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Preocuparea principală a industriei ușoare:

Bunuri de consum-mai multe
și de bune calitate

—- Planul pe patru ani din cincinal 
a fost îndeplinit in industria ușoară 
cu două luni mai devreme. Care sint 
principalii factori care au determinat 
obținerea acestui succes ?

— într-adevăr, Ministerul Industriei 
Ușoare și-a realizat planul pe patru 
ani din actualul cincinal cu două 
luni mai devreme. Pe această cale 
am realizat in cei patru ani o pro
ducție suplimentară de 20.8 miliarde 
lei. Pot afirma că sînt create condi
țiile nu numai pentru înfăptuirea an
gajamentului asumat pe ansamblul 
cincinalului, ci și pentru depășirea 
lui. Cu alte cuvinte, vom realiza o . 
producție suplimentară in acest cin
cinal de 28 miliarde lei, concretizată 
în importante cantități de țesături, 
tricotaje, confecții textile, sticlărie de 
menaj, articole de porțelan și faianță 
și altele.

Hotărîtor pentru noi în obținerea 
acestor bune realizări a fost sprijinul 
permanent acordat 
partid și de stat, 
varășul secretar 
Ceaușescu, care 
date in repetate rînduri cu prilejul 
analizelor și vizitelor de lucru in 
întreprinderile noastre ne-a ajutat 
direct în soluționarea unor probleme 
complexe și de fond ale dezvoltării 
ramurii. In lumina sarcinilor trasate 
s-au întocmit programe de acțiune în 
fiecare centrală industrială și între
prindere, la a căror traducere în 
viață au participat cei peste 550 000 ' 
oameni ai muncii din. industria ușoa
ră, mobilizați de către organizațiile 
de partid. Trebuie să remarc, de 
asemenea, că obținerea acestor succe
se este in legătură directă cu procesul 
de lărgire continuă a democrației 
muncitorești, ele reflectînd rolul , po
zitiv al participării directe a oame
nilor muncii la conducerea activi
tății unităților. Totodată, prin apli
carea noului mecanism economico- 
finânciar s-au creat condiții superi
oare pentru accelerarea ritmului de 
creștere a producției și îmbunătățirea 
laturilor calitative ale activității, prin 
introducerea unor noi indicatori și 
întărirea autoconducerii muncitorești, 
autogestîunii unităților noastre.

Este semnificativ faptul că efortu
rile privind ridicarea nivelului teh
nic și modernizarea producției, spo
rirea gradului de valorificare a ma
teriilor prime, ridicarea nivelului de 
calificare al tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii s-au materializat 
în creșterea continuă a productivi
tății muticii pe ansamblul ramurii, 
care a fost în anul trecut cu 38 la 
sută superioară față de nivelul înre
gistrat în primul an al actualului 
cincinal, cu 5 la sută peste nivelul 
stabilit.

La depășirea prevederilor planului 
cincinal pe primii patru ani a con-

tribuit, de asemenea, alocarea unui 
volum suplimentar de investiții de 
4,7 miliarde lei, față de prevederile 
inițiale, concretizat intr-un număr 
de 30 capacități de producție noi.

— .Ritmul de creștere al producției 
industriei ușoare în 1980 va fi de 9,3 
la sută, iar în viitorul cincinal în me
die de 8 la sută. Cum explicați ase
menea ritmuri in condițiile în care 
pe plan mondial în numeroase țări se

Convorbire cu tovarășa
Lina CIOBANU

ministrul industriei ușoare

de conducerea de 
personal de to- 
general Nicolae 
prin indicațiile

înregistrează o criză a creșterii în 
acest sector ?

— Industria ușoară din țara noas
tră are prevăzut atît în acest an, cit 
și în viitorul cincinal, un ritm de 
creștere a producției ridicat, care 
caracterizează, dealtfel, întreaga dez
voltare a 
1-ul de 
realiza în perioada 1981—1985 față de 
creșterile 
mai mare

’ ușoară cunoscînd deci și în conti
nuare o dezvoltare impetuoasă.

Așa cum ați remarcat, asemenea 
ritmuri nu se întîlnesc în industria 
ușoară 
ția nu 
rezidă 
dului și statului nostru, care 

tuează ca obiectiv central

economiei naționale. Spo- 
producție prevăzut a se

din actualul cincinal este 
cu 33 la sută, industria

a multor 
este greu 

în însăși

țări. Explica- 
de găsit. Eă 

politica parti- 
si- 

asigura-

rea condițiilor pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și 
cultural, a bunăstării întregului po
por. în contextul acestei orientări se 
prevede în Directivele aprobate de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului că Industria ușoară se'va dez
volta corespunzător cerințelor știin
țific fundamentate ale consumului 
populației. Cu alte cuvinte, orienta
rea de bază avută în vedere în dez
voltarea producției industriei ușoara 
atit în anul 1980, cit și in perioada 
1981—1985, o constituie aproviziona
rea populației cu bunuri industriale 
de larg consum, jntr-o gamă sorti
mentală cit mai diversificată și la 
un înalt nivel calitativ. Este eloc
vent faptul că livrările de produse 
ale indijlstriei ușoare către fondul 
pieței cresc în acest an cu 7,8 la sută 
față de anul trecut, iar in cincinalul 
1981—1985 cu peste 38 la sută față 
de cei cinci ani anteriori.

Totodată, prevederea unor ritmuri 
superioare de creștere a producției 
industriei ușoare se datorește și ne
cesității de a asigura an de an can
tități sporite de mărfuri pentru ex
tinderea continuă a schimburilor 
economice ale țării noastre cu tot 
mai multe țări, ceea ce constituie o 
componentă majoră a politicii ex
terne a'partidului și statului nostru. 
Menționez că în acest an produsele 
industriei ușoare se vor exporta in
tr-un număr de 110 țări, față de nu
mai 67 țări în anul 1970.

O însemnată realizare 
a industriei 

producătoare 
de utilaje chimice

„Celula cu anozi de titan" este 
una din realizările importante 
ale industriei noastre de utilaje 
chjmice, in acest început de an. 
Acest produs, fabricat de între
prinderea de specialitate din 
Borzești, este utilizat în proce
sele de electroliză a sodei caus
tice. EI înlocuiește, cu rezultate 
remarcabile, celulele cu anozi 
de mercur, a căror fabricație ne
cesită cu 12 la sută mai mult 
metal, ăsigurind, totodată, insta
lațiilor un randament superior 
și o creștere cu 8 Ia sută a pro
ductivității muncii. în plus, 14 
celule cu anozi de titan înlocu
iesc 44 de utilaje clasice, aduse 
pînă acum din import, iar chel
tuielile de reparații și întreține
re scad cu mai bina de 15 la 
sută.

(Agerpres)

Succesele 
siderurgiștilor

Siderurgiștii din întreaga țară 
au pășit în noul an cu hotărîrea 
fermă de a pune la dispoziția 
economiei naționale cantitățile 
solicitate de metal, înfăptuind, 
astfel, cu suoces hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului. 
După prima decadă din luna ia
nuarie, majoritatea unităților 
metalurgice cu „foc continuu" 
au raportat însemnate depășiri 
de plan la producția fizică. Ast
fel, s-au elaborat peste preve
derile la zi mai mult de 2 800 
tone cocs metalurgic, 1 700 tone 
fontă, 2 000 tone oțel aliat de 
bună calitate pentru industria 
constructoare de mașini, 700 tone 
oțel beton pentru construcții, 
precum și însemnate cantități de 
produse siderurgice pe bază de 
aluminiu.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
5 7

a primit pe președintele Asociației evreiești „B’nai B’rith" 
și pe vicepreședintele Comitetului american evreiesc

■

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, in stațiunea Pre
deal, pe Jack Spitzer, președin
tele Asociației evreiești „B'nai

B’rith", și
președintele 
evreiesc.

La întrevedere au participat 
Ion Roșianu, președintele* Depar-

pe Alfred Moses, vîce- 
Comitetului american

tamentului 
ses Rosen, 
lui mozaic

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

Cultelor, și dr. 
șeful rabin al 
din România.

Mo- 
cultu-

într-o

toate întreprinderile constructoare de mașini
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întreprinderea de mașini grele București 
întreprinderea minieră Petrila
Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Lovrin, 
județul Timiș
Trustul de construcții industriale Cluj
Institutul de cercetări metalurgice 
întreprinderea „Elecirocentrale“ - Oradea 
întreprinderea agricolă de stat Urziceni, județul Ilfov 
întreprinderea de antibiotice lași

I

iiiwwftopăi Frontul Unitătu
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Socialiste—front al muncii înfrățite
rai

tuturor cetățenilor țării pentru
înflorirea patriei comune

(Continuare in nag. a V-a)

Orșova azi Cristian
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început bănuiala că mă privesc cam 
mele de la Fabrica de piine Titan.

I
I
I
I
I

Am nutrit 
ciudat gazdele 
Pentru că, prin fața cuptoarelor in care se coceau for
mele modelate de miinile lor, eu treceam cu pasul.și 
cu ochiul celui care umblă printr-un lan de griu. O 
nesfirșită holdă aurie mirosind amețitor a piine nouă, 
a pui de prepeliță și a vătui de iepure. Aveam să con
stat insă foarte curind că mă înșelasem. Meșterilor 
pimii nu li se părea deloc nefiresc că cineva umblă 
prin moderna lor uzină ca printr-un lan de griu. Și 
asta pentru simplul motiv că și in sufletul lor trăiește 
adesea acest sentiment.

Deși 'nu sint puțini anii de cind cei mai mulți dintre 
ei n-au mai umblat cu tălpile goale printr-o miriște, ei 
nu pol uita, ari de cite ori intră aici, in uriașa materni
tate 'a piinii, mirozna de griu dat în pirg, de aluat fră- 
mintat de 'miinile harnice ale mamelor. Poate și din 
această pricină munca lor are in ea o nespusă delicatețe,

PICĂTURA DECERNEALA

I
I

I
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I
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I

I
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I
I

o percutantă gravitate. Ritmul rapid la care obligă ma
șinile n-a alungat aerul de ceremonie, de taină care 
întovărășește de cind lumea această generoasă lucrare 
omenească. In ființa fiecăruia dintre brutarii cu înfăți
șare de laboranți, de medici sau de chimiști, legătura 
cu satul, cu cîmpul, cu poezia griului, cu respectul 
pentru cel mai dulce fruct al pămintului și al mâinilor 
omenești nu se intrerupe niciodată. Griul copt in 
soare ei il mai coc o dată în cuptoarele ‘titanice,- stră
juite de sofisticate aparate de măsurat.

ti privesc de aproape pe meșterii celei mal moderne 
uzine de pline din țară. Frămintători, cocători, șefi de 
linie, ingineri. Așază rapid, cu dexteritate pe banda 
mișcătoare materia primă care, după ce trece, prin 
viscolul de foc al cuptoarelor, se preschimbă in rumene 
franzele, în pufoși cozonaci, în hrănitoarea piine 
neagră, in cărnuri și chifle, in stresuri...

în prima zi â lui 1980, in timp ce copiii umblau cu 
plugușorul, in timp ce se ciocneau cupe de șampanie, 
aici, in fața cuptoarelor, fluxul piinii nu s-a-ntrerupt 
nici o clipă.

Să vă fie masa masă
Și pe ea piine gustoasă !
Nu știu exact cine anume a rostit această frumoasă 

urare, 
Anica 
mereu 
partid, 
Neață, , wu-,,, ■
inginera Ana Livia Iliescu, directoarea fabricii. îmi 
par cu toții niște sculptori naivi care modelează din 
cocă bucuriile zilnice ale omului, care se pricep să 
transforme bobul de griu într-unul din cele mai gus
toase fructe ale pămintului.

Și din nou mi-a revenit, la plecare, imaginea lanului 
de griu.

atunci in prima zi a anului. Poate cocătoarea 
Miu, poate frămintătorul Arghir Voinea, poate 
și peste tot prezenta secretară a comitetului de 

Eugenia Ștefănescu, poate șefii de linie Ion 
Constantin Ripă și Stan Păun, ori poate chiar

Constantin VIȘAN
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Dacă vrei să scrii despre 
Orșova de astăzi, trebuia, 
neapărat, s-o fi văzut mă
car o dată cum arăta cu 
cel puțin 10 sau 15 ani in 
urmă. Adică să ai, cit de 
cit, imaginea a ceea ce a 
fost înainte de a începe 
aici acel miracol săvirșit 
de om. Numai așa poți in- 
țelege, la adevărata dimen
siune, ceea ce s-a petrecut 
in aceste locuri. S-a muiat 
un oraș. Și treaba asta n-a 
fost chiar ușoară. Dim
potrivă, s-au 
renunțări, au fost învinse 
unele inerții, 1 
după aceea, 
bindească neînchipuit 
mult. Vechea vatră a Orșo
vei a rămas, pentru veșni
cie, acolo, sub imensitatea 
apelor. Și tot pentru veșni
cie, cu brațele și cu mintea 
lor, în mii de zile și de 
nopți de încordare și pil
duitoare dăruire, oamenii 
și-au clădit o altă vatră a 
statorniciei, au i nălțat, din 
temelie, orașul de 
căruia i se spune 
Dunării".

Orșova este o pagină ine
dită in marea epopee a 
construcției socialiste. Pen- ■ 
tru a te convinge de aceas
tă afirmație nu-ți famine 
decit să vii în aceste locuri, 
să vezi și să te convingi. 
Și cite nu sint de văzut ! 
Cu ce anume să incepi 7 Ce 
să admiri mai intii 7 Să 
începi cu blocurile înălțate 
în evantai, în semicercul 
lacului de acumulare 7 Me
rită, deoarece aici, unde se 
puneau primele rosturi pe 
noua vatră, blocurile de lo
cuințe s-au construit ’ în a- 
cel început în ritmuri ne
cunoscute pînă atunci. Con- 
struetbrii au avut, alături 
de ei, pe schele, pe locuito
rii viitorului oraș, deveniți 
ei înșiși, fie tineri sau 
vîrstnici, meșteri neîntre- 
cuți. Și din 
lor respect față de 
lăsată lor de străbuni, 
neodihna acelor ani, 
prins contur cele 3 322 apar
tamente, cîte are astăzi o- 
rașul. Să admiri sutele de

pe care oamenii și 
construit cu un gust 
de invidiat 7 Merită.

l._, ... ____i să
mai multă vreme

ușoara.
cerut unele

pentru
să se

ca,• 
do- 
de

astăzi, 
„perla

nemărginitul 
vatra 

din 
au

„în procesul construcției socialiste, odată cu înflorirea vieții 
materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților con
locuitoare, se accentuează unitatea și frăția lor, se afirmă tot 
mai intens comunitatea indestructibilă de țeluri a marii familii 
a României socialiste".

'Propunerile-formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creș
terea rolului și îmbunătățirea organi
zării Frontului Unității Socialiste, 
crearea organizațiilor proprii ale 
acestuia, au multiple implicații în 
viața social-politicâ a țării. Așa cum 
dovedește însăși experiența, practică 
a acestui răstimp, aplicarea mă
surilor propuse determină lărgirea 
cadrului organizat de participare la 
viața politică a milioanelor de cetă
țeni ai țării, asigură captarea unor 
noi energii sociale, orientarea mai 
bună a tuturor forțelor poporului 
spre înfăptuirea marilor sarcini ale 
construcției socialiste, întărirea co
eziunii națiunii în jurul forței poli
tice conducătoare — Partidul Comu
nist Român. O deosebită însemnătate 
au măsurile de perfecționare a acti
vității Frontului Unității Socialiste și 
în procesul înfăptuirii consecvente 
a politicii naționale profund democra
tice a partidului, pentru consolida
rea . continuă a deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
r f. '

•PB BAZA UNEI TRAINICE CO-... Tlație de' altă- liăttonălîfâte dfecît cea
EZIUNI. Desigur, această deplină ‘ “
egalitate în drepturi este o realitate 
constituită, o caracteristică majoră a 
vieții social-politics în România so
cialistă. Tocmai in aceste condiții s-a 
sudat indestructibil unitatea și fră
ția tuturor celor ce muncesc — ro
mâni, maghiari, germani sau de alte 
naționalități — unitate ce se află 
la temelia marilor cuceriri, a tutu
ror realizărilor obținute in anii con
strucției socialiste.

