudate și altele. Tuturor acestor 
furnizori, constructorii mureșeni le 
adresează apelul de a face totul în 
vederea livrării neîntirziate a mate
rialelor menționate, deosebit de ne
cesare pe șantiere, pentru a putea 
asigura un ritm bun de lucru Încă 
din primele zile ale anului.

în ce ne privește, vom reveni atît 
pe urmele acestui apel, cît șl pe șan
tierele din județul Mureș pentru a 
vedea în ce măsură constructorii fo
losesc din plin propriile resurse pen
tru a accelera ritmul de lucru, pentru 
a-și face pe deplin datoria.

Glieorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii*



SCÎNTEIA—joi 10 ianuarie 1980 PAGINA 3

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Zilei Revoluției Palestiniene 

doresc să vă adresez dumneavoastră, conducerii Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, poporului palestinian prieten calde felicitări, un salut prietenesc 
și cele mai bune urări.

Doresc să reafirm șl cu acest prilej sprijinul activ și solidaritatea militantă 
ale României socialiste, ale întregului popor român cu lupta justă a poporului 
palestinian pentru înfăptuirea aspirațiilor și drepturilor sale legitime la o 
dezvoltare liberă, independentă, in cadrul unui stat național propriu.

Profund preocupată de perpetuarea actualei situații în regiunea Orientu
lui Mijlociu, țara mea acționează consecvent pentru soluționarea politică, pe 
calea negocierilor, a conflictului din această regiune, pentru realizarea. unei 
păci globale, juste și durabile, care să ducă la retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, rezolvarea problemelor 
poporului palestinian conform dreptului său la autodeterminare — inclusiv 
constituirea unui stat propriu — la asigurarea independenței, integrității și 
suveranității tuturor statelor din zonă.

Ne pronunțăm în modul cel mai hotărît pentru soluționarea problemelor 
poporului palestinian, cu convingerea ferrriă că fără aceasta regiunea Orien
tului Mijlociu nu va putea beneficia de un climat durabil de pace, securitate 
și liniște. Totodată, apreciez că rezolvarea justă și trainică a problemelor 
Orientului Mijlociu ar avea o puternică influență pozitivă asupra întregii 
atmosfere din viața internațională, ar contribui la întărirea încrederii între 
popoare, a stabilității și destinderii, a păcii pe planeta noastră.

Sint încredințat că raporturile de colaborare prietenească și solidaritate 
activă dintre P.C.R. și O.E.P. vor cunoaște, în continuare, o evoluție ascen
dentă, spre binele popoarelor român și palestinian, în folosul întăririi unității 
tuturor forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei libertății, inde
pendenței, progresului social, păcii, și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul preluării funcției de președinte al Confederației Elvețiene, 
Excelența Voastră a binevoit să-mi adresele felicitări și urări, de care sint 
foarte mișcat. Vă mulțumesc călduros și, totodată, vă exprim urările mele 
cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru Un viitor 
ferL.it al țării dumneavoastră.

GEORGES-ANDR.E CHEVALLAZ
Președintele Confederației Elvețiene

............................. . s..„.................... . ...

încheierea vizitei in România a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Irak

La invitația tovarășului Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. dr. 
Saadoun Hammadi. ministrul aface
rilor externe al Republicii Irak, a 
efectuat o vizită oficială in Republica 
Socialistă România, între 6 și 9 ia
nuarie 1980.

Tn cursul vizitei.- tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al Irakului, 
în cadrul convorbirii, care a avut loc 
cu acest prilej, au fost abordate as
pecte cu privire la raporturile bila
terale și unele probleme internațio
nale de interes comun.

Cei doi miniștri de externe au pur
tat convorbiri oficiale care s-au re
ferit la stadiul actual și la perspec
tivele dezvoltării relațiilor dintre 
România și Irak, precum și la pro
bleme internaționale prezentînd in
teres pentru tarile lor. Convorbirile 
au avut loc înțr-o atmosferă priete
nească, de respect reciproc.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Irak, dr. Saadoun Hammadi. 
a exprimat sincere mulțumiri pentru 
pptpjirea călduroasă,, prietenească ce 
i-a fost rezervată, lui .și persoanelor

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Lotul reprezentativ de fotbal a plecat 
în America de Sud

Ieri, lotul reprezentativ de fotbal 
al țării noastre a plecat — pe calea 
aerului, prin Londra — în anunțatul 
turneu sud-american. Au făcut de
plasarea următorii jucători : Ior- 
dache și Cristian — portari ; Negri- 
lă, Tilihoi, Ștefănescu, Sameș, Nico- 
lae, Munteanu II, Koller — fundași; 
Dinu, Boloni, Țicleanu, Mulțescu — 
mijlocași ; Marcel Răducanu, Cămă- 
faru, Terheș, Bălăci, Doru Nicolae 
— înaintași.

Carmen Bunaciu - a doua
in clasamentul mondial 79 la 200 m spate

Publicînd o retrospectivă a anu
lui preolimpic la natație și clasa
mentele respective, cunoscutul ziar 
de sport „L’Equipe" din Paris evi
dențiază între altele progresul înotă
toarei românce Carmen Bunaciu, si
tuată pe locul doi în clasamentul 
mondial in proba de 200 m spate (cu 
timpul de 2’14”52/100), pe locul intii 
fiind clasată Linda Jezek (S.U.A.) — 
2’14”27/100, pe locul trei Kornelia Po-

În cîteva rînduri
9 Echipa României debutează as

tăzi in noua ediție a Campionatului 
european de tenis pe ter»n acope
rit, intilnind la Pancevo formația Iu
goslaviei într-un meci contînd pen
tru grupa B (seria a Il-a). Din a- 
ceastă serie mai fac parte selecțio
natele Bulgariei, Finlandei și Olan
dei.

Din echipa română fac parte tine
rii tenismani Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu și Liviu Mancaș. Din for
mația gazdelor se evidențiază cam
pionul Zoltan Ilin și Zoran Petko- 
vici.
O în tțrma rezultatelor înregistra

te in proba masculină de slalom 
special de la Lenggries (R. F. Ger
mania), ciștigată de bulgarul Petar 
Popanghelov, în clasamentul general 
al „Cupei mondiale" la schi conti
nuă să conducă Ingemar Stenmark 
(Suedia), cu 90 puncte, urmat de 
Bojan Krizaj (Iugoslavia) — 63 

care l-au însoțit în timpul vizitei în 
România.

Ministrul irakian al afacerilor ex
terne a adresat ministrului român al 
afacerilor externe invitația de . a 
efectua o vizită oficială în Republica 
Irak. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a fi sta
bilită ulterior.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Irak, dr. Saadoun Hammadi, 
împreună cu- persoanele oficiale care 
l-au însoțit și-au încheiat, miercuri 
după-amiază, vizita oficială între
prinsă . in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Mihail Diaman- 
topol, ambasadorul României. la 
Bagdad, Dhiab M. Al-Algawi, amba
sadorul Irakului la București, precum 
și membri ai ambasadei irakiene.

★
în aceeași zi, oaspetele irakian a. 

vizitat Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România.

.. ..

După cum sun mai informat, lotul 
va, participa la trei turnee (in Co
lumbia, la Bogota ; in Argentina, la 
Cordoba ; în Brazilia, la Campinas), 
prilejuri cu care va susține 10 me
ciuri și va efectua o serie de antre
namente. La întoarcere, se va opri 
cîteva zile la Neapole, unde, în 
16 februarie, va avea Ioc partida in
ternațională amicală România — 
Italia.

litt (R.D. Germană) — 2’15”76/100, iar 
pe locul patru Linda Forrest (Aus
tralia) - 2T5”85/100.

In ierarhia mondială la 100 m spate, 
Carmen Bunaciu ociipă locul trei — 
l’03”35/100, precedată de american
cele Sharon Walsh — l’02”78/100 și 
Linda Jezek — l’03”12/100. Pe locul 
patru se află Brigitte Treiber (R.D. 
Germană) — l’03”71/100.

puncte și Phil Mallre (S.U.A.) — 31 
puncte.

© Fostul internațional francez • de 
fotbal Just Fontaine a acceptat pro
punerea de a funcționa ca director 
tehnic al echipei reprezentative a 
Marocului pentru perioada partici
pării acesteia la „Cupa Africii". 
Just Fontaine este golgeterul cam
pionatului mondial de fotbal, cu 
13 goluri marcate la ediția din 1958 
din Suedia, cînd selecționata Fran
ței s-a clasat pe locul trei.
0 în prima zi a tradiționalei 

competiții internaționale masculine 
de handbal „Cupa Mării Baltice", 
selecționata R. F. Germania, dețină
toarea titlului mondial, a învins cu 
scorul de 19—16 (10—6) echipa Nor
vegiei.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Polo
nia 19—15 (11—8) ; R. D. Germană — 
Islanda 25—15 (12—6) ; R. F. Germa
nia (B) — Danemarca 16—13 
(10-9).