într-o succintă evocare a forme
lor de manifestare a egalității in 
drepturi, se cuvine, desigur, amintit 
faptul că toți cetățenii țării, indife
rent de naționalitate, se bucură deo
potrivă de absolut toate dreptu
rile sociale — de dreptul la 
muncă și la retribuție potrivit canti
tății și calității muncii, de dreptul la 
odihnă și la asigurare materială de 
bătrînețe sau boală, de dreptul la în
vățătură ; ei au deplina posibilitate de 
a studia in limba maternă, de a o fo
losi în raporturile cu organele de stat 
și instituțiile în acele unități adminis- 
trativ-teritoriale locuite și de popu-

română.
Egalitatea în drepturi este elocvent 

exprimată prin reprezentarea cores
punzătoare a oamenilor muncii de 
alte naționalități în toate sferele de 
decizie și conducere a societății — pe 
întreaga scară a organelor puterii 
de stat. Este grăitor în acest 
sens că din cei 349 deputați ai 
Marii Adunări Naționale, 40 (adică 
aproape 11,5 la sută) sînt reprezen
tanți ai naționalităților conlocuitoare. 
Peste 11 la sută din cadrele ce-și 
desfășoară activitatea în organele și 
aparatul de partid, în organizațiile de 
masă și obștești, in presă provin din 
rîndul naționalităților conlocuitoare.

Partidul nostru a avut per
manent în vedere faptul că libertățile 
democratice sînt reale, trainice, doar 
dacă se sprijină pe o bază economică 
solidă. Tocmai de aceea, partidul a 
promovat permanent politica de re
partizare armonioasă a forțelor de

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Cărbune extras peste prevederi
vile 
le-au 
demn 
într-adevăr, ar trebui 
rămii 
pentru a putea spune care 
anume din cele 1 447 vile 
proprietate personală este 
mai arătoasă. Pînă la urmă 
vei înțelege că acest lucru 
e, practic, imposibil, deoa
rece una. este mai atrăgă
toare decit alta. Să vezi 
edificiile social-culturale 
construite și ele cu multă 
fantezie și într-o linie arhi-

dește, cu o dotare la fel de 
modestă, cu o producție la 
fel de modestă. Să reținem : 
industria din vechea Or- 
șovă realiza, la nivelul u- 
nui an, o producție totală 
de 132 milioane lei, iar pe 
locuitor — de 16 500 lei. 
N-a fost, cum înclină unii 
să mai creadă, doar un 
simplu transfer din vechiul 
loc pe noua vatră a ceea ce 
a existat odinioară. Noile 
obiective Industriale de as
tăzi au fost concepute, 
construite și dotate la sca-

Stelian Rașcu, directorul u- 
nității, un om destoinic, cu 
ani mulți in meserie, ne-o 
poate confirma. Ba chiar 
el ne invită să vedem, după 
cum zice, ceva inedit : in
stalația pneumatică de des
cărcat cereale. Este un uti
laj de înaltă tehnicitate, 
care asigură descărcarea a 
250—300 tone cereale pe 
oră, ăsigurind o producti
vitate de 10 ori mai mare 
în comparație cu utilajele 
asemănătoare existente la 
noi. Și unele caracteristici :

ORȘOVA NOUĂ- 
orașul care s-a mutat A

tectonică ce se armonizează 
cu peisajul acestor locuri 7 
Să parcurgi străzile care 
poartă nume de flori și de 
eroi ? Străzile și-au luat, 
unele dintre ele, numele pe 
care le aveau in vechiul 
oraș, ca semn al continuită
ții prin timp, numindu-se 
tot așa, „Traian", „Dece- 
bal", iar altele au luat ceva 
din ceea ce este caracteris
tic timpului nostru, numin- 
du-se „23 August", „13 De
cembrie .1918“ etc. Să vezi 
monumentele care au a- 
ceeași virstă ca și orașul 7 
E bine să admiri și mo
numentele în care promoții 
de tineri sculptori, veniți 
aici cind orașul era un vast 
șantier, au pus ceva din vi
brația inimii lor. Și, bi
neînțeles, mult talent, iubi
re de țară, de pămintul 
strămoșesc.

E bine să cunoști, cu deo
sebire, puterea Orșovei. Și 
cind spui puterea unui o- 
raș, te gîndești, desigur, la 
industrie. Și în vechea Or
șova exista o industrie. Dar 
ce industrie ! Unități mo-

ra cerințelor prezentului și 
viitorului. în vechea țesăto- 
rie se lucra în cea mai 
mare parte manual. Acum, 
în moderna țesătorie, care 
are un loc distinct în pei
sajul industrial al orașului, 
procesele de producție sînt 
complet mecanizate. Harni
cele țesătoare iși pun doar 
o singură problemă : cum 
să folosească mai bine, cu 
randament maxim, tehnica 
nouă. Pentru că și nivelul 
de pregătire profesională 
al țesătoarelor este altul. 
Pentru că și cerințele și 
răspunderile sint altele.

Acolo, în apropierea 
noului port, a apărut nu 
din ape, ci din mari efor
turi financiare ale statului, 
o adevărată bijuterie in
dustrială, care este, de fapt, 
șantierul naval. Și dacă o- 
dinioară la Orșova se exe
cutau doar simple repara
ții de nave, în prezent a- 
cest colectiv se află anga
jat în efortul de a asimila 
în producție nave și insta
lații portuare din ce în ce 
mai mari, tot mai complexe.

respectiva instalație are o 
lungime de 35 metri, o lă
țime de 15,8 m și o înăl
țime de 46,8 metri (aproxi
mativ cit un bloc cu 15 ni
veluri). Beneficiarul este 
portul Constanța. Acolo va 
fi folosită instalația care a 
pus, în fazele de concepție 
și construcție, cele mai di
ficile probleme navaliștilor 
orșoveni. Și ei au știut să 
le depășească, să se în
treacă pe sine în ingeniozi
tate și cutezanță. Două din 
aceste instalații au 
livrate, cu mult în 
față de grafice.

Urcînd pe cursul 
la cîțiva kilometri de Or
șova, nu poți să nu te o- 
prești, oricit de grăbit ai fi, 
pentru a admira, chiar de 
la distanță, moderna insta
lație de preparare a 
duselor nemetalifere, 
treprinderea minieră 
Orșova se numără, de cîți
va ani, printre unitățile 
industriale ale Mehedințiu- 
lui care înscriu, în bilanțul 
lor, mari sporuri de pro
ducție. în întrecerea pen-

și fost 
avans

Cernei,

pro- 
în- 
din

tru maî mult și o calitate 
superioară, minerii orșo- 
veni au dobîndit, .cum era 
și firesc, un nume de pres
tigiu pe care țin să și-1 
consolideze numai cu noi 
fapte de muncă.

Se spune, pe bună drep
tate, că Orșova este un o- 
raș înconjurat nu numai de 
ape. ci și de codri seculari. 
Trebuia, așadar, să existe și 
o unitate care să pună in 
valoare această imensă bo
găție a aurului verde. A 
existat, încă de mult, și 
există și astăzi o astfel de 
unitate, realizind o produc
ție de peste 10 ori mai mare 
în comparație cu ceea ce se 
obținea cu 15 ani

Firește, despre 
Orșovei de astăzi 
spune mult. Fără 
scăpa din vedere 
esențial : acela că încă de Ia 
15 martie 1979 toate unități
le industriale ale orașului 
și-au îndeplinit prevederile 
pe cei patru ani ai cincina
lului. Adică s-a dobîndit, 
pină acum, in perioada care 
a trecut din cincinal, un 
spor de producție de peste 
300 milioane lei. Și să mai 
reținem : industria Orșovei 
de astăzi produce de cinci 
ori mai mult decit cea din 
vechiul oraș.

Sînt — cum spun . orșo- 
venii— succese, împliniri la 
care vor adăuga, prin ne
ostoita lor dăruire, altele Ia 
fel de prestigioase, pentru 
a întîmpina, cu-un buchet 
de alese izbinzi, cel de-al 
II-lea Congres al Frontu
lui Unității Socialiste și a- 
legerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, 
fapte > de viață izvorîte 
conștiința răspunderii pen
tru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor celui de-al 
XII-lea Congres al parti
dului, care a deschis noi și 
minunate perspective de 
progres și prosperitate în
tregii națiuni.

în urmă, 
industria 
se poate 
însă a 

un fapt

Virqlliu TATAJtU 
Iile ȘTEFAN

în ultimele zile, mi
nerii din Valea Metru
lui (în fotografie ? aspect 
de la Exploatarea minie
ră Motru) au ridicat sim
țitor producția ■ spre a-și 
spori contribuția la înlă
turarea efectelor negative 
cauzate de căderile abun
dente de zăpadă. Marți, 
de exemplu, producția 
extrasă la Horăști a de
pășit cu 21 la sută preve
derile de plan, la Ploști- 
na a fost mai 
la sută, iar la 
cu 8 la sută,

mare cu 14 
Lupoaia — 
niveluri ce

s-au menținut și în cursul 
zilei de miercuri. Ca ur
mare, pînă joi dimineața, 
minerii din unitățile a- 
mintite au ridicat la 7 000 
de tone cantitatea de lig
nit extrasă de la începu
tul anului peste prevede
rile de plan.

înalte cote de produc
ție se înregistrează, de 
asemenea, la Urdari, Al- 
beni, Rogojelu, Leurda și 
în alte unități din bazi
nele carbonifere ale ju
dețului Gorj.
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Ce n-a înțeles inovatorul
Eram la una din ședințele 

de lucru pe Șantierul natio
nal al tineretului din Za
lău. Vorbitori multi : băieți 
și fete din mai toate coltu
rile țării (mai precis, 12 ju
dețe), veniți aici să con
struiască unul din cele mai 
importante obiective ale 
platformei industriale ză- 
lăuane — întreprinderea 
de termoficare, cu o capa
citate de 105 tone de abur 
pe oră și 100 gigacalorii. 
Amestecăm în carnetele de 
însemnări expresii tehnice 
sofisticate, termeni econo
mici „de vîrf", cu denumiri 
de scule mînuite zilnic. Dar, 
mai ales, consemnăm pre
zența în spusele lor a pre
numelor „noi", „eu“, „el“. 
Iar ca un corolar al acestor 
pronume — cuvîntul „bri
gadier".

Ce înseamnă, în condiți
ile anului 1980, a fi „bri
gadier" ?

Prima definiție a dat-o 
acel bărbat scund, slăbuț, 
în cuvintul rostit la ședin
ță : maistrul constructor 
Teodor Pal, secretarul de 
partid al șantierului.

— Brigadier înseamnă a-ți 
trăi cum se cuvine momen
tul de viață, a ți-1 trăi la 
înaltul nivel al țării.

— Ce înțelegeți prin „mo
ment de viață".

— Ceva care înseamnă în 
același timp și „școală", și 
„examen". Școală, în sen
sul că în acest „moment" 
înveți modul de a fi un om 
la nivelul cerințelor celor 
mai înalte. într-un cuvînt, 
om din toate punctele de 
vedere. Examen — pentru 
că măsura devenirii tale ca 
astfel de om o constituie 
cele pe care le-ai construit. 
Și despre care oamenii își 
aduc aminte multă-multă 
vreme. Vă amintiți ? .... să
construim Republicii un 
drum de fier..." din «Ră
sună Valea ?» Aici e vorba 
nu numai de „drumul de 
fier" pe care l-au construit 
tinerii revoluționari, ci și 
de tinerii revoluționari for
mați ca oameni în acel 
timp. Zici brigadier, zici 
revoluționar, om de linia 
întîi.

E drept, această „școală" 
prin care trece brigadierul 
zilelor noastre începe de 
la un alt nivel, mult mai 
înalt decît acum 30 de ani. 
De exemplu, pentru Teodor 
Pal : are calificare de mais
tru, a construit mult în di
ferite colțuri ale țării. 
„Dacă ar fi să-mi găsesc 
cite un singur: minut de 
vorbă cu fiecare din loca

tarii apartamentelor la care 
am lucrat, mi-ar trebui a- 
proape un an. Și totuși, 
aici la Zalău, m-am- sim
țit... ucenic".

— De ce ucenic ?
— Pentru că, în primul 

rînd, lucrarea ce ni s-a în
credințat este de un înalt 
nivel de tehnicitate, are un 
„ce" în plus față de cele 
construite în țară. Deci, 
creștere profesională. Pe 
urmă, însăși ideea că anu
me nouă ni s-a acordat în
crederea de a o executa, ne, 
face să ne privim cu alți’ 
ochi munca și răspunderile

team uniți prin... betonul 
turnat. Beton de marcă. 
Noi — la fel : oameni de 
șantier național. (Traian 
Bogdan, dulgher).

— Renumele de bun me
seriaș mi l-am ciștigat lu- 
crînd în numeroase colțuri 
ale țării. în fiecare loc, ri- 
dicînd construcția, m-am 
simțit... patriot local, adică 
am lăsat ceva din mine. Ei 
bine, iată-mă acum revenit 
la Zalău, unde sute si sute 
de tineri din alte colțuri ale 
țării fac aici... patriotism 
local. Adică, Sălajul se ri
dică prin același patriotism

, O anchetă printre 
brigadierii unui șantier 

național despre răspunderile 
și năzuințele tinereții 

revoluționare
noastre. E vorba de o con
știință nouă.

— Concret, cum se mani
festă în viața tinerilor bri
gadieri de la Zalău ?

— Citeodată, atunci cînd 
nici nu te aștepți. Mai pre
cis, în fiecare zi. Și de fie
care dată, punctînd acel 
„moment de viață", cu niș
te calități : mîndrie, răs
pundere, autodepășire, în
credere în propriile forțe 
unite cu cele ale colectivu
lui...

Descifrăm aceste, calități 
discutînd cu cîțiva briga
dieri :

—- în ziua aceea de . în
ceput, ploua cu găleata. 
Turnam primul beton la 
estacada de descărcări su- 
praterane. Abia aici ne cu
noscusem : unul din Buzău, 
altul din Constanța, altui 
din Arad... Nimeni nu cre
dea că o să rezistăm. 
Timpul de lucru se termi
nase. Ne-au adus hrană 
rece acolo, la estacadă. Nu 
știu cum am dormit noap
tea, dar a doua zi de di
mineață ne-am „trezit" aco
lo, la betoane. Am început 
să ne privim altfel, de par
că ne cunoscusem de cînd 
e lumea. Ne unea ceva. 
Mindria că am fost noi aleși 
să itiirnăm- aceste ■ betoane, 
deși în țară sînt atîția și 
atîțiă meșteri ! Aici, ne sim-

care ne unește pe toți, 
(loan Aldea, dulgher).

— într-o zi, mai precis 
într-o seară, era nevoie de 
niște suduri cu totul și cu 
totul speciale. Se și hotă- 
rîse chemarea unui om cu 
multă experiență. Ca sudor 
specialist, am înțeles pru
dentele. Dar ca brigadier, 
m-am pus pe... ambiție. Și 
pe încercări. M-am prezen
tat apoi la secretarul de 
partid. Pot executa eu lu
crarea. Și-am explicat ce și 
cum. Mi-au dat permisiu
nea, după ce ne-am sfătuit 
cu toții. Acționam deci în 
numele tuturor. Tot timpul 
cînd am sudat, în jurul 
conductelor era ciucure de 
lume. Lucrările — excelen
te. După recepționarea lor, 
am fost felicitat în calitate 
de „șantierist național". 
(Kabodi Ladislau).

Ce anume „altceva" ? în 
primul , rînd, „contamina
rea" altor tineri cu pasiu
nea autodepășirii. începînd 
cu însăși soția iscusitului 
sudor.

— Mi-am urmat aici so
țul în calitate de... casnică, 
iar acum sînt sudoriță. A, 
să nu credeți că totul se 
datorește nopții aceleia, 
cînd așteptam cu toții scli
pirile aparatului de sudură 
la țevile termocentralei. 
Mi-am dat seama că este

vorba de un rost în viață, 
care se poate clădi prin 
mindria de a ști că lași în 
urmă ceva trainic, pentru 
care oamenii te respectă. 
(Kabodi Maria)..

Iar cercul celor „conta
minați" este din ce în ce 
mai larg. Sînt cîteva sute. 
Pe Ungă Șantierul național 
din Zalău funcționează 
cursuri de calificare in di
ferite meserii.

— Drept să vă spun, dacă 
m-ar fi întrebat cineva cu 
un an in urmă ce părere 
am despre munca de lăcă
tuș, i-aș fi răspuns că asta 
este o meserie exclusiv 
pentru bărbați. Acum, iată 
o învăț cu sîrguință și plă
cere. Este una din cele mai 
frumoase meserii. Cum 
mi-am schimbat părerea ? 
Așa, simplu, pe șantier, 
unde fac practică alături de 
brigadieri. Una este să auzi 
povestindu-se despre viața 
de „șantierist", alta este să 
o trăiești. (Ludovica Cer- 
nucan, viitor lăcătuș).

Așa cum arătam, între
prinderea de termoficare de 
la Zalău a căpătat contu
ruri clare, se pregătește să 
completeze zestrea indus
trială a orașului. Șantierul 
s-a deschis în anul Congre
sului al XII-lea al partidu
lui. La Zalău continuă să 
se audă refrenul din „Ră
sună Valea». Dar mai de- 

. parte ?
— Actualul cincinal pre

vede implantarea pe teri
toriul Sălajului a 50 de 
mari obiective industriale. 
Congresul al XII-lea a ho- 
tărit construirea $i lărgirea 
altor 54 de obiective în cin
cinalul următor. E vorba de 
viitoare șantiere. Ei bine, 
noi ne pregătim de pe
acum schelele. Cum va ară
ta Zalăul pe care noi îl
construim acum, nu este 
tocmai greu de imaginat. 
Nu este greu de imaginat
nici cum vom arăta noi, cei
care-1 construim. Și, de ce 
n-am visa ? Despre fiecare 
dintre noi, indiferent in ce 
loc din tară ne vom afla în 
viitor, se va spune : „El a 
lucrat pe Șantierul național 
din Zalău 1“ Așa cum spu
nem noi acum despre cei 
de la Agnita-Botorca, Sal- 
va-Vișeu... E puțin lucru ? 
(loan llieș, lăcătuș).

Iar fapta și visul briga
dierului sint identice cu ale 
fiecărui tinăr ce se simte 
in „linia-ntii" a tinereții.

Laurențiu DUȚA 
Ioan MUREȘAN

lotâ-i pe cîțiva dintre brigadierii Șantierului'jjațional din Zalău. In fotografii, 
de la stingă spre dreapta, de sus : Teodor'Pal, I udovica> Cemucan, Kabodi 

Maria, Kabodi Ladislau, Trai'ari Bogdan, Ion llieș.
Foto : loan Iluț

Ion Grigore, un 
muncitor strungar 
dintr-o întreprindere 
bucureșteană, primind 
în răspunderea sa o 
mașină cu totul spe
cială și lucrînd cu ea 
un timp, a făcut ceea 
ce face de obicei și 
de multă vreme : a în
cercat să-i pătrundă 
pînă la capăt secrete
le și apoi s-o priveas
că cu un ochi critic. 
Și-atunci a constatat 
că cei care au con
ceput-o și construit-o 
ar fi putut să-i adau
ge un dispozitiv care, 
după fiecare mușcătu
ră in metalul ce-1 are 
de . prelucrat mașina, 
să facă automat ajus
tarea corespunzătoare 
a discului cu dia
mant. Și. astfel mași
na ar fi lucrat de două 
ori mai repede, iar el, 
muncitorul, n-ar mai 
fi fost nevoit să stea 
tot timpul lîngă ea, 
și-ar fi putut vedea li
niștit de alte mașini. 
Tot potrivit obiceiului 
său, și-a pus încă o 
dată la treabă spiritul 
inventiv,' cîteva zile a 
gîndit, calculat, dese
nat, alte cîteva zile a 
meșterit și astfel dis
pozitivul în cauză s-a 
născut și i-a fost ata
șat mașinii. Specialiș
tii l-au socotit ca ex
trem de ingenios, iar 
rezultatele lui practi
ce au fost excepțio
nale.

Pină aici nimic deo
sebit. Mergeți în ori
ce Întreprindere din 
România și veți găsi 
zeci și sute de ase
menea cazuri. Alta 
este întîmplarea care 
merită să fie povesti
tă aici.

Despre dispozitivul

în cauză (care practic 
a dublat valoarea ma
șinii) s-a aflat, prin 
intermediul centralei 
de resort, și într-o în
treprindere similară 
dintr-un alt oraș. Care 
deținea și ea o ma
șină identică. Intere
sați, cei de acolo au 
trimis la București 
doi specialiști (un pro
iectant și un tehno
log). La conducerea 
întreprinderii bucu- 
reștene au primit de 
îndată aprobarea cu
venită. „Mergeți — li 
s-a spus — și discu
tați cu strungarul Gri
gore. El e autorul...". 
Grigore însă nu era în 
atelier, lipsea pentru 
o jumătate de oră. 
S-au dus la mașină, 
au detectat repede 
dispozitivul, l-au ad
mirat ingeniozitatea și 
precizia execuției și 
s-au apucat să-1 mă
soare, să-I deseneze. 
Atunci a apărut și 
Grigore.

Cam stingheriți, 
oaspeții au început să 
se explice: „Știți, ne 
interesează dispoziti
vul dumneavoastră, 
vrem să-1 facem și 
noi, am primit apro
barea de la conducerea 
dumneavoastră... Dacă 
și dumneavoastră, ca 
autor, o să fiți de a- 
cord...“. Grigore i-a 
privit mirat. „Adică 
de ce să nu fiu de a- 
cord „Știm și noi ? 
Sînteți autor, poate 
intenționați...". „Nu 
înțeleg". Cei doi au 
explicat mai departe : 
„Ca autor aveți toate 
drepturile, știți cum 
e...“. „Eu tot nu în
țeleg, dragi tovarăși. 
Vă interesează dispo
zitivul, foarte bine, eu

n-am decît să mă 
bucur, desenați-1, con- 
struiți-1 și folosiț.i-1 
sănătoși !“. „Poate a- 
veți vreo pretenție ?“. 
Din nou mirat, Grigo
re : „Ce pretenție să 
am ? A, da, am pre
tenția să-1 faceți foar
te bine". „L-ați pre
zentat ca inovație 
au mai întrebat cei 
doi. „Nu". „Și atunci, 
renunțați așa de ușor 
la idee ?“. „Eu ? Cum 
să renunț ? Nici nu 
mă gîndesc. Nu ve
deți ? îl folosesc și cu 
rezultate foarte bune. 
Cum o să renunț ?“.

Atunci unul dintre 
cei doi s-a simțit da
tor cu o explicație 
mai clară : „Și dacă il 
prezintă .ca inovație 
altcineva ? Ca și cum 
i-ar aparține, înțele
geți...". „Nu, nu înțe
leg. Dacă eu. care, 
l-am făcut, nu m-am 
gîndit la asta, de ce 
să se gindească altci
neva „Așa, pentru 
oarecare foloase". „Tot 
nu înțeleg. Pe dum
neavoastră vă intere
sează dispozitivul ca 
să-1 folosiți în produc
ție ?“. „Bineînțeles". 
„Atunci folosiți-1 ! Și 
iată, ca să nu vă mai 
chinui ți măsurînd și 
deșenînd,. să vă dau 
desenele mele, sint 
calculate, clare, aveți 
aicea totul". „Sint 
chiar originalele ?“. 
„Păi care altele ? Că 
eu numai pe astea le 
am. Luați-Ie !“.

Cel doi le-au luat, 
au mulțumit cam in
timidați și au plecat.

Dar oare au înțeles 
ce era de înțeles ?

Mihai CARANFII
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De sezon

Desen de Nlc. NICOLAESCUFabula câpâtuielii
Avea un spirit întreprinzător, 

un cui dacă vedea 
nu-l lăsa 
ci-l punea în buzunar 
și, după el, lua și scindura din ca- 
re-l trăgea.

Dintr-un cui poți să-ți faci și-o 
casă, își spuse el in fața unui gard

de șantier, și se simți, dintr-odată. 
răsucit de o durere necunoscută.

I se umflase pieptul și îl durea 
capul. La spital i se dădu zadarnic 
romergan :• 
operîndu-l, medicii găsiră în el un 
clește.

De ce au început peștii sâ zboare
Unul e înalt, altul scund ;
Unul a venit la tribunal mai 

înainte, altul mai tîrziu ;
Unul e prezbit, altul e miop ;
Unuia îi place să exagereze, celă

lalt n-are nici strop de imaginație, 
dar îi admiră pe cei cu fantezie ;

Unul e optimist, altul mizantrop ;
Unul e îndrăgostit, altul nu cu

noaște sentimentul;
Unul conduce avionul, altul nu 

știe să meargă, nici' pe bicicletă;
Unul e calm, meditativ, altul ner

vos, repezit;

Unul e într-un fel, altul în alt 
fel;

Dar faptul cel mai important e 
că primul' n-a văzut decît o parte 
a întimplării, iar secundul pe cea
laltă. Fiecare mărturisea însă, ju- 
rind, că el și numai el știe adevă
rul. Din această pricină, sala de.ju
decată s-a umplut, dintr-o dată, de 
pomi în care creșteau dealuri, de 
pești care zburau și de păsări care 
trăiesc pe fundul oceanului.

Vasile BARAN

© ÎNTRE GENERAȚII. Nu ne 
vine să credem că primărița din 
Cîndești-Neamț și ajutoarea ei ar 
fi chiar, chiar cum scrie moș Tache 
Vasilache : „pe linie politică sunt 
primele, pe județ". O doză de pa
triotism local, un plus de simpatie, 
tot trebuie să fi insuflat această 
afirmație. Nu de altceva, dar în 
domeniul la care se referă, apre
cierile sînt mai greu comensurabile. 
Rezerva noastră nu diminuează to
tuși cu nimic valoarea scrisorii, 
semnificația ei, după cum nu dimi
nuează cu nimic meritele celor 
două gospodare aflate în fruntea 
obștii cîndeștenilor. Și iată de ce :

Scrisoarea e intitulată „în cinci 
ani, două femei au schimbat fața 
comunei Cîndești". Dacă avem în 
vedere că aceste rînduri sînt scrise 
de mina grea a unui bărbat, sînt 
rodul judecății ne-exuberante a 
unui om de la țară, sînt mărturia 
unui locuitor a cărui virstă a de
pășit continuu vîrsta secolului — și 
poate deci atesta cu autoritate o 
întreagă istorie locală — însemnă

rile tovarășului Tache pot fi con
siderate un test și o confirmare 
— la scara localității respective — 
a unei întregt orientări politice. 
Dacă un octogenar din satul româ
nesc simte nevoia să apuce condeiul 
și să scrie, mîndru de comuna lui, 
că acea așezare a prosperat radical 
în timpul mandatului a două femei, 
înseamnă că. prejudecățile privind 
chemarea și aptitudinile femeii de 
a îndeplini munci de răspundere 
sînt aproape 'complet desțelenite. 
Argumentele corespondentului sînt 
sintetizate astfel : „în prima etapă 
a lor, femeile astea au început cu 
estetica (!) întregii comune, întii 
clădirile de stat le-au renovat pe 
toate, le-au înzestrat cu mobilier, 
apoi amindouă tinerele prin cele 6 
sate ale comunei adunau gospodi
nele, le sfătuiau, «curățenie prin 
case și prin curte», gospodinele 
le-au ascultat, că sînt profesoare, 
și într-un an s-a schimbat fața co
munei, strălucea. Apoi au trecut 
la terminarea școalelor, cea de 10 
ani, și cea de 8, cp stăteau mai 
de mult nefinisate, le-au adus mo

bilier nou, și la căminul cultural 
perdele fine la geamuri, cortina 
postav fin vișiniu, apoi (...) re
țeaua electrică, apoi (...) apărătoa
rea pîrîului Dragova, apoi (.,.) 
itoate acestea le-au făcut că s-au 
ascultat cu deputății și cu masa 
cetățenilor".

Cum spuneam — corespondentul 
e octogenar. Cele două activiste 
aveau douăzeci și... de ani, cînd 
și-au început mandatul. Dacă 
vreți, și această diferență semni
fică ceva : cam cum se manifestă 
în România socialistă raporturile 
dintre generații.

® O SECUNDA ! Alexandru Țo- 
goie — Brașov : Am înaintat scri
soarea dumneavoastră Procuraturii 
județene Tulcea. Sperăm ca de 
data aceasta să primiți un răspuns 
mai serios. Ghiță Andronache — 
Galați : încercările dumneavoas- 

' tră satirice nu păcătuiesc prin 
prea multă exigență, cum bănuiți, 
ci prin prea pripită generalizare. 
Sinceritatea merită însă conside
rație. Desen de Octavian ANDRONIC

Se spune cu temei că 
„nici o minciună nu ajunge 
să îmbătrînească". N-au 
ajuns să îmbătrînească 
nici... învîrtelile lui Marin 
Chiriță și vom vedea cu- 
rînd de ce.

Croitor Ia cooperativa 
„Sporul" din Capitală, sus- 
numitul — născut în comu
na Cotmeana, județul Argeș 

■— solicită conducerii unită
ții aprobarea de a trece 
cu munca la domiciliu. Mo
tivul ? „Am casa distrusă 
de cutremur și vreau s-o 
repar". Cu alte cuvinte, lu
crînd acasă și-ar gospodări 
timpul în așa fel incit să 
fie bine și pentru coopera
tivă, dar în același timp să 
se desfășoare ceas și res
pectivele reparații. Cererea 
capătă aviz favorabil — 
omul era în impas, trebuia 
înțeles, ajutat, nu ?

Pretextul invocat — ca
re-! aduce și avantajul ur
mărit — este prima min
ciună dintr-un lanț întreg 
debitat de Marin Chiriță. 
La numai cîteva luni de la 
obținerea amintitei apro
bări, în locuința sa sînt 
descoperite teancuri de 
cărți și broșuri de propa
gandă mistică. Un adevă
rat depozit de tipărituri de 
acest fel.

Firesc, față în față cu a- 
semenea „rezultate" ale 
„muncii" de croitor cu lu
crul la domiciliu, Marin 
Chiriță este întrebat de 
unde provine această „pro
ducție" care n-a fost făcută 
nici cu acul, nici cu foarfe
cele ! Acesta, potrivit obi
ceiului său — deși prima 
minciună sucombase cu 
mult înainte de bătrînețe

— o ia de data asta pe... 
variante de minciuni :

Varianta nr. 1 : „Cărțile 
și broșurile în cauză le-am 
primit de la persoane ne
cunoscute".

își dă seama și singur că 
prea are picioare scurte 
„adevărul" lui și atunci, 
fără să clipească, face apel 
la...

...Varianta nr. 2 : „Cărțile 
și broșurile în cauză le-am 
găsit in curtea locuinței 
mele aruncate de către (bi
neînțeles 1 n.r.) necunos-
cuți".

Așadar, fel de fel de oa
meni, dorind să scape de 
lucrurile inutile din gospo
dăria lor, au venit, în pu
terea nopții, cu roabele pli
ne . de cărți ce propagă 
misticismul și le-au răstur
nat tocmai în curtea numi
tului croitor. Acesta, preo
cupat de asemenea „în
vățături" despre viața din 
trecut, prezent și cea de 
apoi, ca adept al unei secte 
mistice ce este, bucuros 
și de chilipirul ce i-a căzut 
în... curte, a luat frumușel 
la mînă fiece carte, a șter- 
s-o cu grijă de anticar și a 
pus totul în casă, la păs
trare. Așa să fie ?

Să închidem ochii și să 
zicem că, unde au mers atî- 
tea minciuni, mai treacă 
una. O întrebare totuși se 
ridică ; cu atît mai mult cu 
cit, dacă voia morțiș ■ 
să-și îmbogățească biblio
teca mistică, norocosul croi
tor n-ar fi reținut din chi
lipirul nocturn decît cel 
mult cite un singur exem
plar din fiecare scriere și 
nu serii întregi din aceleași 
exemplare. Deci întrebarea
— firească, normală, logi

că: nu cumva aceste tipă
rituri erau destinate difu
zării ? Nici vorbă de așa 
ceva ! — sare ca ars Ma
rin Chiriță. Dar iată ce de
clară în fața instanței de 
judecată martora Virginia 
Popa : „La o nuntă în Te
leorman l-am văzut pe in
culpatul Marin Chiriță vîn- 
zînd mai multor nuntași

Epiloguri la specula cu silii*
Principialitate și fermitate față de indivizii care își rotunjesc veniturile 

din propagarea misticismului!

asemenea cărți cu suma de 
300 lei bucata".

In sfirșit, se pune punc
tul pe i. Departe de a fi o 
nevinovată joacă, specula 
cu „cele sfinte" devenise o 
afacere ilicită pentru croi
torul de la „Sporul" 1 Epi
logul la această „muncă" la 
domiciliu — și nu numai 
— a lui Marin Chiriță a 
avut loc, normal, la Jude
cătoria sectorului 3, unde 
s-a pronunțat o condam
nare la închisoare împotri
va sa. Normal, pentru că 
cine încalcă, cine sfidează 
prevederile limpezi ale 
legii, suferă și consecințele.