PROGRAMUL 1
10,00 Țeleșcoală. Greu și... ușor la fi

zică șl matematică in trimestrul II
11,00 Film serial : Paul Gauguin. Relua

rea episodului 3
11,S5 Telex
12,05 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Școli și profesii In agricultură
16.30 Curs de limba franceză
17,00 Reportai pe glob : Costa Rica — 

țara primăverii
17,20 Viata culturală
18.30 Cronica în piatră. O producție st 

studioului de film TV
18,50 1091 de seri
18,00 Telejurnal
19.25 In intîmpinarea Congresului Fron

tului Unității Socialiste, Deplină 
angajare In înfăptuirea Programu
lui partidului

19.40 Ora tineretului. „Puterea exemplu
lui personal"

30.30 Selecțluni din concertul-concurs 
de muzică ușoară românească. 
„Melodii ’79“

20.35 Lumea materiei vil. Documentar 
de educație materiaUst-științifică

21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 8
17.30 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical"
18.25 Film documentar : Natura in Arc

tica. Producție a„.studioului cie te
leviziune, din Noua Zeelahdă

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Buletinul rutier «1 Capitalei
19.35 Scurt pe... II. Emisiune de inter

viuri, reportaje, fapt divers, in
formații

20,00 Concert simfonic al orchestrei Fi
larmonicii „George Ehescu". Diri
jor : Aurelian Octav Popa. In pro
gram : • Ulpiu Vlad — Inscripția 
în Inimi (primă audiție) • Paga
nini • — Concertul nr. 5 pentru 
vioară și orchestră, șollst Miiicio 
Mincev (Bulgaria) • Beethoven — 
Simfonia a Il-a. In pauză : Efigii 
lirice

11.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

.12 și 13 ianuarie. In țară : Vreme rece 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea nin
sori izolate, mai ales în nordul și vestul 
țării. La sfîrșitul intervalului, în sudul 
țării, precipitațiile vor fi și sub formă 
ele lapo.vlță și ploaie. Vint slab pînă la 
moderat cu intensificări in zona de 
munte și sud-vestul țării. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
15 și minus 5 grade, mai coborîte în 
depresiuni, iar cele maxime vor oscila 
între minus 3 și plus 2 grade. Ceață 
dimineața șl seara. In București ; 
Vreme rece .la început, apoi în încăl
zire. Cer schimbător, favorabil fulgu- 
ielii slab(e. Vînt slab pînă la moderat. 
Ceață slabă. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

Pâdurenii
I *. ■ £

(Urmare din pag. I)
colo bătălia, cu apele începuse 
fără noi. Cea mai gravă ame
nințare o reprezenta înfundarea 
unui canal de scurgere, astfel 
incit viitura amenința să se în
drepte direct spre podul șoselei 
naționale...

— Direct spre cătunul Lepșa 
deci...

Inginerul aprobă din cap.
— Patruzeci ■ de gospodării, 

peste 100 de oarneni. in majori
tate bătrini, femei si copii, au 
trăit o noapte de groază în 
decursul căreia- aș spune că un 
sfert de oră și curajul neobișnuit 
al unui om au fost hotărltoare. 
Pădurarul Vasile Diaconu, riș- 
cindu-și viața, a intrat, sau mai 
bine spus s-a strecurat prin tubu
rile foarte înguste ale conductei, 
s-a tîrît mai bine de 10 metri, 
a reușit să desfunde canalul si 
să abată viitura. Le-a mai venit 
oamenilor din sat inima la loc 
și au ieșit aproape toți să apere 
podul de ape. Deși greul trecu
se. bătălia pentru salvarea păs- 
trăvăriei abia începea. Două 
zile, neîntrerupt, păstrăvarul 
Vasile Neagu a apărat bazinele, 
a degajat scurgerile, a adunat 
din bălți păstrăvii, mai alet pu
ietul pierdut...

— Vorbiți de omul acesta 
înalt, dar nu prea legat, aducind 
mat mult cu o trestie...

— Chiar de el. Neaoule, vino, 
te rog, încoace I... Așaa. poves- 
tește-i tovarășului de unde cule- 
geai păstrăvii...

Păstrăvarul ride acum, „li 
strîngeam de prin porumb, ca 
știuleții. Da’ m~au ajutat mult 
și oamenii. Că doar și noi i-am 
ajutat: se poate zice chiar că 
le-am salvat satul".

Aș zice eu, dacă nu ar suna 
sentențios, că e momentul ade
vărului. Îmi dau seama că ceea 
ce îmi apăruse, inițial, doar ca 
pasionantul episod al salvăriil 
unei păstrăvării. se contura 
acum, hț final, drept eroica bă
tălie de o noapte pentru sal
varea unui sat de munte : 40 de 
gospodării, peste 100 de oameni, in majoritate femei, bătrini și 
copii...

în zonele afectate de ninsori abundente

TOR CETĂJENII, CU LOPATA LA ZĂPADĂ!
(Urmare din pag. I)
țile în miini și să acționăm rapid, 
din proprie inițiativă. Nu poți privi 
indiferent de la fereastră, să vezi... 
ce se mai face pentru curățarea 
străzii...".

Invitația de a coborî în stradă, cu 
lopețile în miini, e bine venită. Cu 
atit mai mult cu cît chiar pe bu
levardul Leontin Sălăjan, în dreptul 
blocului B-3 bis, cu mai multe scări, 
din cauză că trotuarul nu a fost 
degajat de zăpadă, pietonii erau 
nevoiți să circule pe partea carosa
bilă. Autobuzele de pe traseele 101, 
111 R, 107 nici la ora 13 nu atingeau 
capătul de linie situat la poarta nr. 
4 a întreprinderii „23 August" și 
întorceau pe bulevardul 1 Decembrie 
1918, deoarece o bună porțiune din 
drum nu fusese curățată de zăpadă 
in mod corespunzător.

„Cum a început să nin
gă, am scos uneltele din 
magazie" din Prime'e ore 
ale dimineții, pe b-dul Dinicu Go- 
lescu. de-a lungul blocului nr. 39, se 
lucrează de zor la degajarea zăpe
zii de pe trotuar.

— Nu sintem noi chiar cei mai 
vrednici, alții au fost și mai con
știincioși — ne spune locatarul Ion 
Gheorghe. în fond, este vorba de o 
îndatorire cetățenească elementară. 
La care au răspuns cu promptitu
dine gospodinele Aurica Badea, Mag
dalena Hazaloș, Alexandra Doro- 
banțu, alături de cetățenii Vasile 
Postelnicu, Dumitru Zaharia și pre-

Unde-i unul... .
Dar unde-s ceilalți?

Pe strada Mâgurei : cu un „mugur" 
nu se face... primăvara ' .

Circulația pe calea
CALEA FERATĂ. Toate liniile 

sint circulabile, iar instalațiile afe
rente în stare de funcțiune. Circu
lația este însă Îngreunată pe sec
țiile care leagă București de Videle, 
Golești, Urziceni, Giurgiu, Ciulnița, 
Oltenița ; Făurei de Buzău, Tecuci 
și Țăndărei ; Ploiești — Urziceni ; 
Urziceni — Slobozia ; Ciulnița — Slo
bozia ; Țăndărei — Fetești ; Medgi
dia — Tulcea ; Buzău — Adjud ; Go
lești — Piatra Olt.