Să ne oprim la momentul 
cînd Marin Chiriță își des
chide taraba la nuntă. Si
gur, acolo era o petrecere, 
omul la un pahar de vin se 

amuză, exagerează, comite 
chiar prostia — pentru care 
se ocărăște de mama focu
lui a doua zi — de a arun
ca 300 de lei pe asemenea 
cărțulii. Cu toate . aces
tea, cum se face că ni
meni dintre cei prezenți n-a 
fost atent la îndeletnicirile 
lui Marin Chiriță, aflate sub 
incidența legii ? Punem în

trebarea nu doar de dragul 
de a întreba. în fața unor 
asemenea fapte — repetăm, 
nu de puține ori contrare 
legilor țării 1 — unii mani
festă o jenă de neînțeles. 
Ba vin și cu „argumente" 
care să justifice lipsa de 
atitudine, lipsa de interven
ție promptă, decisă : „De 
vreme ce Constituția țării 
prevede clar asigurarea ac
tivității libere a cultelor 
religioase, nu-i cazul șă ne 
amestecăm...".

Intr-adevăr, politica noas
tră în acest domeniu res
pectă riguros prevederile 
Constituției. Asta însă nu 
este egal cu a inchide ochii 
la faptele celor care, sub 
motivul apartenenței la un 
cult religios sau altul, în
calcă legile țării. Oricine 

comite acte ce aduc lezare 
legii e firesc să fie tratat 
în spiritul legii. Iar ab
sența unei atitudini ferme, 
în spiritul respectării întoc
mai a legilor noastre — și 
în acest domeniu — oferă 
prilej, după cum- s-a vă
zut, la fel de fel de inși 
dubioși să-și vadă nestin
gheriți de afaceri, să des

fășoare.o activitate nocivă, 
fără scrupule. O dovedește, 
între altele, și următorul 
episod asupra căruia ne 
propunem să stăruim in 
rindurile de față.

...Pînă de curînd, Ion 
Comșa deținea calitatea de 
șef de secție („ediție") în 
cadrul Institutului de cer
cetări și proiectări pentru 
industria electronică, Bucu
rești. într-una din zile sur
prinde două lucrătoare din 
subordine multiplicind, la 
utilajele date lor în grijă, o 
carte care n-avea nici în 
clin nici în mînecă cu pro
filul instituției, unde plea
că spre tipar, de regulă, 
rezultatele unor cercetări 
în acest pasionant domeniu 
al tehnicii de vîrf. Cartea 
la care se osteneau de zor

— și pe ascuns ! — cele
două lucrătoare era coman
dată de adepții unei secte 
religioase și, de prisos să 
mai adăugăm, ce conținut 
avea... Se „reprofilase" 
cumva activitatea editoria
lă g institutului cu pricina 1 
Nicidecum. Sigur, pare de 
necrezut o asemenea intîm- 
plare tocmai într-un loc în 

care sînt promovate cele 
mai avansate cuceriri ale 
științei, unde nu puține idei 
ce' confirmă și reconfirmă 
materialitatea lumii combat 
implicit și explicit falsele 
reprezentări idealiste asu
pra universului. Era deci 
de așteptat ca Ion Comșa 
să stopeze cu hotărîre acti
vitatea nepermisă. Una din 
obligațiile sale elementare 
de serviciu, ca șef de com
partiment, îi dicta să nu în
găduie executarea acestor 
lucrări introduse pe futiș 
in secție. Era membru de 
partid Ion Comșa, iar obli
gația elementară de comu
nist îi cerea, cu atît mai 
mult, să ia poziție fermă 
față de orice manifestări de 
misticism în general, față 
de cele constatate în secția 

sa in special. Datoria lui 
morală de om cu o răs
pundere pe linie profesio
nală, de membru de partid 
— era să se pronunțe răs
picat împotriva celor care 
tipăreau pe sub mînă, în 
afara normelor stabilite prin 
lege, scrieri nocive, desti
nate să îmbrobodească min
țile unor oameni cu un ni

vel de cultură scăzut, cu o 
conștiință înapoiată. Dar...

Dar se lasă corupt, mi
tuit. Mihail Ungureanu, una 
din verigile respectivei sec
te, îl convinge — cu cinci
sprezece mii de lei I — să 
permită multiplicarea pe 
mai departe a unor lucrări 
de propagandă mistică. 
Că ici-colo se mai găsesc 
indivizi fanatici, dispuși să 
profeseze înșelăciunea, mita, 
gata să ocolească sau să 
încalce fățiș legea, numai 
pentru a-și atinge scopurile 
lor, nu e chiar atît de greu 
de înțeles. Ceea ce surprin
de însă în toată această 
murdară afacere este pozi
ția fostului șef de secție Ion 
Comșa. în loc să oprească 
„producția" de acest fel, el 
închide ochii ; în loc să a

vertizeze asupra faptului, 
să determine măsuri se
vere, un climat de întărire 
a ordinii și disciplinei în fo
losirea adecvată a zestrei 
tehnice a institutului, el 
face jocul indivizilor care-1 
mituiesc și-l au astfel la 
mină, o vreme. O asemenea 
postură duplicitară l-a scos 
ea însăși în afara partidu
lui, precedînd astfel, firesc, 
actul de excludere din rîn- 
dul comuniștilor și de con
damnare penală pentru lua
re de mită. Fapta săvîrșită 
de Ion Comșa mai arată, în 
același timp, că ..el era doar 
cu numele comunist. „Filo
zofia" sa de viață s-a dove
dit extrem de fragilă la 
proba adevărului, s-a dove
dit, după cum am văzut, 
extrem de tolerantă și ge
neroasă cu propovăduitorii 
misticismului. Or, se știe, 
în partidul nostru nu au 
ce căuta comuniști doar cu 
numele. Comuniștii sînt oa
menii care, înarmați cu 
concepția. științifică despre 
lume și societate, acționea
ză cu dăruire, în spirit re
voluționar, împotriva con
cepțiilor și mentalităților 
retrograde, pentru afirmarea 
în viață a normelor și prin
cipiilor morale ale partidu
lui nostru. Ei nu caută 
„să se pună bine" și cu 
adepții cutărui cult ob
scurantist, și cu preve
derile limpezi ale sta
tutului partidului. Ei nu 
pot avea două vieți diferi
te. Comunistul nu poate fi 
omul care să vorbească ca 
un revoluționar în ședințe, 
iar în viața de toate zilele 
să se comporte ca un om 

subjugat concepțiilor retro
grade, mistice.

Tocmai avînd în vedere 
calitățile morale intrinsece 
ale comunistului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirma 
că este necesar să acțio
năm cu mai multă fervoa
re „în calitatea noastră 
de revoluționari, pe plan 
ideologic și politic în rîn- 
dul maselor largi populare, 
pentru promovarea concep
țiilor noastre înaintate des
pre lume... S-a înțeles și se 
înțelege greșit relația din
tre politica noastră de asi
gurare a manifestării libere 
a cultelor religioase, în con
dițiile legii și obligația co
munistului, a revoluționaru
lui de a lupta pentru pro
movarea concepției sale, 
pentru răspîndirea ei iu 
lume".

Lumea — mai bună, mal 
dreaptă — lumea comunis
ta pe care o construim nu 
se naște de Ia sine. Ea se 
întrupează dintr-o perma
nentă afirmare și aplicare 
în viață a concepțiilor îna
intate, științifice despre om, 
societate, natură. Ea se în
trupează dintr-o permanen
tă confruntare ideologică. 
Datoria noastră, de revolu
ționari, este aceea de a 
contribui prin întregul nos
tru fel de viață, prin forța 
de convingere a exemplu
lui comunist în muncă, în 
familie, în societate, la for
marea conștiinței noi, socia
liste, de , a asigura peste 
tot triumful deplin al filo
zofiei materialiste, al con
cepției despre lume și so
cietate a partidului nostru.

Ilie TANASACHE
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întreprinderea 
de mașini grele București 

către toate întreprinderile din 
industria construcțiilor de mașini 

Puternic mobilizat în înfăptuirea sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor 
de lucru în întreprinderea noastră, colectivul nostru 
de muncă a întimpinat Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român cu importante realizări in 
producție : planul producției industriale pe i ani ai 
cincinalului a fost îndeplinit la data de 10 septem
brie 1979, obținindu-se o producție industrială supli
mentară în valoare de 1,2 miliarde lei. Hotărit să în
deplinească sarcinile majore ce îi revin din documen
tele Congresului al XII-lea al partidului și din Planul 
național unic de dezvoltare pe anul 1980 privind asi
gurarea economiei naționale cu mașini, utilaje și in
stalații de înalt nivel tehnic, colectivul întreprinderii 
de mașini grele-București cheamă la întrecere socia
listă întreprinderile din industria construcțiilor de 
mașini, mobilizindu-se :

L Să obțină suplimentar în anul 1980 :
— producție globală industrială 100 milioane 

lei ;
— producție netă 10 milioane Iei ;
— oțel 2 000 tone ;
— producție fizică concretizată in : piese tur

nate din fontă — 200 tone ; piese forjate — 200 
tone ; utilaj metalurgic — 200 tone ; echipamen
te pentru centrale termo-electrice — 1 000 tone ; 
o presă de forjare liberă de 1 600 tf ; un cuptor 
de tratamente termice cu o suprafață de 230 mp.

2. Sarcinile planificate și angajamentele le vom 
realiza in condițiile aplicării ferme a noului mecanism 
economico-financiar, a autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare care se vor ma
terializa in :

— realizarea unei economii de 200 tone metal 
prin reproiectarea și modernizarea produselor, 
extinderea croirii complete a tablelor și pro- 
filelor ;

— reducerea consumului ^specific de energic 
electrică la producerea oțelului electric cu 8 
kWh/t, fapt ce va conduce la diminuarea consu
mului de energie electrică cu 1 200 MWh/an :

— reducerea consumului specific de combus
tibil convențional pe tona de piese forjate și tra
tate termic cu 5 kg, realizindu-se o economie 
anuală de 150 tone combustibil convențional ;

— diminuarea cheltuielilor totale cu 100 mi
lioane lei și a celor materiale cu 75 milioane lei.

3. Realizarea unui indice de folosire a mașinilor 
unelte cu 1 la sută mai mare decit sarcina planificată 
prin : organizarea mai bună a producției și a muncii; 
recrutarea și pregătirea unui număr de 1 600 munci
tori calificați ; scurtarea duratei de execuție a repa
rațiilor, îmbunătățirea calității acestora, extinderea 
fabricației de piese de schimb pentru mașinile unelte 
de performanță ; creșterea cu 1 la sută a indicelui, 
de folosire a mașinilor unelte cu comandă numerică, 
generalizarea metodei de prcreglare a sculelor folo
site : creșterea cu 30 la sută a numărului de mașini- 
unelte polideservite.

4. Realizarea în regie proprie a unui volum de 
montaj de mașini-unelte in valoare de 500 mi
lioane lei.

5. îmbunătățirea calității și creșterea fiabilității tu
turor produselor fabricate, reducerea cheltuielilor re
zultate din rebuturi și remanieri cu cel puțin 20 la 
sută față de anul 1979.

6. Valorificind superior capacitatea creatoare a spe
cialiștilor și muncitorilor cu înaltă experiență, utili- 
zind deplin potențialul tehnic de care dispunem, vom 
lua măsuri de creștere a gradului de folosire a cer
cetării proprii în procesul de producție în scopul 
înnoirii mai rapide a produselor pe care le executăm, 
în acest scop vom introduce și extinde tehnologii și 
procedee tehnologice noi și avansate pentru asimilarea 
produselor pe care le avem în plan, cum sint : for
jarea arborilor cotiți cu fibraj continuu pentru mo
toare navale ; realizarea cilindrilor pentru laminoa- 
rele de benzi la rece ; execuția barelor stator cu izo
lație izotenax pe bază de concepție proprie ; execuția 
primelor compensatoare sincrone ; asimilarea turbosu- 
flantclor pentru motoare navale ; asimilarea integra
lă a fabricației de prăjini grele de foraj.

7. în cadrul Festivalului național „Cintarea Româ
niei" vom organiza și desfășura acțiuni de masă 
pentru dezvoltarea creației tehnico-științifice proprii, 
asigurind : antrenarea a peste 800 ingineri, econo
miști, tehnicieni și maiștri la rezolvarea unor pro
bleme tehnice in afara sarcinilor de serviciu ; dez
voltarea mișcării de invenții și inovații pentru obți
nerea unei eficiențe postcalculate de minimum 5 
milioane lei ; cuprinderea unui număr sporit de oa
meni ai muncii la aplicarea inițiativelor „Pregătirea 
fiecărui om al muncii la nivelul cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane" și „Tehnologii de 
virf in procesul de producție" și obținerea pe această 
cale a unei eficiențe economice de minimum 30 mi
lioane lei pe an.

8. Îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și 
de viață, a activității de prevenire a accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesionale, prin : extinderea și îm
bunătățirea ventilației, mecanizarea unor lucrări la 
turnătoria de oțel și optimizarea folosirii spațiilor de 
lucru ; darea in folosință a două noi cămine munci
torești cu cîte 320 locuri fiecare și a 120 locuințe de 
serviciu ; asigurarea măsurilor pentru reducerea 
efectivă a săptăminii de lucru.

întregul colectiv al întreprinderii de mașini grele 
București este ferm hotărît ca, sub conducerea orga
nizațiilor și organelor de partid, să-și consacre” tpată 
puterea de muncă în scopul realizării sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate, întîmpinînd astfel 
cu noi succese alegerile de deputați și aniversarea a 
2050 ani de la întemeierea statului dac centralizat.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL 
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI- 

TEi'UL U.T.C.

întreprinderea minieră 
Petrila

către toate unitățile 
din industria minieră

Colectivul de oameni ai muncii de la întreprin
derea minieră Petrila, mobilizat de istoricele hotăriri 
ale Congresului al XII-lea al partidului, precum și de 
prețioasele indicații și îndemnuri date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
cu prilejul vizitelor de lucru în Vaiea Jiului, acțio
nează cu deplină responsabilitate și spirit revoluțio
nar muncitoresc pentru a obține- noi și. tot mai im
portante succese pe linia creșterii producției de căr
bune necesar economiei noastre naționale.

în anul 1979 au fost puse în funcțiune noi fronturi 
de lucru dotate cu tehnică modernă de mare produc
tivitate, cum sint complexele de susținere mecani
zată a abatajelor, echipate cu combine de tăiere, a 
fost îmbunătățită organizarea producției și a muncii, 
s-au întărit autoconducerea și autogestiunea econo
mică și financiară și au fost extinse larg inițiativele 
muncitorești în întrecerea socialistă. Ca urmare, pro
ductivitatea fizică a muncii a fost depășită cu 11 la 
sută și s-au obținut peste plan 28 183 tone cărbune și 
o producție marfă de 6,8 milioane lei.

Stimulați de aceste realizări și beneficiind din plin 
de grija și ajutorul permanent pe care conducerea 
partidului și statului — personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului — îl acor
dă minerilor privind îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viață, colectivul întreprinderii 
miniere Petrila, in frunte cu comuniștii, adresează 
tuturor colectivelor de muncă din unitățile industriei 
miniere o înflăcărată chemare la întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor de 
plan pe anul 1980, angajindu-ne să realizăm urmă
toarele obiective :

1. Depășirea cu 20 000 tone a planului la producția 
de cărbune, cu 2 400 mii lei la producția netă indus
trială și cu 4 000 mii Iei la producția globală.

2. Creșterea productivității fizice a muncii cu 2 la 
sută peste sarcina planificată.

3. Executarea peste prevederile planului a 450 nil 
lucrări miniere de pregătire și 150 ml lucrări de des
chidere.

4. Realizarea a cel puțin 25 la sută din producția 
totală a minei prin abataje dotate cu susținere și 
tăiere mecanizată.

5. Extragerea a cel puțin 65 la sută din producția 
de cărbune prin abataje cu susținere metalică.

6. Reducerea consumurilor normate de materiale și 
energie, cu :

— 600 mc la lemnul de mină ;
— 100 mc la cherestea ;
— 0,5 kWh/tonă, respectiv 600 000 kWh la ener

gia electrică. ■
7. Reducerea costurilor de producție cu 700 mii lei 

față de nivelul planificat.
8. Calificarea, policalificarea și perfecționarea pre

gătirii profesionale a unui număr de 800 oameni ai 
muncii.

9. îmbunătățirea coeficientului de prezență cu 1 la 
sută față de anul 1979.