Un număr de stații și complexe do 
cale ferată lucrează sub capacitate : 
București-Nord, București-Țriăj, 
București-Obor, Cățelu, Ploiești- 
Triaj, Videle, Făurei, Urziceni și 
Fetești. Temporar au fost anulate 11 
trenuri de călători, pentru facilita- . 
rea transporturilor destinate aprovi
zionării întreprinderilor și popu
lației, precum și pentru transportul 
navetiștilor.. La evacuarea zăpezii 
din stații și triaje, la menținerea în

Acțiuni energice pentru
DOLJ : începind de ieri dimineață, 

ninsoarea a încetat. Grosimea stratu
lui de zăpadă pe teritoriul județului 
Dolj este cuprinsă intre 25—65 cen
timetri, ceea ce . face ca pe anumite 
trasee rutiere, cum sint Moțăței — 
Unirea, Rîpa Roșie — Verbița, Vîr- 
top —' Plopșpr, . Plenița — Verbița, 
Filiași — Melinești, Craiova — Băl- 
cești, transportul în comun să se des
fășoare anevoios. De aceea, coman
damentul județean de deszăpezire a 
indicat mutarea utilajelor mecanice 
pe drumurile județene, unde autobu
zele circulă cu întîrziere. înlăturarea 
cantității destul de mari de zăpadă 
căzută în aceste zile presupune însă 
o participare masivă a tuturor cetă
țenilor. în urma anelului făcut de co
mandamentele județean și municipal, 
prin mobilizarea făcută de deputați, 
în cursul zilei de ieri mii de cetățeni 
au luat parte la acțiunea de desză
pezire. (Nicolae Băbălău).

TELEORMAN : Numeroși cetățeni 
și un mare număr de utilaje meca
nice acționează intens, ziua și noap
tea, pentru înlăturarea zăpezii de pe 
drumurile naționale și județene și 
căile de acces către unitățile econo
mice. Cu forte soorite s-a lucrat pe 
șoselele Videle-Moșteni, Roșiorii de 
Vede — Troianu și Olteni — Tătă- 
răștii de Sus, unde zăpada s-a așe
zat în cantități mai mari. Ca urmare, 
s-au creat condiții normale de de
plasare a mijloacelor de transport în 
comun și a navetiștilor. Echipe spe
ciale au acționat și acționează în zona 
petroliferă Videle, asigurînd func

ții Capitala, amplă mobilizare a mijloacelor mecanice

La rampa improvizată pe Splaiul Independenței autobasculantele descarcă zăpada in rîul Dîmbovița
Foto : Eugen Dichiseana

ședințele asociației, Alexandru Po- 
poviei.

Nu mai departe de cîțivă pași, in 
fața blocului nr. 37, nămeții de ză
padă tronează nestingheriți. De-abia 
dacă sint curățate intrările. Interlo
cutorii noștri de la nr. 39 ne asigu
ră că și locatarii de aici vor trece 
la degajarea zăpezii, fiind cetățeni 
conștiincioși, dar care de data asta 
s-au mobilizat cam greu. Să spe
răm...

în circumscripția nr. 34 din car
tierul Drumul Taberei acțiunea de 
degajare a zăpezii era încheiată. Ne 
adresăm președintelui comitetului de 
cetățeni, Teodor Vidică.

— Cum ați reușit așa de repede ?
— Am vrut să nu ne dezicem nici 

de data aceasta. Știți, noi sintem 
circumscripție fruntașă. Cum a în
ceput să cadă zăpada, am și scos 
uneltele din magazie și le-am așe
zat în holurile de la intrarea în 
blocuri. Un membru al comitetului 
de cetățeni a avut grijă să amin
tească locatarilor, care soseau după- 
amiază de 'la lucru, despre această 
indâlorife.

Tot în Drumul Taberei, în circum
scripția nr. 47. Acțiunea de desză
pezire a fost organizată de comite
tul de circumscripție al Frontului U- 
nității Socialiste. Membrii biroului 
comitetului au avut o întilnire ful
ger, au fost repartizați pe blocuri, 
s-a stabilit ce să șe facă mai intii, 
și-apoi fiecare a plecat la treaba 
lui. Pensionarul Gheorghe Nencescu, 
președintele comitetului organizației 
F.U.S., nu este mulțumit pe deplin : 
„Mai sint, din păcate, și oameni care 
cred că alții trebuie să facă și treaba 
lor. De pildă, cei din blocurile A 14 
și A 15 se lasă mai greu antrenați 
in acțiunile obștești".

ferată și șosele
stare de funcționare a instalațiilor 
au lucrat 5 200 de oameni ai muncii 
și aproape 1 500 de militari.

DRUMURILE. în cursul zilei de 
Ieri au fost redate traficului toate 
drumurile naționale. Pentru menți
nerea și îmbunătățirea condițiilor de 
circulație au lucrat peste 2 600 de 
muncitori și s-au folosit peste 1100 
de utilaje — autofreze, autogredere, 
tractoare cu lamă, buldozere, încărcă
toare, răspinditoare de materiale 
antiderapante.

TRANSPORTURILE RUTIERE. 
Au fost -redate circulației 405 curse 
de călători pe 105 trasee. Au mai 
rămas închise 410 trasee. 2 086 curse 
sînt încă suspendate— cele mai 
multe în județele Ilfov, Buzău, Ar
geș, Suceava, Botoșani, Galați. Con
stanța, Dîmbovița și municipiul Bucu
rești.

deszăpezire în județe
ționarea sondelor. la întreaga capa
citate. (Ion. Toader).

TIMIȘ i Datorită amplei riiobili- 
zări de forțe umane și mecanice, la 
ora actuală toate arterele rutiere care 
traversează județul Timiș sînt redate 
circulației publice. în cursul zilei de 
ieri au fost deszăpezite ultimele por
țiuni de drumuri județene in zonele 
Topolovăț — Brestovăț și Folea-Si- 
pet-Tormac. Concomitent, zeci de 
utilaje sint folosite pentru lărgirea 
benzilor de circulație de pe majori
tatea drumurilor județene. (Cezar 
Ioana). „

GALAȚI : Pentru degajarea dru
murilor au fost asigurate numeroase 
utilaje, mai ales pe drumurile 
dintre Galați și Tecuci, Galați și Tg. 
Bujor sau Berești. S-a intervenit 
operativ pentru repararea circuitelor 
telefonice pe distanța Galați—Pechea, 
afectate pe o lungime de 7 km, iar 
in cursul dimineții de ieri se lucra 
încă la restabilirea rețelei telefonice 
pe traseul Galați—Tecuci. Circulația 
pe Dunăre se desfășoară normal. 
(Dan Plăeșu).

OLT : Datorită măsurilor luate de 
comandamentul județean pentru des
zăpezire, circulația rutieră a revenit 
la normal. Ca urmare, toate autobu
zele ce transportă navetiști la unită
țile industriale de la Slatina, Balș, 
Caracal, Corabia și Drăgănești au 
sosit ieri conform graficelor stabilite. 
(Emilian Rouă). ,

Recomandări pentru automobiliști

(chiar și în zilele cînd... devin pietoni!)
Ninsorile abundente din ultimele 

zile, înghețul au îngreunat mult cir
culația rutieră pe toate căile de 
acces din Capitală. în aceste condiții, 
cînd se depun eforturi susținute pen
tru deszăpezire, miliția face un apel 
insistent către toți posesorii de auto
vehicule proprietate personală să nu 
iasă cu mașinile pe străzi decît in 
cazuri extreme. Cei care din motive 
foarte serioase pornesc totuși in 
cursă sînt obligați să acorde în orice 
loc și în orice condiții prioritate mij
loacelor mecanizate de deszăpezire 
și să evite străzile mai aglomerate.

Toți posesorii de autoturisme sint 
obligați să scoată imediat mașinile 
de pe partea carosabilă a străzilor în 
conformitate cu Decizia 1 544 a con
siliului popular municipal pe care 
organele de miliție o reamintesc tu
turor cu această ocazie: „în peri
oada 1 decembrie 1979—15 martie 1980 
este interzisă staționarea autovehi
culelor pe străzi pe- care circulă mij
loace de transport în comun, precum 
și pe Calea Victoriei. Pentru a ușura 
acțiunea de deszăpezire, conducătorii 
de autovehicule au obligația să se 
conformeze interdicțiilor de circulație, 
staționare sau parcare și pe alte

Cînd îti Iasi masina-n drum...4 4 • 4

Cine-și lasă mașina parcată pe carosabilul unei străzi principale riscă să 
pățească la fel

Cum se desfășoară aprovizionarea
Datorită cantităților mari de ză

padă și a viscolului, in ziua de 8 ia
nuarie s-au creat dificultăți și in a- 
provizionarea populației din Capita
lă cu unele produse alimentare de 
cerere curentă. Ce măsuri s-au luat 
pentru imbunătățirea imediată a si
tuației ?, l-am întrebat ieri pe to
varășul Petru Zmeu, director gene
ral adjunct al Direcției comerciale a 
Capitalei.