în vederea realizării acestor obiective, vom acorda 
atenție deosebită pentru :

— menținerea in funcțiune in tot cursul anului a 
4 complexe de susținere mecanizată echipate cu com
bine de tăiere, 2 combine de înaintare în galerii și 
4 mașini de încărcat pentru steril ;

— creșterea față de realizările din anul 1979, cu 2 m 
pe lună, a vitezelor medii de avansare in abatajele 
frontale și cu 3 ni pe lună la lucrările de deschideri 
și pregătiri ;

— îmbunătățirea calității cărbunelui prin reducerea 
cu cei puțin 1 la sută a conținutului admis de cenușă 
și umiditate față de realizările anului 1979.

De asemenea, întregul nostru .colectiv de oameni ai 
muncii se va mobiliza in vederea soluționării unor 
probleme tehnice importante, cum sint :

— creșterea capacității de transport și insilozare 
a cărbunelui în subteran prin punerea în funcțiune 
înainte de termen a două silozuri de cărbune cu o 
capacitate de 500 tone fiecare și a instalației de trans
port cu benzi a cărbunelui ;

— repartizarea cadrelor tehnico-inginerești pentru 
rezolvarea operativă a problemelor pe care le ridică 
procesul de producție din subteran ;

— extinderea și generalizarea inițiativelor cu efi
ciență sporită în producție, cum sint : „Brigada înal
tei productivități", „Să trăim și să muncim in chip 
comunist", „Contul colector de economii al sectoru
lui".

Vom acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale minerilor, prin re
alizarea următoarelor măsuri :

— folosirea mai eficientă și gospodărească a fondu
rilor și mijloacelor prevăzute în bugetul de venituri 
și cheltuieli destinate creșterii gradului de securitate 
a muncii in vederea asigurării unui microclimat îm
bunătățit in subteran ; extinderea rețelei de degazare 
și telegrizumetrice în subteran ; îmbunătățirea în 
continuare a condițiilor de locuit și de servire a me
sei minerilor, sporirea numărului de mineri care vor 
fi trimiși în stațiuni balneoclimaterice și de tratament 
pentru refacerea capacității de muncă, dezvoltarea 
bazei materiale pentru activitatea cultural-educativă 
și sportivă.

Organele și organizațiile de partid, sindicat, 
U.T.C. și cele proprii ale Frontului Unității Socialiste, 
consiliul oamenilor muncii vor milita cu toată ener
gia pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor pro
puse. asigurind participarea întregului colectiv la au
toconducerea muncitorească și autogestiunea econo
mică a unității.

Vom desfășura o intensă activitate politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă de masă pentru ridicarea 
continuă a conștiinței oamenilor muncii, in vederea 
întăririi ordinii și disciplinei, utilizării eficiente a 
capacităților de producție și a forței de muncă, gos
podăririi judicioase a mijloacelor tehnice și a resur
selor materiale, creșterii răspunderii fiecărui om al 
muncii față de îndeplinirea sarcinilor individuale și 
colective încredințate.

în cadrul Festivalului național „Cintarea României" 
vom antrena întregul colectiv al întreprinderii la ac
țiuni de creație tehnico-științifică, cultural-artistice, 
educative și sportive, astfel incit, și pe această cale, 
să determinăm ridicarea pe o treaptă superioară a 
întregii noastre munci.

Prin realizarea acestor obiective, avem deplina 
convingere că vom îmbogăți cu noi fapte de muncă 
frumoasele tradiții minerești pe care le închinăm pa
triei, partidului, celui mai scump fiu ăl poporului 
român. minerului de onoare al Văii.Jiului — tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste România.

Sintem încredințați că toate colectivele unităților 
din industria minieră vor răspunde chemării noastre 
la întrecere și împreună vom putea raporta cu min- 
drie la sfirșitul anului 1980 îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor asumate.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL 
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI

TETUL U.T.C.

Consiliul unic agroindustrial 
de stat si cooperatist 

Lovrin, Județul Timiș 
către toate consiliile unice 

agroindustriale de stat 
și cooperatiste

Acționind susținut pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite în programul de dezvoltare a agriculturii 
in actualul cincinal și a hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie 1979, Însuflețiți de indicațiile și 
orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate in județul Timiș, cooperatorii, me
canizatorii. lucrătorii din întreprinderile agricole de 
stat și stațiunea experimentală, specialiștii și ceilalți 
oameni ai muncii din Consiliul unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Lovrin au obținut și in anul 
1979 rezultate bune în utilizarea integrală și. eficientă 
a pămintului, in concentrarea și specializarea pro
ducției, crearea de noi soiuri și hibrizi, asigurindu-se 
realizarea unor recolte și venituri tot mai mari. Ast
fel, valoarea producției globale a ajuns la 340 mi
lioane lei, fiind mai mare cu 11,6 milioane lei față 
de 1978, iar producția netă a crescut cu 21 milioane 
lei. Producțiile medii la principalele culturi au spo
rit în toate unitățile din consiliu, livrîndu-se la fon
dul de stat, peste plan, 2 000 tone griu, 5 200 tone 
porumb boabe și alte produse agricole.

Comuniștii, toți oamenii muncii din Consiliul unic 
agroindustrial de stat și cooperatist Lovrin, angajați 
ferm în înfăptuirea prevederilor actualului cincinal 
.și a mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, adresează tuturor consiliilor 
unice agroindustriale din țară o înflăcărată chemare 
pentru depășirea sarcinilor de plan, pe 1980, stabi- 
lindu-și următoarele obiective in întrecerea socia
listă :

1. în sectorul vegetal:
IN SECTORUL VEGETAL, care cuprinde 29 90(1 

ha, vom realiza in condiții de neirigare, la princi
palele culturi, următoarele producții medii :

— kg/ha —

Cultura Plan Angajament 
peste plan

— griu 5 620 180
— orz 5 350 450
— porumb 6 360 1140
— soia 2 610 390
— sfeclă de zahăr 47 000 3 000
— cinepă fuior 7 485 115

ÎN LEGUMICULTURA vom continua concentrarea 
producției, specializarea unităților și a fermelor, coo
perarea unităților de pe raza consiliului unic cu în
treprinderea de legume și fructe, creind condiții ca, 
în cadrul sectorului unic horticol, să se obțină o 
producție totală de 30 000 tone legume, revenind peste 
22 000 kg producție medie la hectar.

2. în zootehnie :
Vom acționa pentru depășirea efectivelor de ovine 

cu cel puțin 600 capete și a celor de porcine cu 3 000 
capete, pentru obținerea a cel puțin 88 viței Ia 100 de 
vaci și juninci, 100 de miei la 100 de oi și 1500 pur
cei la 100 scroafe. La un efectiv de 6 000 vaci se va 
realiza o depășire a producției cu 130 litri lapte pe 
fiecare vacă.

3. Extinderea și diversificarea
activităților industriale 

și prestărilor de servicii :
Pentru realizarea in acest sector a unei producții 

globale de 15 milioane lei, ceea ce reprezintă o creș
tere de 100 la sută față de anul 1979, vom extinde 
acțiunile de cooperare cu unitățile de stat și vom 
înființa noi secții de prestări servicii in toate uni
tățile din consiliul nostru.

4. Livrări la fondul de stat:
în tone —

Produsul Total din care 
peste plan

— griu 24 000 1100
— porumb 16 000 7 400
— soia 5 600 850
— sfeclă de zahăr 89 000 4 600
— cinepă fuior 10 500 690
— legume 25 000 2 000
— carne 8 200 290

5. Creșterea eficienței economice
și sporirea beneficiilor:

— Valoarea producției globale va ajunge la 447,3 
milioane lei, cu 19,2 milioane lei peste prevederile 
planului ;

— Producția netă va crește la 228,4 milioane lei, 
cu 10 milioane peste plan ;

— Beneficiul va fi de 44,8 milioane Iei, cu 5 mi
lioane lei peste plan, din care 34 milioane lei la 
C.A.P. și 10,8 milioane lei la unitățile agricole de 
stat.

6. Măsuri tehnico-organizatorice :
în vederea creșterii producției agricole și a eficien

tei economice în unitățile componente ale consiliu
lui unic vom acționa cu prioritate pentru :

— organizarea unitară a teritoriului, amplasarea 
culturilor pe sole mari, in asolamentele stabilite și 
aplicarea de tehnologii corespunzătoare fiecărui aso- 
lament și solă ;

— efectuarea unei fertilizări echilibrate prin cen
trul de chimizare de la nivelul consiliului și creșterea 
suprafeței fertilizate cu îngrășăminte naturale la 3 285 
ha, cu 18 la sută mai mult față de anul 1979 ;

— continuarea acțiunilor de ridicare a potențialu
lui productiv al pămintului prin lucrări de alinare 
pe 400 hectare, de scarificare pe 1 000 hectare și de 
evacuare a excesului de umiditate pe 210 hectare ;

— extinderea și introducerea in cultură, cu spri
jinul stațiunii experimentale agricole Lovrin, a unor 
soiuri și hibrizi care corespund cel mai bine condi
țiilor de climă și sol din zonă ;

— construirea unui complex pentru 1 000 vaci, mo
dernizarea a încă trei ferme de bovine, continuarea 
lucrărilor de construcții la complexul intercooperatist 
de îngrășare a 50 000 porcine; prin dezvoltarea for
mațiilor de construcții existente in cooperative, toate 
lucrările de modernizare, insumind 8 milioane lei, 
vor fi realizate in regie proprie ;

— extinderea in cultură a unor plante furajere de 
mare productivitate (lolium multiflorum, dovleci și 
sfeclă furajeră etc.), astfel ca, pe suprafețele desti
nate producerii nutrețurilor de volum să se obțină 
9 000 unități nutritive la hectar, cu 2 300 mai mult 
decit în 1979.

7. Creșterea nivelului de trai:
Pe baza creșterii producției și a eficienței econo

mice, ciștigul mediu lunar al unui cooperator va 
spori cu 20 la sută, comparativ cu anul 1979.

Prin dezvoltarea sectoarelor cu activitate perma
nentă (zootehnic, horticultură, activități industriale și 
prestări servicii etc.), peste 3 600 cooperatori, repre- 
zentind 85 la sută din totalul forței de muncă active 
din unitățile agricole cooperatiste, vor lucra in tot 
cursul anului.

Peste 1 000 cooperatori vor beneficia de concedii 
de odihnă plătite, iar 940 vor fi trimiși la case de 
odihnă și tratament.

în creșele și grădinițele existente se vor crea con
diții pentru buna îngrijire și educare a tuturor ce
lor 690 de copii de vîrstă preșcolară ai cooperato
rilor.

8. Munca politico-educativă 
și cultural-sportivă :

— Sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid vom intensifica activitatea politico-educativă în 
rindul tuturor lucrătorilor din unitățile agricole com
ponente in vederea creșterii răspunderii în muncă, 
întăririi ordinii și disciplinei, ridicării nivelului po
litic și profesional al acestora.

— Cuprinderea cooperatorilor, mecanizatorilor și lu
crătorilor din unitățile agricole de stat la invățămin- 
tul agrozootehnic de masă, pentru însușirea ' temei
nică a tehnologiilor specifice fiecărui sector de ac
tivitate ; la concursurile profesionale vor fi antre
nați circa 400 cooperatori și alți lucrători agricoli.

— Pregătirea unu) număr de 120 cooperatori și spe
cialiști agricoli, in cadrul cursurilor de scurtă du
rată, pentru conducerea tractorului și mînuirea ma
șinilor agricole.

— Perfecționarea activității celor 32 formații ar
tistice existente și crearea a 8 noi formații, in ve
derea participării cu rezultate' și mai bune la cea 
de-a IlI-a ediție a Festivalului național „Cintarea 
României" ; organizarea unor acțiuni sportive de masă 
in cadrul „Daciadei".

Folosind deplin cadrul organizatoric favorabil creat 
prin aplicarea hotărârii: Plenarei C.C. ai P.C.R. din 
februarie 1979, sintem ferm hotăriți ca, sub condu
cerea organelor de partid, să muncim cu dăruire și 
responsabilitate pentru realizarea exemplară a anga
jamentelor pe care ni le-am asumat, conștienți că 
astfel ne îndeplinim sarcinile ce ne revin din do
cumentele celui de-al XII-lea Congres al partidului.

ADUNAREA GENERALA A CONSILIULUI UNIC 
AGROINDUSTRIAL DE STAT Șl COOPERATIST 

LOVRIN, JUDEJUL TIMIȘ

Trustul de construcții 
industriale Cluj 

către toate unitățile 
de construcții-montaj

Sub conducerea organizațiilor de partid, colecti
vul Trustului de construcții industriale Cluj, pu
ternic angajat in înfăptuirea grandiosului program 
de investiții stabilit de partid, acționează cu întreaga 
energie și pricepere pentru realizarea cu succes a 
mobilizatoarelor sarcini ce ii revin în actualul cin
cinal. Valorificind experiența acumulată în activi
tatea de construcții-montaj din primii patru ani ai 
cincinalului, în cursul cărora am pus in funcțiune 
267 capacități industriale de producție, din care 55 în 
devans, lucrătorii trustului își vor spori tot mai 
mult preocupările pentru indeplipirea sarcinilor ce 
le revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului și adresează tuturor. unităților de con
strucții din ■ țară chemarea la întrecere pentru reali
zarea exemplară a planului pe anul 1980 la toți in
dicatorii, luindu-și în acest scop următoarele anga
jamente :

1. Punerea în funcțiune inainte de termenul pla
nificat a unor noi capacități de producție prin re
ducerea duratelor de execuție și corelarea, împreună 
cu unitățile beneficiare de investiții, a livrării uti
lajelor tehnologice la termenele necesare pentru mon
taj, la următoarele întreprinderi : Combinatul de 
utilaj greu Cluj, 10 000 tone pe an utilaj tehnologic 
greu, cu 180 de zile ; Fabrica de pîine Bistrița-Nă- 
săud cu 120 de zile ; întreprinderea „9 Mai" Turda, 
8 mii tone pe an cărămizi refractare siiicioase ; sec
ția de prelucrare a deșeurilor metalice Apahida — 
județul Cluj, 150 mii tone pe an ; Fabrica de con
fecții. Jibou — județul Sălaj ; Complexul avicol in
tegrat Sîntimbru — județul Alba cu cite 90 de zile ; 
dezvoltarea întreprinderii de mașini de rectificat Cluj, 
cu 60 de zile ; dezvoltarea întreprinderii „Unirea" 
Cluj-Napoca, centrul de vinificare Sărmășag — ju
dețul Sălaj, Ferma avicolă Baciu — județul Cluj, cu 
cite 80 de zile.

2. Realizarea cu 10 zile mai devreme a planului 

anual Ia construcții-montaj și obținerea unei pro
ducții suplimentare de 30 milioane lei, printr-o pre
gătire temeinică a execuției lucrărilor, modernizarea 
și dezvoltarea bazelor proprii de producție, asigu
rarea la timp a mijloacelor materiale și folosirea 
ritmică și rațională a întregului potențial tehnic și 
uman.

3. Depășirea prevederilor planului producției nete 
în activitatea de construcții-montaj cu 0,5 Ia sută.

4. Creșterea productivității muncii, peste sarcina 
planificată cu 1 la sută prin :

— introducerea in proiecte a unor soluții construc
tive cu grad ridicat de eficiență, industrializare și 
mecanizare a lucrărilor, cu consumuri reduse de ma
teriale, folosind pe scară largă materialele noi, ușoare 
și a celor procurate pe pian local ; extinderea exe
cuției industrializate, in bazele proprii de producție, 
a elementelor de construcții și semifabricate ; depă
șirea cu 3 la sulă a indicilor planificați de folosire 
a utilajelor de construcții ; micșorarea ponderii mun
citorilor necalificați, astfel incit aceștia să reprezinte 
cel mult 7 la sută din totalul personalului : perfec
ționarea și specializarea pregătirii profesionale a 809 
muncitori, maiștri și ingineri : extinderea acordului 
global la 80 la sută din numărul total de personal 
muncitor.

5. Realizarea unei calități superioare a lucrărilor 
de construcții-montaj prin respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice de producție. Pină la finele 
semestrului I 1980 vom efectua toate recepțiile de
finitive ale obiectivelor din anii precedeuți la care 
au expirat termenele de garanție.

6. Reducerea cheltuielilor de producție planificate 
cu 1,5 lei la 1 000 lei producție.

7. Reducerea consumului de energie electrică cu 
15 la sută față de consumul realizat in 1979, cu 10 la 
sută a consumului de benzină și 5 Ia sută Ia moto
rină.

8. Gospodărirea mai bună a materialelor, care să 
conducă la economisirea a 200 tone ciment și 100 tone 
metal.

9. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă 
și viață ale constructorilor. Se vor da în folosință : 
490 apartamente și garsoniere ; 200 locuri in cămine 
de nefamiliști și o cantină cu 1 000 locuri.