Informațiile furnizate atestă preo
cupările stăruitoare pe care le au 
în acest scop organele comerciale ale 
Capitalei. Astfel cantitățile de pîine 
pentru zilele de 9 și 10 ianuarie au 
fost suplimentate cu 15—20 la sută 
față de zilele obișnuite. De aseme
nea, la lapte — in special in zone
le in care mijloacele de transport au 
acces — cantitățile au fost supli
mentate cu 12 la sută. Măsuri de su
plimentare s-au luat și pentru alte 
produse alimentare : cartofi — cu 80 
la sută, ceapă — 35 la sută, fasole 
uscată — 40 la- sută, rădăcinoâse — 
25 la sută, mere — 40 la sută, paste 
făinoase — 10 la sută, portocale — 
15 la sută ș.a.

Din punctul de vedere al stocu
rilor, aprovizionarea populației cu a- 

străzi stabilite de pomenirii public 
de acord cu Miliția municipiului 
București. Prin excepție, vehiculele 
care fac aprovizionarea sau prestează 
servicii pentru unitățile socialiste ori 
pentru populație pot staționa, dar 
numai pe timpul strict necesar, cu 
obligația, pentru șoferi, de a nu pă
răsi autovehiculele",

în legătură cu această ultimă pre
vedere a deciziei amintite, miliția 
municipiului reamintește factorilor 
de răspundere de la toate întreprin
derile și instituțiile de pe teritoriu 
că au obligația să verifice cu cea mai 
mare atenție toate autovehiculele 
care pornesc în cursă, să aibă grijă 
ca nici unul să nu plece defect, fără 
nisip, lopeți și alte accesorii need1- 
sare.

Conducătorii mijloacelor de trans
port in comun, în special cei care 
conduc autobuze cu burduf, trebuie 
să aibă toată grija la virajele pe 
care le fac pe anumite străzi, pen
tru că sub stratul de zăpadă sînt por
țiuni de gheață. Numai în ziua de 
7 ianuarie, de exemplu, din această 
cauză și din cauza frinărilor brusca 
au avut loc în Capitală 50 de tam- 
ponări.

ceste produse de cerere curentă nu 
ridică nici un fel de problemă. To
tul depinde de rapiditatea cu care 
-se va acționa de către toate forțe
le — și în primul rind de către ce
tățeni — pentru a facilita accesul ma
șinilor la unitățile de desfacere, in 
special pe străzile și in zonele unde 
nu s-a acționat suficient pentru de
gajarea zăpezii. în cursul zilei de 
ieri s-a intervenit mai activ șl în 
aceste zone.

Am fost informați, de asemenea, 
că s-au luat măsuri corespunzătoare 
pentru buna aprovizionare a popu
lației cu combustibili solizi (lemne 
și cărbuni), precum și cu confecții 
și încălțăminte pentru iarnă.

Un scurt raid prin cîteva unități 
comerciale ale Capitalei a eviden
țiat existența unei aprovizionări nor
male, Excepțiile intilnite (la centrul 
din str. Brezoianu nr. 29 a lipsit ieri 
plinea timp de 4 ore, in unele uni
tăți au lipsit ouăle — I.C.L.A. nr. 4, 
pastele făinoase — I.C.L.A. nr. 6, pre
cum și in alte cîteva locuri) relevă 
necesitatea unui control permanent 
pe rețea, care să fie însoțit de mă
suri operative.

• „BĂNCI" DE SE
MINȚE. Se știe că unele va
rietăți de cereale și legume au 
o rezistență deosebită la dăună
tori. condiții climatice vitrege 
etc. în scopul prezervării lor, in 
mai multe țâri, între care si Ca
nada, au fost' create așa-numita 
bănci genetice. Prima etapă a 
constituirii băncii canadiene a 
constat în inventarierea mate
rialului genetic, după care s-a 
trecut la a doua etapă — sto
carea acestui material.. Conser
vate la Ottawa, in instalații spe
ciale, la o temperatură de 4 
grade Celsius și in anumite con
diții de umiditate cit mai redu
să, semințele rezistă timp de 
15—20 de ani. De curînd. a fost 
introdus un nou mod de conser
vare : în plicuri etanșe, la mi

nus 20 de grade Celsius, griul 
puțind fi conservat astfel aproa
pe 400 de ani, iar orzul... 33 500 
de ani. Banca de semințe cana
diană conține in prezent nume
roase varietăți de orz. roșii, lu
cerna, griu si ovăz, preconizin- 
du-se introducerea treptată și a 
altor specii.

® CINE SE ASEA
MĂNĂ Tribunalul din Kai
serslautern (R.F.G.) a convocat 
recent un cetățean, a cărui iden
titate nu este dezvăluită, sub 
acuzația de a fi violat legea cu 
privire la „difuzarea de emble
me ale unei organizații anti
constituționale". „Documentele" 
prezentate ca probe acuzatoare 
erau propriile portrete ale res
pectivului individ. Cu precizarea 
că nu e vorba de o persoană

oarecare, ci de cineva care sea
mănă perfect cu... Hitler. Aceas
tă asemănare i-a și sugerat so- 
slei fostului fiihrer o afacere în 
stil mare. El iși vindea portre
tele in uniformă SS cu 
svastici unei numeroase clien
tele formate din nostalgici ai 
nazismului. Afacerea ă luat pro
porții alarmante, ceea ce a și 
determinat organele de justi
ție să intervină. Individul a fost 
condamnat la șase luni de în
chisoare, cu suspendarea pe
depsei și o amendă de 1 000 de 
mărci.

• PENTRU ECONO
MISIREA CARBURANȚI
LOR. Corporația „Manage
ment Improvement" (MICA) din 
S.U.A. a lansat pe piață un

„aditiv" special, o substanță 
care se adaugă benzinei sau mo
torinei, permițind reducerea 
consumului acestor carburanți. 
Substanța, denumită XPCL, con
stă de fapt din două lichide 
introduse prin sistemul obișnuit 
de alimentare a motorului. Pri
mul din aceste lichide, „purifi
cator de combustie", înlătură 
carbonul și depozitele calcaroase 
de pe partea interioară a mo
torului, permițind astfel o com
bustie cit mai completă ; al 
doilea lichid, un lubrefiant, con
tribuie la sporirea compresiunii 
In interiorul cilindrilor motoru
lui. îmbunătățind în mod sim
țitor procesul de combustie, sub
stanța XPCL nu numai că re

duce consumul de carburanți — 
in proporție de 10 pină la 28 la 
sută, după cum relevă publica
ția „Newșweek" — dar. totoda
tă, reduce cantitatea de gaze po
luante.

• PLANOR CU MO
TOR. Constructorii finlandezi 
au. realizat ■. Un nou: tip de pla
nor care pqate decola fără a 
necesita să ifie remorcat de un 
avioh specia). Noul tip de pla
nor (în fotografie), dispune de 
un motor retractării, cu elice, 
montat pe partea superioară a 
fuselajului, în spatele carlingii. 
Motorul, în doi timpi, de 43 CP, 
permite planorului să decoleze

după parcurgerea unei distanțe 
de 300 metri său mai puțin, fie 
pe o pistă amenajată, fie pe un 
fcîmp cu iarbă. După ce plano
rul iși ia zborul, motorul se re
trage intr-un lăcaș special. Dacă 
se ivește necesitatea ca plano
rul să aterizeze in, grabă, dato
rită condițiilor meteorologice 
sau altor împrejurări, motorul 
este readus la suprafață și apa

ratul poate ateriza prin propriile 
mijloace de bord.

® CEASUL POLI
GLOT. Ultima noutate în 
materie de electronică : ceasul... 
poliglot, realizat de specialiști 
americani. El poate să fie pro
gramat cu 24 de ore înainte 
pentru a pronunța, la ora și mi
nutul prevăzut, în engleză, ger
mană, spaniolă sau franceză, cu
vintele „Haide, scoală-te, a so
sit ora". în cazul în care per
soana respectivă nu se trezește, 
urmează o nouă „comandă" și 
mai categorică : „A trecut ora, 
ce mai aștepți, trezește-te“. Și 
un amănunt suplimentar : cea
sul poliglot, denumit „Commu
nicator", funcționează pe bază 
de baterii solare.

® LASERUL Șl RA
ZELE X ÎMPOTRIVA 
MUȘTELOR. în curind’ în 
Canada. se va recurge la ajuto
rul laserului și al razelor X pen
tru a determina cu precizie pe
rioadele și locurile unde se în
mulțesc muștele negre, care au 
ajuns să provoace la fermele 
zootehnice din regiunile Alberta 
și Saskatchewan moartea a nu
meroase animale. Mijloacele 
clasice de combatere a acestui 
flagel, inclusiv folosirea pe sca
ră largă de substanțe chimice, 
s-au dovedit ineficace. Din acest 
motiv s-a trecut la experimen
tarea metodelor noi amintite, 
care prezintă față de insecticide 
și avantajul de a nu polua me
diul inconjuf-ător.

ferL.it


Manifestări culturale românești
BELGRAD 9 (Agerpres). — La Cen

trul de cultură și informații din Za
greb a fost deschisă expoziția de foto
grafii „România azi". Au fost pre
zente oficialități iugoslave, membri 
al corpului consular din Zagreb, oa
meni de cultură și artă, ziariști,

In fata asistentei, directorul Cen
trului de cultură și informații și 
consulul general al tării noastre la 
Zagreb au vorbit despre dezvoltarea 
economică și socială a României, re- 
levind totodată principiile politicii 
externe românești.

OTTAWA 9 (Agerpres). — La bi
blioteca municipală din Hall a fost 
inaugurată o expoziție de carte, pre
cum și o expoziție documentară de

fotografii, „Imagini din România", 
organizată de Ambasada Republicii 
Socialiste România la Ottawa.

In standurile expoziției se află 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, documentele Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, literatură română.

MADRID 9 (Agerpres). — La ga
leriile Lazaro", din Madrid, s-a des
chis expoziția retrospectivă a picto
riței române Angela Pașca. La ver
nisaj au participat artiști plastici, 
critici de artă, oameni de cultură, 
ziariști, un numeros public. Expoziția 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Țările membre ale Commonwealthului: 

împotriva prezenței trupelor sud-africane 

în Rhodesia
LONDRA 9 (Agerpres). — Țările 

membre ale Commonwealthului și-au 
exprimat mărfi, la Londra, „preocu
parea lor deosebită" față de prezenta 
în Rhodesia a unor trupe sud-africa
ne — s-a anunțat la Marlborough 
House, sediul acestei organizații. 
Luarea de poziție a țărilor din 
Commonwealth a survenit în con
textul in care un purtător de cuvint 
al lordului Soames, guvernatorul bri
tanic din Rhodesia, a recunoscut pre
zența unor trupe sud-africane la 
Beitbridge, în apropierea frontierei cu R.S.A., fără a preciza însă nici

motivul acestei prezențe, nici numă
rul militarilor sud-ăfricani.

Abordînd problema în, cadrul unei 
reuniuni la nivel de înalți comisari 
(ambasadori) ă comitetului Commori- 
wealthului pentru Africa australă, cei 
39 de participanți l-au irisărcinat pe 
secretarul general al organizației. 
Shridath Raniphal, să ceară lordului 
Carrington, ministrul de externe bri
tanic, retragerea trupelor sud-africa
ne din Rhodesia, De asemenea, .parti- 
cipânții și-au exprimat preocuparea 
față de decizia guvernatorului brita
nic de a foloși armată regimului de. 
la Salisbury pentru „menținerea or
dinii".

Calm relativ pe piața aurului
Prețul aurului a manifestat o ușoa

ră tendință de scădere în raport cu 
zilele precedente, in cadrul tranzac
țiilor de miercuri de la bursele din 
Londra și Ziirich. Totodată, s-a înre
gistrat o tendință de calmare a fe
brei tranzacțiilor cu metal galben, 
volumul operațiunilor de la cele două 
burse principale din Europa fiind mo
derat.

La Londra, uncia de metal galben 
valora miercuri, la deschidere, 603 
dolari, față de 617. marți la închide
re, și nivelul de 645 dolari atins luni. 
La Zurich, uncia de aur valora 
miercuri, la începerea operațiunilor, 
602 dolari, comparativ cu 610 — marți, 
la închidere.

La bursa din Londra, în cursul 
tranzacțiilor, prețul unciei de metal 
galben a coborit, miercuri, pină la 
.598 dolari, iar la fixing-ul de la prînz 
a fost, cotată la 599,25 dolari.

Experții financiari, citați , de agen
ția U.P.I., consideră că este vorba de 
o stare de calm relativ și că, în fond, 
piața aurului rămine incertă și insta
bilă, fiind de așteptat noi fluctuații 
în zilele următoare. Prudența vinză- 
rilor și cumpărărilor de metal gal
ben, intervenită in tranzacțiile de 
miercuri, este pusă de experți, între 
altele, pe seama unei ușoare tendin
țe de revenire a cursului dolarului 
american, tendință apreciată însă și 
ea ca neconcludentă. (Agerpres)

(din actualitatea
MAREA BRlTANIE

• Noi mandate ciștigate de Partidul Congresul Național Indian (I)
• Declarația Indirei Gandhi • Considerabil avans al partidelor

de stingă
DELHI 9 (Agerpres). — Din cei 520 de .membri ai Camerei Popu

lare (Lok Sabha) a parlamentului. indian declarați aleși pină. miercuri 
seara — după scrutinul legislativ de la 3 și 6 ianuarie •— 349 sînt can
didați propuși de Partidul Congresul Național indian (I). In continuare 
se situează Partidul Poporului (Lok Dai), condus de Charan Singh, 
care a obținut 41 de mandate, Partidul Comunist din India (marxist) — 
cu 34 de locuri. Partidul Janata — cu 32 mandate, Congresul Național 
Indian (U) cu 13 mandate și Partidul Comunist din India 
date. Candidații prezentați de 
de locuri.

în urma victoriei obținute în ac
tualele alegeri de. partidul C.N.I. 
(I). actualul prim-ministru, Charan 
Singh, liderul Partidului Poporului, 
a . remis președintelui țării, Neelam 
Sanjiva Reddy, demisia guvernului 
său. Conform Constituției, . liderul 
partidului învingător în alegeri va fi 
desemnat de președintele Reddy să 
formeze noul guvern al țării.

......  __ ........ ............ : — cu 10 man- 
alte formațiuni politice au cișiigat 41

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

SPRE FORMAREA UNUI NOU GUVERN 1N SIRIA. Președintele Siriei,
Hafez Al-Assad, l-a însărcinat pe Abdel-Raouf Al-Kassem, membru al Co
mandamentului regional al Partidului Baas Arab Socialist din Siria și 
guvernator al orașului Damasc, cu formarea unui nou guvern - anunță agen
ția siriană de presă, S.A.N.A. După cum precizează sursa menționată, 

' șeful statului sirian i-a cerut actualului prim-ministru, Mohammad Aii Al-
Halabi, să rămînă în funcție pînă la formarea noului guvern.

Schmidt, a făcut miercuri o scurtă I 
vizită la Paris. înainte de a se 
inapoia la Bonn, după vizita ofi
cială de două zile efectuată la Ma
drid. Oaspetele vest-german a fost 
primit la Palatul Elysee de pre- i 
ședințele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing. în cursul convorbirii au I 
fost examinate probleme bilaterale 
și internaționale de interes comun.

de unitate națională44
O declarație a Iui Enrico 

Berlinguer
ROMA 9 (Agerpres). — Referin- 

du-se cu precădere la recrudescența 
fenomenului terorist în Italia. Enrico 
Berlinguer, secretar general al Parti
dului Comunist Italian, a declarat —i 
potrivit agenției ANSA — că „situația 
actuală face să fie din ce în ce mai 
necesară o solidaritate efectivă a for
țelor populare și democratice, solida
ritate care să-și găsească expresia 
intr-un program serios . de salvare 
națională, de renaștere și pace, in
tr-un guvern de imitate". „Este vor
ba despre o cerință la nivel național; 
iar comuniștii sint gata să-și asume 
pe deplin responsabilitatea" — a 
adăugat' secretarul general al P.C.I.

într-o primă declarație transmisă 
de agenția Indinfo, președintele 
C.N.I. (I), Indira Gandhi, a lansat 
populației apelul de a coopera cu 
Viitorul guvern, în vederea . depă
șirii dificultăților care confruntă în. 
prezent țară. Ea a menționat că, pe 
plan intern, va acorda prioritate re
ducerii ratei . inflației, asigurării 
calmului și ordinii, în timp ce pe 
plan extern va avea în vedere res
pectarea statutului de țară neali
niată și promovarea unei politici 
conforme cu aceasta.

Observatorii remarca faptul' că, 
alături ' de.C.N.Î. (I), un important 
succes au obținut și partidele de 
stingă, P.C. din India și P, C. din 
India (marxist), care și-au sporit 
reprezentarea în Camera Populară 
față de precedenta legislatură. Po
trivit cifrelor încă ■ incomplete, ele 
dispun de 10 și 34 de mandate, față 
de 7 și, respectiv, 22 mandate ante
rior.