Asigurăm conducerea de partid și de stat, perso
nal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral 'al Partidului Comunist Român, că vom folosi 
întreaga noastră capacitate și putere de muncă pen
tru realizarea exenfplară a angajamentelor asumate, 
contribuind prin aceasta la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XII-lea al parti
dului pentru ridicarea patriei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL 
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI

TETUL U.T.C,

Institutul ile cercetări 
metalurgice

către toate unitățile 
de cercetare științifică din țară

Oamenii muncii din Institutul de cercetări meta
lurgice, însuflețiți, de mărețele obiective stabilite de. 
Congresul al XII-lea pentru, dezvoltarea armonioasă 
a României socialiste, de sarcinile importante ce le 
revin din Programul-directivă de cercetare și dezvol
tare tehnologică, sint hotăriți că pe bază rezultatelor 
obținute în 1979 — concretizate in dezvoltarea bazei 
de materii prime utilizate în siderurgie, promovarea 
de tehnologii și produse metalurgice cu caracteristici 
superioare și dezvoltarea bazei proprii de producție — 
să activeze cu dăruire și elan revoluționar pentru în
făptuirea tuturor obiectivelor ce le revin în dez
voltarea ramurii metalurgice.

Pentru ridicarea pe o treaptă superioară a partici
pării .cercetării științifice la realizarea Pianului na
țional unic de dezvoltare a economiei pe anul .1980, 
Institutul de cercetări metalurgice cheamă la între
cere socialistă colectivele din toate' unitățile de cer
cetare științifică, angajindu-se să realizeze :

1. Valorificarea unor noi materii prime indigene, 
cum sint : cărbunii energetici pentru fabricarea coc
sului, a minereurilor bazice dc fier din regiunea Su
ceava, a minereurilor de mangan din regiunea Oița 
și Răzoare și a dolomitelor, prin extinderea in 1980 
în industrie a cercetărilor fiualizate in anii prece- 
denți și prin aplicarea cercetărilor ce se vor încheia 
în acest an, asigurind reducerea efortului valutar cu 
50 milioane lei valută.

2. Finalizarea și aplicarea în industrie a 20 tehno
logii, cinn sint : tehnologia dc fabricare a cocsului 
metalurgie din șarje degresate cu cocs mărunt, teh
nologia de fabricare a feromanganului cu azot, tehno
logia de elaborare a oțelului inoxidabil prin afinare 
oxigen-argon ; tehnologii standard pentru tratarea și 
dezoxidarea în vid a 3 grupe principale de mărci de 
oțeluri aliate pentru construcția de mașini, fabricarea 
produselor dolomitice si magnezio-dolomitice. Apli
carea acestor tehnologii va contribui la obținerea in 
anul 1980 a unor produse noi de calitate superioară 
in valoare de 500 milioane lei an.

3. Creșterea contribuției cercetării și proiectării teh
nologice la reducerea consumurilor specifice de ma
terii prime,, materiale, combustibili și energie prin 
valorificarea în producție a unor cercetări ca : recu
perarea căldurii fizice a aglomeratului feros la benzile 
de răcire : tehnologia pentru preincălzirea mixtă a 
combustibilului gazos și a aerului de combustie la 
cuptoarele adinei ; recuperarea căldurii fizice a ga
zelor evacuate de Ia caupere ; tehnologia pentru uti
lizare în siderurgie a zgurelor de la convertizoarele 
cu oxigen ; asimilarea fabricației plăcilor siiicioase 
permeabile pentru turnarea continuă a oțelului și 
altele, care vor contribui la reducerea în 1980 a con
sumurilor energetice cu 100 000 t.c.c.

4. Obținerea, prin omologarea de tehnologii noi, 
neconvenționale — elaborarea și turnarea in vid, 
dezoxidarea și alierea în vacuum, retopirea electrică 
în vid și sub zgură — a upor produse calitativ 
superioare, ca de exemplu oțeluri sudabile cu granu- 
lație fină și rezistență ridicată la medii corozive, oțe
luri speciale și aliaje pentru industria aeronautică și 
motoare, oțeluri pentru scule de extruziune, cilindri 
pentru laminoare de tip policilindric, aliaje pentru 
sîrme rezistive, utilizate în industria electrotehnică, 
în acest mod se va asigura reducerea efortului va
lutar în 1980 cu 200 milioane lei valută/an.

5. Mobilizarea colectivelor de cercetare pentru în
cheierea unor lucrări sau faze din planul de cerce
tare în avans față de termenele inițiate, creind posi
bilitatea ca 4 000 zile/om/an să poată fi folosite la 
realizarea unor cercetări suplimentare solicitate de 
ramurile economiei naționale.

6. Intensificarea activității în laboratoare, stații 
pilot și secțiile de microproducție, astfel ca în 1980 
să se obțină o producție suplimentară față dc plan 
de 5 milioane lei. care vor reprezenta produse me
talurgice ce vor înlocui importul.

7. Abordarea de cercetări metalurgice in colaborare 
cu unitățile de cercetare din învățămîntul superior, 
din domeniul fizicii și chimiei pentru fundamentarea 
unor noi procedee și tehnologii care să conducă la 
reducerea substanțială a consumurilor specifice și la 
valorificarea superioară a bazei de materii prime 
indigene.

8. Desfășurarea in comun cu specialiștii din ramurile 
consumatoare de metal a unei activități susținute de 
promovare a progresului tehnic, în scopul asigurării 
unei structuri optime a producției și consumului de 
oțeluri corespunzător exigențelor economiei naționale. 
Se va asigura reducerea efortului valutar și a con
sumului de elemente de aliere scumpe sau deficitare 
cu minimum 20 milioane lei valută, in cadrul imple
mentării noului sistem de tipizare a produselor.

9. Acordarea a 10 000 ore asistență tehnică peste 
plan unităților de producție din metalurgie — la in
troducerea in fabricație a unor produse, procedee și 
tehnologii noi — și unităților din alte ramuri — pen
tru rezolvarea unor probleme specifice majore cu 
care acestea se confruntă.

10. Participarea la activitatea de creație științifică 
și tehnică de masă în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" prin realizarea și înregistrarea a 
cel puțin 12 invenții.

11. Desfășurarea unei activități continue cu toți lu
crătorii institutului, asigurind formarea cercetătorilor 
de tip nou, revoluționar, militanți activi pentru reali
zarea Directivelor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român și a Programului-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de in
troducere a progresului tehnic, aducindu-ne, in acest 
fel, contribuția Ia dezvoltarea economici naționale.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC, COMITETUL DE PARTID, 
COMITETUL SINDICATULUI, COMITETUL U.T.C.

întreprinderea
„Electrocentrale'-Oradea 
către toate întreprinderile 

din industria energiei electrice 
și termice

Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea 
„Electrocentrale“-Oradea, în frunte cu comuniștii, an
gajați ferm in înfăptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan din actualul cincinal, însuflețiți de mărețele 
hotăriri privind dezvoltarea economică și socială a 
țării, adoptate de Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, a obținut în primii patru ani 
ai cincinalului, peste prevederile planului, o pro
ducție globală industrială de peste 70 milioane lei, 
livrind suplimentai- in sistemul energetic 178 mili
oane kWh energie electrica. Totodată, s-a pus Ia 
dispoziția dispecerului energetic național, peste pre
vederile de plan, o putere medie de 8,5 MW și s-au 
economisit peste 14 000 tone combustibil convențio
nal.

Exprimînd voința și hotărirea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din întreprinderea „Electro- 
centrale“-Oradea, de a îndeplini cu înaltă respon
sabilitate muncitorească sarcinile de plan pe acest 
an, adresăm chemarea la întrecere socialistă pe anul 
1980 către toate colectivele de muncă din ramura 
industriei energiei electrice și termice, angajindu-ne 
să realizăm următoarele obiective :

1. Creșterea disponibilității și a grădului de sigu
ranță in funcționarea agregatelor.

Se va urmări creșterea puterii efectiv disponibile 
puse la dispoziția dispecerului energetic național cu 
10 MW prin :

— reducerea timpului de imobilizare in reparații 
planificate a agregatelor de bază cu 40 dc zile ;

— diminuarea incidentelor și avariilor față dc ni
velul anului 1979, precum și eliminarea totală a eve
nimentelor din vina personalului ;

— îmbunătățirea continuă a stării tehnice a insta
lațiilor prin depistarea și eliminarea punctelor slabe.

2. Creșterea ponderii producției de energie electrică 
și energie termică pe bază de lignit, economisindu-se 
5 la sută din cantitatea de păcură prevăzută pe anul 
1980, prin :

— mărirea disponibilității instalațiilor dc transport, 
concasare și preparare a prafului de cărbune ;

— completarea instalațiilor de reținere a metale
lor din cărbune prin instalarea a 4 bucăți separatori 
electromagnetici noi și mărirea eficienței separatoa
relor existente ;

— optimizarea arderii păcurii prin adaptarea de 
injectoare îmbunătățite ;

— menținerea permanentă in stare de funcționare 
a instalațiilor de preparare a apei calde pentru ter- 
moficarc, cu abur de la prizele turbinelor.

3. Depășirea planului producției globale industriale 
cu 7 milioane lei, prin :

— realizarea peste prevederile de plan a unei pro
ducții de energie electrică dc 30 milioane kWh, pe 
lignit ;

— creșterea cu 6 milioane Iei a producției de piese 
de schimb confecționate și recondiționate in atelierele 
proprii, față de anul 1979.

4. Creșterea eficienței in utilizarea combustibililor 
și energiei, realizindu-se o economie de 2 000 tone 
combustibil convențional, prin.:

— exploatarea tuturor instalațiilor Ia parametrii 
optimi ;

— modernizarea arzătoarelor de cărbune la caza- 
nele de aburi pentru creșterea randamentului 
acestora ;

— controlul și îndrumarea consumatorilor termici, 
în vederea încadrării in repartiții ;

— generalizarea Ia toate locurile de muncă a ini
țiativei „Fiecare kWh — calorie — gram, folosite cu 
maximum de eficiență".

5. Reducerea consumului tehnologic cu un milion 
kWh, prin :

— reducerea timpului de funcționare la sarcini par
țiale a instalațiilor ;

— reducerea numărului de opriri neplanificate ;
— funcționarea cu debite și presiuni minime la re

țelele de termoficare.
6. Creșterea eficienței generale a activității, prin s
— realizarea de economii in valoare de un milion 

lei la cheltuielile de producție planificate ;
— introducerea de tehnologii noi, mobilizarea co

lectivului în realizarea de invenții și inovații pentru 
perfecționarea exploatării agregatelor energetice, ob
ținindu-se o eficiență economică de 3,5 milioane Iei.

7. întărirea ordinii și disciplinei, creșterea siguran
ței in funcționare a instalațiilor energetice, prin :

— ridicarea gradului de cunoaștere și de respectare 
a instrucțiunilor tehnice interne și a tehnologiilor de 
reparații a agregatelor ;

— asigurarea asistenței tehnice de înaltă calificare 
la manevre și lucrări pe toate schimburile ;

— asigurarea perfecționării pregătirii profesionale 
a unui număr de 280 lucrători ;

— creșterea indicelui de utilizare a fondului de 
timp a personalului muncitor cu 0,5 la sută față de 
realizările anului 1979.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale 
personalului’ muncitor, prin :

— dotarea cu dispozitive și aparate de ridicat pen
tru creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor de 
reparații ;

— darea în exploatare a tunelului de dezghețare a 
vagoanelor cu cărbune ;

— creșterea gradului de dotare cu vagoane auto- 
descărcătoare pentru transportul cărbunelui ;

— executarea cu forțe proprii’și darea în folosință 
a unui bloc cu 15 apartamente in municipiul Oradea ;

— darea in funcțiune a unui puț de adincime me
die pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă 
a centralei electrice Oradea ;

— reamenajarea bazei sportive a centralei Oradea și 
utilizarea ei în mod corespunzător ;

— efectuarea unui număr de 25 090 ore muncă pa
triotică pentru gospodărirea unității și realizarea lu
crărilor de construcții in regie proprie, terenuri de 
sport etc.

întregul colectiv al întreprinderii „Electrocentrale"- 
Oradea este ferm hotărît să-și consacre întreaga ca
pacitate și putere de muncă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce-i revin din planul cincinal 
1976—1980 și a istoricelor documente ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român, exprimin- 
du-și prin fapte totala adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului, stima și dragostea 
nețărtnurită față de conducerea partidului, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL 
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI

TETUL U.T.C.

întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, iudetul Ilfov 

către toate întreprinderile 
agricole de stat

Angajați plenar în amplul program de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii, oamenii muncii din 
întreprinderea agricolă de stat Urziceni, județul Ilfov, 
puternic însuflețiți de istoricele hotăriri adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al partidului, de sarcinile 
și obiectivele cuprinse in Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la înaltul forum al comu
niștilor ’români, al întregului popor, își exprimă 
hotărirea fermă de a acționa neabătut pentru în
făptuirea Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Conștient fiind că înfăptuirea planului de dezvoltare 

(Continuare in pag. a V-a)
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Valori autentice 

ale unei arte umaniste
j Felicitări pentru...
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„seria zero"
Un grup de inimoși l 

și elevi de la Liceul ■, 
Sadu. județul Gorj, 
in cartea ele onoare a școlii o 
nouă creație tehnică de presti
giu — „policompensatorul". Rea
lizare unică in țară, policom
pensatorul este un aparat desti
nat școlilor speciale unde învață 
tineri cu deficiențe auditive. Cu 
o complexă structură electronică, 
aparatul permite 
organului auditiv 
se frecvențe de 
această 
ușurință 
termediul
Mai .mult, se contează chiar pe 
recuperarea parțială a persoane
lor infirme. Puse recent în fața 
comisiei de omologare, primele 
aparate din „seria zero" și-au 
demonstrat cu succes utilitatea.

tehnicieni 
industrial 
a înscris

acomodarea 
la diver- 

sunet și pe 
bază perceperea cu 
a vorbirii prin in- 

unor căști speciale.
pe
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I crăpau pietrele, 

alimentare cu 
zootehnic de la
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Intervenjie 
promptă

Era un ger de 
Conductele de 
apă din sectorul
C.A.P. Negreai (Olt) au înghe
țat. Pentru a le dezgheța, o în
grijitoare — cum necum — s-a ju
cat cu focul. S-a aprins acoperișul 
unui grajd unde erau 80 de 
vaci cu lapte. Pericol! Fără a 
sta nici un moment pe ginduri, 
doi cooperatori, Ion Radu și 
Petre Iordache, aflați in apro
piere, infruntind pericolul ce-i 
amenința, au intrat in grajd și 
au dezlegat toate animalele. Nu 
s-a înregistrat nici o pagubă. O 
faptă demnă de toată lauda, dar 
atenție maximă la folosirea 
focului, mai ales la fermele zoo
tehnice.
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Singe 
din singele lor

„Au venit să mă .vadă" — și-a 
zis Nicolae Bejan din Bîrlad, 
zărind prin fereastră un șir lung 
de oameni, colegi de-ai lui de la 
întreprindere, care intrau unul 
cite unul in spitalul din locali
tate. N. B. era bolnav rău, îi 
lipsea singe mult și avea spe-, 
ranțe puține. „Dar de ce nu mai 
intră odată la mine in salon?"
— s-a. intrebat el. Iată însă că, 
după cîteva ore. ușa se deschide 
și in salon intră... doctorul. A 
început să-i facă transfuzie. „De 
unde ai, doctore, atita singe ?“
— a murmurat pacientul. „Au 
venit de la fabrică ■ tovarășii tăi 
și au donat fiecare. Dar să nu 
le spui, m-au rugat să tac".

Au Înflorit... 
ghioceii

S-au ofilit puțin petalele stră
lucitor de albe ale ghioceilor pe 
care ni i-a trimis, în plic re
comandat, institutorul Mihai 
Uhgureanu, de la Școala gene
rală din Găieștii de Vaslui. 
„I-am găsit nu la noi în Vaslui, 
cum ați putea crede, ne scrie 
el, ci în grădina socrului meu, 
care locuiește in comuna .Peri
șor, județul Dolj". Și ne mai 
scrie institutorul că i-a găsit în
floriți — și totuși parcă înfiorați 
de nămeții din jur — pe lingă 
streșini șl pe sub umbrarele ră
mase din timpul verii. Noi ce să 
zicem ? Primăvara e încă de
parte — și totuși...

„Și stejarul 
e român!"