SCHIMBURILE TURISTICE RO-
MÂNO-ELENE. La Atena s-au în- 

. cheiat lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte de turism 

. româno-elene. In protocolul sem
nat au fost inscrise noi acțiuni me
nite să dezvolte în continuare schim
burile și. cooperarea turistică între 
România și Grecia.

PRIMIRE LA BEIJING. Premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Hua Guofeng, ■ a primit, 
miercuri, pe Harold Brown, minis
trul apărării al Statelor Unite, 

. aflat in vizită la Beijing. în cadrul 
convorbirii care a avut loc — pre
cizează agenția China Nouă — păr
țile au avut un schimb de păreri 
asupra unor probleme de interes 
comun.

CONVORBIRI P. C. DIN AUS
TRIA — I’.M.S.U. După cum rela
tează 
P- C.
făcut o vizită in R. P. Ungară, la 
invitația C.C. al P.M.S.U. în cadrul 
convorbirilor pe care Franz Muhri 
le-a avut cu conducători de partid 
maghiari au fost abordate probleme

agenția- M.T.I., președintele 
din Austria, Fițanz Muhri, a

întrevederi ale delegației P.C.R. în Israel

ale activității celor două partide, ca 
și unele probleme ale situației in
ternaționale actuale, precum și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

CONVORBIRI LA LUANDA. O 
delegație a Republicii Democratice 
Sao-Tome și Principe, condusă de 
ministrul' planificării, Henrique 
Pinto da Costa, se află la Luanda 
pentru convorbiri privind dezvol
tarea relațiilor de cooperare și prie
tenie ce leagă cele două țări.

Peste 300 000 de șomeri 
în Belgia

BRUXELLES 9 (Agerpres). — în 
cursul lunii decembrie 1979 numărul 
șomerilor a continuat să crească în 
Belgia, în această țară existind la 
sfirșitul anului trecut 314 567 persoane 
afectate de șomaj total — cu 1,8 la 
sută mai multe decît la finele lui no
iembrie. După cum relevă un comu
nicat al. Oficiului național pentru 
problemele ocupării forței de muncă, 
rata șomajului a atins nivelul de 7,7 
la sută din totalul populației active a 
tării. Se precizează, totodată, că rata 
șomajului a fost mult mai ridicată in 
rîndul femeilor, situindu-se la un ni
vel. de 13.5 la sută, corespunzător 
unui total de 198 909 femei lipsite uc 
locuri de muncă. în raport cu nivelul 
atins în decembrie 1978, șomajul s-a 
amplificat in Belgia în ultima lună a 
anului trecut cu 4,5 la sută, afectînd 
majoritatea sectoarelor de activitate, 
dar in special sfera serviciilor, con
strucțiile. sectorul alimentar, comer
țul, industria confecțiilor.

TEL AVIV 9 (Agefpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român, 
care a participat la lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al partidului 
MAPAM, a avut o intilnire cu Shi
mon Peres, președintele Partidului 
Muncii din Israel.

Cu această . ocazie a fost transmis 
din partea tovarășului ’Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, .un mesaj de 
salut președintelui Partidului Muncii, 
împreună cu urări de noi succese in 
activitatea partidului.

Mulțumind pentru mesaj, Shimon 
Peres a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae CșaușesCu urări de 
bine și sănătate, de noi’. succese in 
activitatea sa nobilă dedicată prospe
rității și progresului social al poporu
lui român, cauzei păcii și cooperării 
între popoare. Președintele Partidului 
Muncii din Israel și-a exprimat spe
ranța că relațiile dintre cele două 
partide' vor. cunoaște in continuare o 
evoluție pozitivă, in interesul po
poarelor român și israeliân, al cauzei 
păcii. și. înțelegerii .pe plan ’interna
țional. ' . ?

Delegația P.C.R. a avut, de aseme
nea, o intîlnire la sediul C.C. al Par
tidului Comunist din Israel cu tova
rășii Wolf Ehrlich, președintele Co
misiei- Centrale de Control a parti
dului, și David Khenin, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Israel.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis un salut 
tovărășesc, urări de sănătate și suc- 

, cese tovarășului Meir Vilner, secre
tar general al C.C. al P. C. din Israel, 
conducerii partidului, tuturor comu
niștilor.

Tovarășul Wolf Ehrlich a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea conducerii 
partidului, sincere salutări tovărășești 
și urări de noi succese întregului 
partid, poporului român prieten, în 
edificarea societății spcialiste multi
lateral dezvoltate.

De asemenea, delegația P.C.R. a 
avut o intîlnire cu. Yitzhak Shamir, 
președintele Knessetului statului 
Israel;

Obiective ale Frontului Unității 
de Stingă

LIMA 9 (Agerpres)'. — Cu prilejul 
secretarului. 
Muncitoresc 
și' Popular 

Ledesma, la 
perspectiva

anunțării candidaturii 
general al Frontului 
Țărănesc Studențesc 
(F.O.C.E.P.), Genaro 
funcția supremă — in 
alegerilor prezidențiale de la 18'mai 
din țară — Frontul Unității de Stin
gă. din Peru a dat publicității progra
mul său electoral în domeniul poli
ticii externe. Reafirmind opțiunea 
forțelor de stingă peruane pentru o 
politică externă antiimperialistă, d.e 
nealiniere și pentru eliberare națio
nală și socială; documentul subliniază 
necesitatea lărgirii raporturilor de 
prietenie și cooperare cu- țările socia
liste, promovării de relații diploma
tice, economice și culturale cu toate

statele lumii, pe baza principiilor ega
lității în. drepturi, respectului reci
proc, neamestecului in treburile in
terne și cooperării în interesul mu
tuale. Totodată, documentul exprimă 
Jjotărîbea. forțelor de stingă peruane 
de a dezvolta in continuare o soli
daritate mai activă cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, a 
opresiunii și acțiunilor forțelor reac
ționare. Frontul Unității de Stingă 
din Peru se pronunță pentru o poli
tică de pace favorabilă realizării și 
consolidării destinderii internaționale, 
împotriva cursei înarmărilor și pentru 
traducerea în viață a tuturor acordu
rilor carp vizează promovarea Înțele
gerii între popoare — transmite agen
ția . Prenșâ Latina.

Confruntări sociale pe fondul 
deteriorării situației economice

începutul noului an a fost marcat 
în Marea Britanie prin declanșarea 
grevei generale a siderurgicilor care, 
după cum transmite agenția Reuter, 
„ar putea paraliza încetul cu încetul 
întreaga economie a țării, dacă se va 
prelungi două sau trei luni". Greva 
salariaților din industria, siderur
gică britanică — sector care face 
parte din rindul „industriilor bol
nave" ale Occidentului, după expre
sia raportului O.E.C.D., publicat nu 
de mult la Paris — este prima ac
țiune de asemenea amploare din 
această ramură de bază a industriei 
Marii Britanii din 1926 și pînă in 
prezent. Ea a fost determinată, pe de 
o parte, de refuzul companiei „Bri
tish Sțeel" de a satisface revendică
rile salariaților privind îmbunătăți
rea condițiilor de viață-(prețurile au 
crescut continuu, iar rata anuală a 
inflației a depășit 17 la sută), iar pe 
de altă parte, de hotărîrea firmei de 
a suprima incă 40 000 locuri de mun
că. zvirliridu-i pe salariați pe dru
muri.

Răbufnirea conflictelor de pe fron
tul social — agenția France Presse> 
subliniază că greva din industria si
derurgică din Marea Britanie repre
zintă „prima încercare serioasă pen
tru guvern de la constituirea sa în 
mai 1979“ — are la bază dificultățile 
creșcinde care au început să confrun
te economia țării. Acest fapt este re
cunoscut de însăși Confederația In
dustriei Britanice (organizația pa
tronatului), care în raportul pu
blicat nu de mult scrie că „țara 
a intrat intr-o nouă perioadă 
de recesiune — cea mai gravă de la 
criza izbucnită în 1974". Documentul 
o avut efectul unui duș rece în rîndul 
opiniei . publice, care, dihd crezare 
pronosticurilor unor economiști, se 
aștepta la cițiva ani de veritabil 
«boom* economic. „Mini boomul pro
dus in timpul verii s-a evaporat — re 
arată in raport. Cererea și producția 
au scăzut drastic. Numărul firmelor 
care lucrează numai parțial este in 
creștere. Nivelul de utilizare a capa
cităților de producție a căzut sub ni
velul cel mai de jos din iarna tre
cută. Perspectivele pentru peri
oada imediat următoare sint îngrijo
rătoare, iar pe termen lung — sint 
de-a dreptul sumbre".

Acestea sint concluziile Confedera
ției Industriei Britanice (C.B.I.), in

urma unui sondaj efectuat în rîndu- 
rile a 1 800 de firme, avînd peste 3 
milioane de salariați și care Sau peste 
jumătate , din volumul produselor de 
export ale țării. „In rindul patrona
tului — conchidea președintele Co
misiei economice a C.B.I., Raymond 
Pennock, la conferința de presă în 
cadrul căreia a anunțat rezultatele 
sondajului' — are loc o scădere dras
tică a moralului, urmată de o redu
cere bruscă a investițiilor. întreprin
derile au trecut deja la reduceri de 
personal". Urmarea : reducerea pro
ducției industriale — printre ramu
rile cele mai greu lovite fiind indus
tria siderurgică, creșterea numă
rului șomerilor (in lunile viitoare 
circa 300 000 de salariați sînt ame
nințați cu concedierea).

„-Șocul psihologic» — cum se ex
prima ziarul DAILY MIRROR — 
s-a produs intr-un moment in care 
perspectivele economice ale Marii 
Britanii apăreau ca deosebit de fa
vorabile, in comparație cu ale celor
lalte state occidentale dezvoltate". 
Aceasta vine să confirme faptul — 
subliniat de ziarul FINANCIAL 
TIMES — că „actuala recesiune, care 
se adincește în1întreaga Iunie occi
dentală, nu poate fi evitată nici chiar 
de o țară ca Marea Britanie", care 
dispune de mari rezerve de petrol 
(in 1979 din Marea Nordului s-au ex
tras circa -80 milioane tone. Marea 
Britanie devenind a 12-a tară .pro
ducătoare de petrol din lume, sa- 
tisfăcîndu-și integral necesarul intern 
și reălizmd astfel 'venituri de peste 
4 000 milioane lire). La aceasta se 
adaugă producția de gaze naturale 
și cărbuni de calitate.

In aceste condiții, guvernul brita
nic, condus de liderul conservator, 
Margaret Thatcher, a inițiat o serie de 
măsuri în direcția redresării situației 
economice. Pe primul plan se situea
ză hotărîrea de a se obține reduce
rea contribuției britanice la bugetul 
Pieței comune — hotărire care, după 
ce a fost discutată la recenta reu
niune la nivel înalt a C.E.E. 
de la Dublin, a rămas, deocam
dată, în suspensie. în legătură 
cu aceasta, ziarul britanic „Guar
dian" sublinia : „In prezent a de
venit limpede că apartenența noas
tră la C.E.E. s-a dovedit dezastruoasă 
pentru țară. Ea a însemnat o povară 
financiară enormă și distrugătoare".

Pe lingă tentativa de reducere a 
acestui uriaș tribut extern (anul 
acesta cota Angliei la C.E.E. va re
prezenta 1,2 miliarde lire sterline), 
cabinetul Thatcher a anunțat, pe plan 
intern, administrarea unei noi „doze 
de austeritate" sub forma reducerii 
cu 3,5 miliarde lire a cheltuie
lilor publice, reducere care va 
afecta simțitor sectoarele educa
ției, sănătății, transporturilor publice 
și .asigurărilor sociale. „Cartea 
albă" consacrată acestor măsuri 
explica în felul următor moti
vele ce au determinat hotărîrile 
respective : „Marea Britanie . este 
amenințată de o inflație endemică 
și de declin economic. Pentru a face 
față situației trebuie de ales ori ma
jorarea puternică a impozitelor ori 
creșterea datoriei externe". Bugetul 
educației a fost amputat cu .411 mi
lioane lire, iar cel al transporturilor 
publice cu 200 milioane. în schimb, 
bugetul militar a fost majorat cu 
4,2 la sută. Această din urmă mă
sură — respectiv deturnarea unor 
fonduri substanțiale in scopuri mi
litare, .neproductive — este aprecia
tă ca o cauză majoră care contribuie 
la înrăutățirea situației economice.

Reacția față de aceste măsuri de 
austeritate a fost deosebit de vehe
mentă din partea opoziției. în parla
ment, laburiștii, au învinuit gu
vernul că- „urmărește să arunce în
treaga povară a redresării pe umerii 
celor ce muncesc" și că „forțează pe 
.muncitori . să-și strîngă din., nou 
cureaua". Și aceasta se întîmplă în 
condițiile în care marile monopoluri 
realizează profituri uriașe : compania 
„British Petroleum" de exemplu a 
anunțat că in ultimele luni profitu
rile nete s-au majorat cu 500 la sută 
față de trimestrul precedent. Față 
de această situație, puternicul sin
dicat . al funcționarilor’ publici 
(N.A.L.GjO.) a acuzat guvernul că 
urmărește „redistribuirea bogățiilor 
națiunii în favoarea celor avuți și in 
detrimentul 1 săracilor". „Declarațiile 
laburiștilor și sindicatelor:— -scrie 
DAILY MAIL. — sint de natură să 
anunțe apariția pe frontul social' a 
unor noi confruntări". Greva side
rurgiștilor. declanșată la 2 ianuarie, 
vine să confirme această remarcă a 
ziarului londonez.

Nicolae PLOPEANU

ÂGENDĂ ENERGETICĂ
UNIUNEA SOVIETICA. în U.R.S.S. 

se pune accent pe dezvoltarea ener
geticii nucleare, îndeosebi în acele 
regiuni unde celelalte surse de ener
gie sint limitate, în partea euro
peană a U.R.S.S., de pildă, creșterea 
capacității energetice, în cincinalul 
1981—1985, se va realiză aproape în 
exclusivitate pe seama construirii 
unor centrale electrice nucleare;

Acest’aspect se reflectă și în schim
bările care' se vor produce pe bază 
de plan în structura bazei de energie 
și de combustibil a U.R.S.S., care ur
măresc să excludă țițeiul din. rindul 
resurselor de combustibil și folosirea 
lui în alte scopuri, mai ales ca mate
rie primă în industria chimică.

în timp ce în vestul U.R.S.S. pre
ferințele se îndreaptă spre construcția 
de centrale electrice, nucleare, in ră
săritul Uniunii Sovietice vă continua 
să se dezvolte în ritmuri accelerate 
hidroenergetica pe baza exploatării 
resurselor hidraulice ale marilor flu
vii siberiene. Totodată, vă continua 
construcția de cențrale termoelectrice 
pe bază de lignit, care vor fi, înălțate 
în apropierea marilor cariere carbo
nifere.

IUGOSLAVIA. în vederea creșterii 
producției de energie electrică. Iugo
slavia are in vedere sporirea, în 
cursul anului 1980, a extracției de 
cărbune. Astfel, cantitatea de .lignit 
și de alte categorii de cărbune extras 
va atinge. 52 milioane tone, cifră su
perioară cu 25 la. sută celei realizate 
în anul precedent. în acest' an ur
mează a fi produse 40 milioane tone 
de lignit, 11 milioane tone de antra
cit și un milion, tone de.' huilă.

. RJE._ CHINEZĂ. Principalele....în
treprinderi siderurgice chineze au 
redus consumul de energie cu .7 la 
sută, în perioada ianuarie-noiembrie 
1979, față de intervalul corespunzător 
al anului precedent, în timp ce pro
ducția de oțel laminat a crescut cu 
11 la sută, ceea ce reprezintă 'un con
sum mai redus cu 3 milioane tone 
cărbune. Producția industrială națio
nală, a lunii noiembrie a reprezentat 
o creștere de 14,2 Ta sută față de'luna 
corespunzătoare a anului trecut, in 
timp ce consumul de energie elec
trică în scopuri, industriale a. sporit 
doar cu 12 la sută, cel de 'cărbune ■— 
cu 2,3 la sută, iar -cel de . petrol , a 
scăzut cu 2,2 la sută.

Producția de energie a Chinși a 
sporit rapid în. ultimii ani. între 
1953 și 1978 creșterea medie, anuală a 
producției de cărbune a fost de 9 la 
sută, a celei de petrol — de 23,4 la

REMANIERE MINISTERIALA 
IN MAURITANIA. Potrivit unui 
comunicat oficial difuzat la Noua
kchott, noul șef al statului mauri- 
tan, It. col. Mohamed Khouna 
Ould Haidala, a procedat la o re
maniere a guvernului acestei țări. 
Moktar Ould Zamel, fost ministru 
al industriei și 
cuit pe A. Ould 
tea Ministerului

minelor, l-a inlo- 
Abdullah în frun- 
de Externe.