„In satul meu natal, ne

I

I

I

„In satul meu natal, ne scrie 
moș Dumitru Ghervasă. om tre
cut bine de 80 de ani, pe humele 
lui Bijghir, comuna Buboci, ju
dețul Bacău, a fost sădit de 
străbunii străbunilor mei un 
stejar care a împlinit 500 de ani. 
Acum, așa bătrîn cum e. abia 
dacă pot să-i cuprindă trunchiul 
cinci oameni voinici". Si mai 
adaugă bătrinul : „Eu i-am fă
cut o poezie. Poate găsiți în ea 
un rind, două, să fie publicate".

Am găsit, moș Ghervasă. 
Iată-le : „Deși timpuri au fost 
grele / Nici o bardă de păgin / 
N-a curmat zilele tele, / Că 
stejaru-i tot român !“.
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Derapaj 
periculos

Prea /repede înainta ieri auto
turismul cu numărul 11—B—4584 
pg străzile Capitalei! Sus preci
pitații, jos alunecuș, în lături
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pitații, jos alunecuș, în lături 
nămeți de zăpadă. Cum era de 
așteptat, șoferul a pierdut în 
cele din urmă controlul volanu
lui și, in stația de tramvai 
Vitan, mașina a derapat și a 
urcat pe locul rezervat pietoni
lor. Trei persoane, care s-au 
aflat in fața autoturismului, au 
fost, accidentate. Atenție, șoferi, 
timpul impune maximă preve
dere, control riguros al volanu
lui, disciplină rutieră severă.

La C.E.C. nimic 
nu se pierde

Un 
Nouă, județul Alba, , . 
Ion Milea, gospodar chibzuit și 
econom, și-a depus surplusurile 
de venituri pe cîteva librete 
C.E.C. Deunăzi, s-a. dus cu tre
buri prin Aiud. Cînd a ajuns 
acasă și-a dat seama că nu mai 
are libretele în buzunar. Și-a 
frămintat mintea toată noaptea, 
zvîrcolindu-se in pat : „Unde 
le-oi fi pierdut?". A doua zi, a 
făcut un nou drum la Aiud șl a 
trecut și pe la Agenția C.E.C. 
Lucrătoarele de aici, Maria 
Suteu și Elena Barbu, i-au lu
minat de îndată libretele pier
dute. Bucuros, omul nu a făcut... 
economie la cuvintele de 
turnire.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE
și corespondenții

•••
cetățean din Lopadea

pe nume

mul-

„Scînteii
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Deschisă in ultimele zile 
ale unui an rodnic in eve
nimente artistice de certă 
calitate, la sfîrșitul unui an 
în care publicul a putut 
aprecia numeroase expozi
ții colective și personale, 
unele cu caracter retrospec
tiv, care au dat strălucire 
vieții noastre culturale, ex
poziția municipală de pic
tură, grafică și sculptură ar 
fi trebuit să aibă, potrivit 
tradiției, caracterul unui 
bilanț pe cit posibil repre
zentativ pentru nivelul ac
tual al căutărilor și rezul
tatelor mai deosebite înre
gistrate în aceste domenii 
artistice.

Alcătuită după sistemul 
secțiunii pe verticală (o 
secțiune a preocupărilor de 
ordin stilistic și tematic 
care animă „atelierul - de 
creație" al pictorilor, grafi
cienilor și sculptorilor bucu- 
reșteni), expoziția recoman
dă personalități și atitudini 
artistice variate, nedeose- 
bindu-se mult — și nu nu
mai din acest punct de 
vedere — de stilul obișnuit 
al expozițiilor colective. Cu 
observația că, date fiind 
numărul mare de lucrări 
prezentate pe de o parte, 
iar pe de altă parte insufi
ciența spațiului de expune
re pentru o manifestare de 
o asemenea importanță, 
participarea fiecărui artist 
a fost restrînsă la o singură 
lucrare. Am putea spune în 
această ordine de idei că 
selecția ce ne este oferită 
acum mai mult sugerează 
decît reprezintă cu adevă
rat climatul unui centru 
artistic atît de bogat in for
țe artistice cum este Bueu- 
reștiul, ambianța creatoare 
stimulativă care există și 
care și-a afirmat cu auto
ritate de atîtea ori. pre
zența.

Personalitatea expoziției 
se confundă in acest an cu 
suma operelor ei. Nota do
minantă se regăsește în 
întreg, dar mai ales ca re
flectare a părții. Istoria 
momentului actual al pic
turii, graficii și sculpturii 
noastre este desigur scrisă 
de toți cei ce expunind 
acum se află între granițele 
ei temporale și care își au, 
indiscutabil, meritul în con
solidarea ideatică și tema
tică a artei. contemporane, 
dar culoarea specifică o 
dau mai puține lucrări și 
doar acelea care, generoa
se ca sens si personale ca 
viziune, se dovedesc în sta
re să reziste deopotrivă cri

teriilor esteticii și oscila
țiilor gustului.

Multe dintre aceste lu
crări de reală calitate ex
puse acum reflectă desigur 
un înalt conținut de idei și 
sentimente, se dovedesc 
capabile să rămînă în me
moria privitorului ca tot 
atîtea valori ale umanismu
lui revoluționar. Iar faptul, 
înregistrat in contextul am
plelor dezbateri care au 
avut loc la cel de-al XII- 
lea forum al comuniștilor 
români, dobîndește o sem
nificație in plus. îndemnu
rile adresate artiștilor de 
secretarul general al parti
dului de la înalta tribună a 
Congresului constituie im
bolduri însemnate în des

Expoziția 
municipală 

de pictură, grafică 
și sculptură

fășurarea de forte artistice 
la care asistăm și cu pri
lejul ediției din acest an a 
Municipalei. Asemenea lu
crări de pictură și sculptu
ră (in sălile de la parter ale 
Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România) 
sau grafică (in rotonda Să
lii mici a Palatului) atestă 
o bogată și valoroasă con
tribuție originală care cu
mulează ideile, gîndurile și 
sentimentele artiștilor noș
tri. O mare parte a lor se 
dovedesc a fi la curent cu 
fertile căutări ale gmdirii 
plastice actuale. Aportul 
personal, calitățile meșteșu
gului artistic accentuează 
asupra faptului că diversi
tatea talentelor și varieta
tea căutărilor sint reale, 
întîlnim astfel imagini 
inspirate de efortul con
structiv cotidian, de as
pecte cu valoare de sim
bol ale realităților noas
tre socialiste, dar și lucrări 
care aduc in atenție infini
tatea de ipostaze pe care le 
impun privirii realitățile 
înconjurătoare. Cu un li
rism propriu atît picturii de 
contemplație (de filieră 
postimpresionistă), cit și 
narațiunii poetizate a unor 
fapte desprinse din cotidian 
și proiectate pe planul 
generalizării, compozițiile, 
peisajele, portretele, natu
rile statice — pentru a ne 
referi doar la pictură — 
rezumă nu numai felul de

a vedea al artiștilor, ci și 
proiecția lumii in micro
cosmosul lăuntric. Cele mai 
multe sînt dominate de o 
gindire care procedează de
ductiv, care își asumă 
realul pentru a reformu- 
la altfel ceea ce se vede, 
pentru a interpreta ceva 
din spațiul, întimplările, 
obiectele înconjurătoare, cu 
un cuvînt din „conjunctu
ra" în care ele se produc.

Nu e mai puțin adevărat 
însă că pe lingă asemenea 
lucrări, de-a lungul sime- 
zelor, privitorul este întîm- 
pinat adeseori de formule 
și clișee devenite obositoa
re prin repetare, păgubitoa
re pentru ineditul care tre- 
buia să fie una din trăsă
turile expoziției. Există din 
acest punct de vedere în 
unele lucrări un consens 
care generează unitate, dar 
care mai ales din punctul 
de vedere al similitudinii 
formale a soluțiilor duce la 
,o anumită monotonie.

In sculptură (orientată 
acum cu precădere spre lu
crări de mici dimensiuni) 
și in grafică (cu un număr 
redus de lucrări față de 
edițiile anilor precedents 
pot fi, de asemenea,-recu
noscute demersuri artistice 
variate, cele mai bune din
tre ele în deplin . consens 
cu personalitatea deja afir
mată a autorului.

De mare diversitate, con- 
semnind sfere ale unei pro
blematici sociale extrem de 
actuale, înclinind spre ex
primarea concentrată a 
unor sensuri de mare ac
tualitate sau spre relevarea 
unor universuri intime, lu
crările stau mărturie, in 
totalitatea lor, unor se
rioase frămîntări de ordin 
artistic, rezolvate sau* în 
curs de rezolvare. Iată de 
ce publicul ar fi trebuit să 
fie ajutat mai mult,, prin- 
tr-o prezentare a lucrărilor 
in funcție de viziuni afine, 
să se apropie de orientările 
și preocupările din dome
niul artei contemporane. O 
asemenea prezentare ar fi 
pus, credem, mai bine în 
valoare trăsăturile caracte
ristice ale picturii, graficii 
și sculpturii, ar fi relevat, 
intr-un context care să per
mită o reală confruntare, 

x înnoitoare tendințe stilisti
ce, moduri de receptare 
afectivă și intelectuală a 
realului ; ar fi oferit, cre
dem, o mai exactă posibi
litate de a discerne auten
ticul de manieră.

Marina PREUTU

Ion Bițan — ȘANTIER

UN VOLUM CONSACRAT ANIVERSĂRII A 2050 DE ANI DE LA CONSTITUIREA 
STATULUI DAC CONDUS DE BUREBISTA

„Acta Musei Porolissensis"
Muzeul de istorie și artă din Zalău 

își face cu consecvență o nobilă datorie 
editind anual sub titlul „Acta Musei 
Porolissensis" cite un voium în care 
concentrează cele mai importante stu
dii și comunicări prezentate în sesiu
nile sale științifice.

De această dată, „Acta Miisei Po
rolissensis III", în cele 600 de pagini 
ale sale, concentrează în 29 de studii 
grupate pe epoci : dacică, romană și 
postromană un bogat material docu
mentar ce se referă la cele mai im
portante momente ale complexului 
proces de formare a poporului ro
mân, publicația fiind dedicată mare
lui eveniment al anului 1930 : ani
versarea a 2050 de ani de la consti
tuirea statului dac condus de Bure- 
bista. . ’ -

în studiul „Statul dac centralizat și 
independent condus de Burebista", 
Ion Horațiu Crișan prezintă, argu
mentat, momentul făuririi statului dac 
și locul acestuia în rînduj ’Celorlalte 
state nesclavagiste cunoscute, iar Eu
gen Chirilă și loan Chifor analizează 
științific tezaurul de monede dacice 
descoperit la Vișea, nu departe de 
antica Napocă, susținînd cu date con
crete emiterea lor într-un atelier 
identificat' ca fiind al tribului sau 
uniunii de triburi a dacilor napocen- 
ses, reliefînd, pe această bază, po
tențialul economic al zonei, o remar
cabilă prosperitate economică expri
mată prin activitatea unui asemenea 
atelier monetar cu producție mare și 
de durată.

In paginile anuarului găsim, de ase
menea, repertoriile descoperirilor 
aparținind epocilor dacice, romane și 
prefeudale pe teritoriul județului Să
laj, sub semnătura lui Alexandra V. 
Matei. Dintre ele, de o deosebită 
semnificație ni se pare zona intens 
locuită de un trib dacic sau o uniune 
de triburi, avind centrul în așezările 
întărite de'pe masivul pietros — Mă
gura Șimleului — așezare identificată 
cu antica Dacidava, cetatea tribului 
dacilor mari.

Pentru epoca romană, studiile sem
nate de Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, 
Constantin Pop, Ion Horațiu Crișan, 
Alexandru V. Matei, Eva Lako, Iu- 
dita Winkler, Mihai Blăjan, Amalia 
Landes și alții aduc la cunoștință 
cercetătorilor un bogat material do
cumentar și de referință privind 
monede romane inedite, prezentarea 
unor prime încercări de tipologizare 
și datare în serie a fibulelor romane 
aflate în colecțiile muzeelor din Za
lău și Cluj-Napoca. Cercetarea ar
heologică din jurai localității Copșa 
Mică a pus în evidență o continuitate 
de locuire începind cu epoca dacică,

daco-romană pînă în sec. IV e.n. Stu
diul Amaliei Landes : „Propuneri 
pentru o reconstituire a castrului ro
man de la Buciumi (I)“, una din pri
mele încercări reușite de acest gen 
din țara noastră, completează în mod 
fericit munca deosebită depusă de 
colectivul de arheologi care a reușit 
să cerceteze în amănunțime castrul 
roman de la Buciumi, județul Sălaj,

cercetare de referință pentru studiul 
castrelor romane din Dacia.

Studiile cuprinse în capitolul pri
vind epoca postaureliană introduc in 
circuitul științific descoperiri unice 
de o importantă covârșitoare pentru 
continuitatea daco-romană în zona 
fostului municipiu roman Porolissum, 
cu concluzii istorice deosebite pentru 
întregul proces al formării poporului 
și al limbii române. Prezentarea de 
către Nicolae Gudea a vasului cu 
inscripție latină și simboluri creștine 
de la Moigrad-Porolissum aduce date 
noi, concrete, despre existența unui 
creștinisrrf daco-roman de factură lo
cală. Datorită acestui fapt, importanța 
vasului de la Moigrad pentru rezol
varea problemei continuității daco
române in Dacia după anul 275 e.n. 
este deosebită.

Totodată, repertoriul descoperirilor 
postromane pînă în sec. X de pe te
ritoriul județului Sălaj, semnat de 
Alexandru V. Matei, aduce la cunoș
tința specialiștilor o serie de desco
periri inedite, iriai ales așezări pre
feudale datate în sec. VII—IX. Ace
lași studiu pune in evidență, pe baza

descoperirilor postromane : monede 
din sec. IV e.n., piese paleocreștine 
din zona orașului roman Porolissum, 
continuitatea de locuire a populației 
daco-romane carte și-a păstrat o 
structură socială caracteristică de tip 
roman, n-a încetat să practice același 
tip de viață economică perpetuînd 
deci și viata spirituală romană îri 
formele ei tirzii. Identificarea'' 
unui plan de basilică paleocreș
tină în interiorul unui templu ro
man cercetat în ultimii ani la Poro
lissum constituie argumente de ne
contestat pentru continuitatea popu
lației daco-romane la Porolissum.

în studiul „Sălajul pe treptele isto
rici poporului român", Grigore 
Beldeanu face o trecere în revistă a 
principalelor momente istorice din 
această zonă a țării din cele mai 
vechi timpuri și pînă în prezent, con
turând drumul parcurs de-a lungul 
secolelor de populația locală româ
nească; această populație, înca
drată organic în ansamblul is
toriei noastre naționale, a des
fășurat o neîntreruptă activitate 
în ciuda vitregiilor vremii, păstrîn- 
du-și nealterată personalitatea, limba 
și cultura, cultivîndu-și tradițiile și 
obiceiurile proprii.

încheind volumul cu „Raport des
pre activitatea Muzeului de istorie și 
artă din Zalău pe anul 1978". Vasile 
Lucăcel, directorul muzeului zălăuan, 
prezintă principalele realizări din ac
tivitatea muzeografilor sălaj eni.

Prin conținutul deosebit de impor
tant și inedit al studiilor ce le cu
prinde, anuarul muzeului din Zalău, 
„Acta Musei Porolissensis" se înscrie 
în rîndul publicațiilor științifice de 
prestigiu din tara noastră.

Ioan MUREȘAN

Invitație 
la Singeorz-Băi
Stațiune permanentă, situată 

în nordul Transilvaniei, la poa
lele Munților Rodnei, pe Valea 
Someșului — oferă condiții op
time de odihnă și tratament. 
Complexul balnear „Hebe" cu 
900 locuri, vile de confort I, II 
și III, restaurantul modern și 
pensiunile din stațiune fac ca 
vacanța sau cura balneară să se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții. Aici se pot trata afec
țiuni digestive hepatobilîare, 
boli de nutriție și metabolism, 
boli respiratorii, diferite forme 
de reumatism cronic, nevroză și 
unele afecțiuni ginecologice. 
Clubul, biblioteca, cinematogra
ful contribuie la reconfortai'-». 
Se pot face plimbări și excursii 
la dealurile Glimeea, Pleș, Pri- 
hodiște, pădurea Monda și co
munele Liviu Rebreanu și Geor
ge Coșbuc, monumentele din 
nordul Moldovei.

Căi de acces : cale ferată 
pînă la gara locală; cu automo
bilul pe DN 17 pînă la Năsăud 
și apoi pe un drum local asfal
tat ; autobuze din Tg. Mureș, 
Bistrița, Rodna. Bilete și infor
mații suplimentare se pot obți
ne la toate agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism, și 
de la I.T.H.R. București.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 11 IANUARIE 
1980

Extragerea I : 63 21 22 34 1 35 59 
44 84.