INTÎLNIRE 
TAING
Cancelarul R.F. Germania. Helmut

GISCARD D’ES- 
HELMUT SCHMIDT.

OMAGIU GALINEI ULANOVA. 
Marți seara, pe scena Teatrului 
Mare din Moscova a fost prezentat 
un spectacol festiv cu baletul „Spăr
gătorul de nuci" de Ceaikovski. con
sacrat aniversării a 70 de ani de la 
nașterea, marii balerine sovietice 
Galina Ulanova. Reputata artistă 
și-a început- cariera artistică in anul 
1928, la Leningrad, iar in anul 1944 
a trecut la Teatrul Mare din Mos
cova. Din anul 1960 Ulanova lucrea
ză ca maestru de balet — corepeti
tor. După încheierea spectacolului, 
Galina Ulanova a fost sărbătorită 
de întregul ansamblu de balet al 
Teatrului Mare din Moscova.

ERODAREA MONEDELOR OCCIDENTALE. Inflația a redus simțitor (in 
anii ’70 puterea de cumpărare a tuturor monedelor occidentale, în primul' 
rînd a lirei sterline și a lirei italiene, se arată într-un raport financiar dat 
publicității la Zurich. Cele două monede au pierdut, în deceniul care s-a 
încheiat, 69 Io sută din puterea lor de cumpărare, precizează raportul, 
difuzat de agenția U.P.I. Alte monede carș și-au redus puterea de cum
părare în perioada amintită sînt coroana daneză (59 la sută), yenul 
japonez (58 la sută), francul francez (57 la sută). Dolarul american a 
pierdut 49 la sută din puterea sa de cumpărare.

NU proiectelor N.A.T.O. de amplasare 
a noi arme nucleare în Europa!

In orașul vest-german Miinchen s-a desfășurat o amplă demonstrație de 
protest impotriva amplasării de noi arme nucleare pe teritoriul unor ț--n 
din Europa occidentala. Fotografia înfățișează un aspect din timpul 

monstrației

o»

sută, iar a celei de electricitate — 
de 14,2> la sută, cifre ce depășesc 
media de creștere anuală a produc
ției. industriale și agricole.

SPANIA. Spania a adoptat un plan 
de reducere substanțială a dependen
ței sale de resursele energetice im
portate. într-o conferință de presă 
'ținută la Madrid, Fernando Abril 
Martorell, vicepreședinte al guvernu
lui, însărcinat cii problemele econo
mice. a declarat că în anul 1984 Spa
nia- iși va reduce la 50 la sută de
pendența de exterior in ce pri
vește sursele energetice, fată de 
75 ...la sută în prezent. Potrivit 
planului,' in următorii doi ani vor 
fi investite 300 miliarde pesetas 
(4,5 miliarde dolari). Vor fi dezvol
tate, în special, industria nucleară 
și industria carboniferă, va fi stimu
lată construcția de hidrocentrale, 
precum' și utilizarea energiei solare. 
Cea mâi mare parte a acestor inves
tiții, aproximativ o treime, a relevat 
Martorell, este • destinată dezvoltării 
energiei nucleare, construindu-se în 
acest sens două noi centrale nucleare.

FRANȚA. Autoritățile franceze au 
hotărît miercuri să accelereze opera
țiunile de explorare a resurselor de 
petrol și de alte minerale din terito
riile submarine ale apelor naționale, 
în acest scop, guvernul va spori aju
torul. financiar acordat firmelor spe
cializate, a declarat purtătorul de 
cuvint prezidențial, Pierre Hunt. 
Prospectarea nodulilor de minereu de 
pe • fundul mării va fi efectuată cu 
ajutorul unei tehnologii avansate, a 
precizat purtătorul de cuvint, adău
gind că, pînă în 1982, se va termina 
construirea unor utilaje capabile să 
recolteze’ noduli de lă mare âdîhcime.

S.U.A. în. cursul acestui an. De
partamentul Energiei din Statele 
Unite va instala cu caracter experi
mental în statul Washington mai 
multe generatoare eoliene construite 
de firma aeronautică „Boeing". Dia
metrul rotorului acestor instalații gi
gant va avea 91,4 metri, puterea lor 
unitară 'fiind : de 2,5 MW. Ele vor 
putea astfel furniza energia electrică 
necesară unui număr de 3 000 de lo
cuințe.

Dacă rezultatele experienței amin
tite vor fi 'încurajatoare, Departa
mentul Energiei apreciază că ar putea 
fi instalate grupuri de cite 25 sau' 
chiar mai multe asemenea genera
toare eoliene în regiuni cu vînturi 
puternice și frecvente.

(Agerpres)

Un „musical" cu cintec...
Repertoriul actualei stagiuni de 

pe .Broadway — ne informează pre
sa de peste ocean — include și ‘ un 
„musical" intitulat „Benito", o „du
ioasă" poveste despre viata și ca
riera dictatorului fascist Mussolini, 
de la crearea primelor detașamen
te de „cămăși negre" și pină la 
sfirșitul lamentabil al „ducelui", 
sub gloanțele plutonului de execu
ție. Ce-i drept, musicalul, ca in ge
neral orice producție de acest gen, 
este conceput ca o parodie — insă 
de cel mai prost gust, ca însuși, 
subiectul ales. Dar cind textul- este 
presărat de numere de „efect", cum 
ar fi aria „Dragă Benito". sau due
tul dintrg Hitler și Mussolini, prin 
care cei doi comparși urzesi planu
rile de dezlănțuire a celui de-al 
doilea război mondial atunci 
prostul gust la superlativ face loc' 
— in cel mai bun caz— inconștien
ței crase.

Poate că. autorii ar avea, even
tual, ca o palidă scuză tinerețea lor,

faptul că, după propriile mărturi'- 
siri, pur și simplu nici... n-au știut 
prea bine cine a fost Mussolini, 
pină cind au dat. intimplător. peste 
numele lui într-o revistă, veche. Nă 
același lucru se poate spune despre 
■intenția — care a trezit o legitima 
indignare în ziarele democratice diii 
Italia — de a se ridica un edificiu 
de... glorificare a . memoriei lui 
Mussolini.- la Predappio. unde sinț 
înhumate rămășițele dictatorului. 
De altfel. în această1 localitate se 
constată in ultimul timp adevărate 
pelerinaje ale ’ nostalgicilor apusei 
perioade a „cămășilor negre", pele
rinaje care, adesea se sfirșesc cu 
provocări neofasciste. Și atunci des
pre simple gesturi de inconștiență, 
firește nu se mai poate ’vorbi. Dim
potrivă, se. impune cu logica fapte
lor concluzia unor acțiuni premedi
tate, față de care nu poate exista 
decît uh singur răspuns : vigilența 
sporită a opiniei publice de pretu
tindeni.

Conjunctura economică 
și „staturile astrale"

Incorporînd ultimele descoperiri 
ale tehnicii, mașinăria propusă a- 
niatorilor de către fabricanții ni
poni este prezentată ca fiind de 
natură să arunce o punte magică 
peste mileniile care separă antica 
Mesopotamie de orizonturile anului 
2000. Mai precis, este vorba de- adu
cerea astrologiei la ora „zeului" 
modern, computerul. Astrologui- 
computer, căci despre acesta este 
vorba, se înfățișează ca un fel de 
monstru bicefal : la unul din capete 
se efectuează, cu viteze cosmice, 
complicate calcule, iar la celălalt 
se imprimă răspunsurile-preziceri 
la întrebările solicitate. Oracolul- 
robot și-a făcut masiv apariția pe 
Wall Street, citadela lumii de afa
ceri, în funcție de răspunsurile sale 
efectuindu-se vînzări sau cumpă

rări la "bursă, lansarea de noi pro
duse pe piață ș.a. Cităm mai depar
te : ’ „Pentru mulți conducători de 
întreprinderi astrologia nu este un 
subiect de glumă. Ei recurg la sfa
turile aștrilor pentru a-și conduce 
afacerile, pentru a angaja sau con
cedia personal, pentru a face in
vestiții etc.".

Produs secundar al unei societăți 
în care incertitudinile prezentului 
și viitorului sînt gtît de mari, „as- 
țro-computerul" este o ilustrare sui 
generis a crizei ce bintuie lumea 
capitalului ; rău au ajuns să stea 
cu spiritul realist acei oameni de 
afaceri cărora, in condițiile stagnă
rii economice, ale seismelor valular- 
financiare, resuscitarea. în versiune 
electronizată. a vechilor practici ale 
preoților chaldeeni, le apare drept 
unica soluție...
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