Extragerea a Il-a : 28 87 81 68 15 
26 82 43 48.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 165 597 lei. din care 386 197 lei, RE
PORT LA CATEGORIA 1.

t V
PROGRAMUL 1

10,M Teleșcoală
10,20 Curs de limba germană
10,40 Curs de limba spaniolă
11,0-0 Roman foileton : ,,Gustav cel de 

fier". (Reluarea episodului 2)
11,45 Muzică ușoară cu formația James 

Last
12,00 Telecinematecâ (reluare)
13,35 De la A la... infinit. Transmisiuni 

în direct, reportaje, documentare, 
film serial, muzică și sport

17.50 Clubul tineretului
13,35 Săptămîna politică
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal

19,80 Tineri în Frontal Unității Socialis
te. Deplină angajare la înfăptuirea 
I’rogramulul partidului

19,45 Teleenciclopedla
20,15 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. (Episodul 20)
21.05 Varietăți, de sîmbătă seara ■
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 3

19.00 Telejurnal
19,30 Anii tinereții — muzică ușoară
19,50 Colocviile copilăriei
20,10 Seară de romanțe cu : Mia Braia, 

Petre Guști, Alia Baianova, Valen
tin Teodorlan, Lizeta Chlrculescu, 
Dan lordăchescu, Angela Moldovan

20.40 Izvoare de teatru popular — film 
documentar. (Producție a studiou
lui „Al. Sahla”)

20,55 Capodopere, mari interpret!
21.40 Telejurnal

Frontul Unității Socialiste- 
front al muncii înfrățite 

d
(Urmare clin pag. I)

producție pe întreg teritoriul țării, in 
cadrul căreia s-a dat o atenție deose
bită, preponderentă, dezvoltării jude
țelor rămase in urmă, inclusiv a celor 
cu populație, din rindul naționalități
lor conlocuitoare.

Revelatoare pentru afirmarea de
plinei egalități in drepturi a tuturor 
cetățenilor țării este lotoclată pu
ternica înflorire a vieții cultural-ar- 
tistice a naționalităților conlocuitoa
re, odată cu aceea a poporului roman; 
în limbile acestora funcționează 1-1 tea
tre și instituții muzicale, mii de for
mații artistice do amatori, se editează 
peste 60 de publicații, anual se tipă
resc aproape 600 de titluri de cărți, 
funcționind o editură consacrată pro
ducției spirituale a naționalităților.

Un moment semnificativ in atrage
rea mai activă a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalita
te, Ia conducerea vieții economice și 
sociale l-a constituit crearea — 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a Consiliilor oameni
lor muncii aparținind naționalităților 
conlocuitoare, parte integrantă a 
Frontului Unității Socialiste. In răs
timpul celor peste 10 ani care au tre
cut de la crearea lor, aceste organis
me. expresie a perfecționării cadrului 
instituțional al democrației noastre 
socialiste, și-au dovedit din plin via
bilitatea, aducînd o remarcabilă con
tribuție la afirmarea mai puternică 
în viața țării a oamenilor mujicii de 
diverse naționalități, la soluționarea 
optimă a problemelor specifice ale 
acestora în concordanță cu interesele 
generale ale societății.

NOILE MASURI STIMULEAZĂ 
PARTICIPAREA DIRECTA A FIE
CĂRUI OM AL MUNCII. FARA 
DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE, 
LA VIAȚA POLITICO-SOCIALĂ. 
Transpunerea în viață a măsurilor 
privind perfecționarea organizării 
Frontului Unității Socialiste, crearea 
organizațiilor proprii ale acestuia și 
înscrierea de membri individuali 
deschid posibilități și mai largi de 
afirmare a egalității intre toți cetă
țenii țării ; practic se asigură parti
ciparea directă, nemijlocită, a fiecă
rui membru al societății — român, 
maghiar, german etc. — Ia viața po
litică a țării. Intr-adevăr, prin noile 
structuri ale F.U.S. se extinde con
siderabil democrația directă. Fiecare 
cetățean, fără deosebire de naționa
litate, are posibilitatea efectivă 
să ia parte la discutarea tu
turor legilor și hotăiirilor supuse 
dezbaterii publice, a hotăririlor con
siliilor populare, a măsurilor referi
toare la dezvoltarea economico-socia- 
lă a localității in care trăiește. Așa 
cum se știe, Frontul Unității So
cialiste organizează, sub conducerea 
partidului comunist, campaniile e- 
lectorale și propune candidați de 
deputați pentru Marea Adunări! 
Națională și consiliile populare. 
Totodată, organizațiile proprii ale 
Frontului Unității Socialiste vor 
lua parte la desemnarea candi- 
daților de deputați pentru consi
liile populare de toate categoriile — 
deputății consiliilor populare fiind 
desemnați și din rîndul membrilor 
organizațiilor Frontului Unității So
cialiste. Așa cum in fabrici și uzine, 
pe ogoare sau in instituții, oamenii 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități lucrează împre
ună. în strinșă frăție, iși unesc efor
turile pentru a înfăptui sarcinile con
strucției socialiste, in interesul înflo
ririi patriei comune și al lor propriu, 
tot astfel in cadrul acelorași organi
zații ale Frontului Unității Socialiste, 
ei dezbat și hotărăsc împreună asu
pra tuturor problemelor care privesc 
viața și viitorul țării și al lor, asupra 
celor care sînt cei mai in măsură 
să-i reprezinte în organele puterii.

Se cuvine relevat faptul că prin 
perfecționarea structurii organizato
rice a Frontului Unității Socialiste 
se creează posibilitatea ca alături de 
clasa muncitoare, de țărănimea coo
peratistă, de intelectualitate, de ti
neret — care au propriile lor orga
nizații, cuprinzînd deopotrivă români, 
maghiari, germani, oameni de alte 
naționalități — să se manifeste ple
nar în viața politică și să se acti
vizeze și alte grupuri sau cate
gorii “sociale — țăranii necoopera- 
tivizați, femeile casnice, micii meș
teșugari, liberii profesioniști, pensio
narii încă apți de muncă, în rindul 
cărora se află, de asemenea, ce
tățeni de origine maghiară, ger
mană, sirbă și de alte naționali
tăți. Astfel, absolut toate energiile 
poporului se unesc și mai strius in 
efortul general pentru înfăptuirea po
liticii partidului.

Mobilizarea tuturor forțelor, fără 
deosebire de naționalitate, prin noua 
structură, a Frontului Unității Socia
liste are un rol covîrșitor în dez

voltarea mai rapidă a economiei. Ac
tivizați din punct de vedere politic, 
prin organizațiile proprii ale Fron
tului Unității Socialiste, toți cetățe
nii țârii, fără deosebire de naționa
litate, dobindesc o înțelegere mai 
aprofundată, mai temeinică a impe
rativelor dezvoltării noastre econo
mice — puternic factor stimulator in 
unirea tuturor forțelor oameni
lor muncii, pentru soluționarea unor 
probleme vitale, cum ar fi, bună
oară, valorificarea superioară a ma
teriilor prime, energiei și combus
tibililor, mai buna gospodărire a 
resurselor materiale și financiare ale 
societății, creșterea rapidă a produc
tivității muncii, in toate sectoarele 
vieții economico-sociale, diminuarea 
costurilor de producție, atragerea in 
circuitul economic a resurselor se
cundare, eradicarea oricărei forme de 
risipă. Așadar, s-a creat posibilita
tea efectivă ca, in afară de comu
niști, milioane și milioane de cetă
țeni de pe întreg cuprinsul țării, in
diferent de limba pe care o vorbesc, 
să aducă o contribuție mult spori
tă la opera de construcție socialis
tă, să participe mai intens, mai 
direct Ia edificarea economici noas
tre — baza trainică a ridicării necon
tenite a nivelului de trai al între
gului popor.

Activitatea comună a tuturor ce
tățenilor țării în cadrul organizații
lor proprii ale Frontului Unității So
cialiste se răsfrînge pozitiv și pe 
plan educativ, prin faptul că asigu
ră condiții propice pentru cultivarea 
patriotismului socialist, pentru dez
voltarea mai puternică a sentimen
telor de frăție și colaborare între 
oamenii muncii de .diferite naționa
lități, pentru formarea conștiinței lor 
socialiste.

în etapa actuală — cînd am pășit 
° intr-un stadiu nou. superior al edifi

cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate — participarea tuturor cetă
țenilor fără deosebire de naționalitate 
la viața politică a țării este o necesita
te, determinată de creșterea puternică 
a conștiinței politice a oamenilor mun
cii, sub influența at it a schimbărilor 
profunde produse in baza materială 
a societății, în structura socială și in 
relațiile sociale — cit și a vastei acti
vități politico-educative desfășurate 
de partid. Pe de altă parte, o aseme
nea largă participare este impusă de 
însăși amploarea și complexitatea 
sarcinilor acestei etape. Avind in ve
dere că in fiecare oraș, în fiecare a- 
șezare rurală se vor ridica, în 
linii următorului cincinal, numeroase 
obiective economice și sociale, de
vin absolut indispensabile aportul 
creator la realizarea acestora al fie
cărui cetățean al patriei, participa
rea convergentă a tuturor energiilor, 
înflorirea întregului fond de compe
tență și inițiativă al poporului.

RESPONSABILITATE, COEZIUNE 
ȘI SOLIDARITATE SOCIALĂ 
MULT SPORITE. Desigur, această 
implicare directă a tuturor cetățeni
lor în viața politică dezvoltă con
știința și responsabilitatea socială a 
fiecăruia, înseși coeziunea și solida
ritatea social# in efortul de realizare 
a sarcinilor și intereselor- colective, 
întărește și mai mult unitatea din
tre toți fiii țării — români, ma
ghiari, germani sau de alte naționa
lități — unitate ce constituie, unul 
din izvoarele forței de nezdruncinat 
a orînduirii noastre.

O dată mai mult apare, în lumina 
acestor realități, caracterul absurd și 
răuvoitor al încercărilor unor cercuri 
reacționare din străinătate de a deni
gra politica națională a partidului și 
statului în scopul de a submina uni
tatea oamenilor muncii. Poporul nos
tru respinge cu indignare 'asemenea 
încercări, răspunsul său exprimin- 
du-se limpede și ferm înainte de 
toate în stringerea și mai puternică 
a rindurilor sale in jurul Partidului 
Comunist Român — așa cum au de
monstrat atît de puternic în ateste 
zile înseși înscrierile masive ale oa
menilor muncii români și de alte na
ționalități în. noile organizații aid 
Frontului Unității Socialiste, adună
rile acestor organizații, telegramele 
adresate conducerii partidului, se- 

. cretarului său general, ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deplina egalitate 
în drepturi a tuturor fiilor patriei 
este o realitate intangibilă și' se în
scrie ca o cucerire istorică, o : mă
reață victorie a socialismului.

Uniți în gînd și în acțiune, ■uniți 
în marea organizație comună -- 

' Frontul Unității Socialiste — oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, își consacră întreaga energie 
creatoare înfloririi patriei co
mune — România socialistă, pe de
plin. încredințați că în acest fell iși 
făuresc viitorul fericit și luminos la 
care năzuiesc.

DE LA ADAS
Printre asigurările pe care ADAS 

le pune Ia dispoziția cetățenilor este 
și „asigurarea mixtă de viață". 
Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau. pentru familia sa 
în cazul survenirii unor evenimente 
asigurate, neprevăzute și nedorite. 
Totodată, dă posibilitatea asigura
tului să economisească în mod pla
nificat o anumită sumă de bani pe 
care o va primi la expirarea poliței. 
Asigurarea mixtă de viață se mai 
practică și in alte trei variante, 
realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin suplimentarea sumei 
asigurate in cazul survenirii unor 
anumite evenimente asigurate, ori 
prin prelungirea in timp „a presta
țiilor ADAS. Astfel, în „asigurarea 
familială mixtă de viață" se pot cu
prinde toți membrii familiei in 
virstă de la 5 ani la '65 de ani, 
oricare dintre aceștia puțind încasa 
suma asigurată. La „asigurarea 
mixtă de viață și suplimentară de 
accidente" s.uma asigurată stabilită 
pentru urmările accidentelor repre
zintă de 6 ori suma prevăzută pen
tru celelalte evenimente cuprinse în 
această asigurare. Prin „asigurarea 
mixtă de viață cu indemnizație pen

tru urmași" se garantează primirea 
eșalonată a unor sume de bani ' de 
către urmașii asiguratului. Asigură
rile menționate prezintă o serie [ de 
caracteristici comune, dintre care 
enumerăm : ® sint accesibile tutu
ror persoanelor in virstă de la 16 
ani pină la 65 de ani. • Se poț 
contracta pe termene de la 5 ani 
la 15 ani. ® Primele de asigurare 
sint diferențiate în funcție de virstă 
persoanei ce se asigură, de durata 
poliței și de mărimea sumei asigu
rate, puțind fi achitate și in rate. 
9 La expirarea asigurărilor Ia care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută in poliță, 
sumele asigurate se plătesc conco
mitent cu o indemnizație de 10 la 
sută, e Asigurările participă la tra
gerile de amortizare lunare și spe
ciale. Pentru a beneficia neîntrerupt, 
de toate foloasele ce le oferă asi- ' 
gurările mixte de viață este nece
sar ca ratele de primă să fie achi
tate la termenele stabilite.

Informații • suplimentare și con
tractarea de asigurări la responsa
bilii eu asigurările din unitățile so
cialiste, agenții și inspectorii de 
asigurare sau, direct, la oricare 
unitate ADAS.

® ALBA. Ija Casa de cultură 
din orașul Cîmpeni a fost pre
zentată în premieră, în interpre
tarea artiștilor amatori din lo
calitate, piesa de teatru „Opinia 
publică" de Aurel Baranga. Re
gia spectacolului — prof. Liviu 
Hebedeanu, directorul casei de 
cultură. Sub genericul .„Te slă
vim, Românie", la Casa pionie
rilor din orașul Sebeș a fost des
chisă o expoziție de artă plastică 
cu lucrări executate de pionieri 
și șoimi ai patriei din localitate. 
In comuna Bistra a fost organi
zat un simpozion comemorativ 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani

de la nașterea compozitorului 
Nicodim Ganea, fiu al acestei 
așezări moțești. (Ștefan Dinică).
• GORJ. Din inițiativa biroului 
Comitetului municipal de partid 
Tg. Jiu, la întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc a fost 
inaugurat recent un curs de cu
noaștere și aplicare a noului me
canism econoiriico-financiar. axat 
pe însușirea direcțiilor funda
mentale cuprinse in documen
tele celui de-al XII-lea Congres 
al partidului. (Dumitru Prună).
• BACĂU. Cîteva expoziții iti
nerante pe teme ca „Astronauti- 
ca secolului XX", „Menținerea

echilibrului ecologic", „Comba
terea dăunătorilor", „Rolul pă
sărilor în natură" etc., organiza
te de muzeul de științele natu
rii, străbat în aceste zile satele 
și orașele județului Bacău, con
tribuind la educarea științifică a 
oamenilor muncii. Ele sînt înso
țite de muzeografi de diferite 
specialități care fac expuneri 
urmate de diafilme și filme do
cumentare. Pînă acum, expozi
țiile au fost vizionate de meca
nizatori și țărani cooperatori din 
Hemeiuși, Păncești, Sascut, Ră- 
căciuni, ca și de muncitori de 
la întreprinderile „Proletarul",

„Partizanul", combinatul de 
hîrtie și celuloză „Letea" din 
Bacău. (Gh. Baltă). • CON
STANȚA. „Pădurenii" este cea 
de-a doua piesă a dramaturgului

CULTURAL
constăntean Barbu Ghjță (medic 
veterinar la o cooperativă agri
colă), a cărei premieră a avut 
loc zilele acestea pe scena tea
trului de dramă și comedie din 
localitate. Regia — Ion Maxi
milian. Din distribuție fac parte:

Marieta Mihalcea, Alexandru 
Mereuță, Ana Mirena, Maria 
Nestor, E. Mazilu, , C. Duicu. 
Scenografia: Eugenia Tără-
șescu Jianu. (G. Mihăescu) 
• MEHEDINȚI. „Munca -- ne
cesitate socială, factor de for
mare și manifestare plenară a 
personalității umane" — s-a in
titulat dezbaterea ce a avut loc 
la clubul tineretului din munici
piul Drobeta-Turnu Severin. La 
Căminul cultural din Șvinița, for
mațiile artistice au prezentat 
evocarea istorică . „Permanenta 
milenară a poporului român pa

aceste meleaguri". „Organizațiile 
proprii ale F.U.S. — noi forme 
ale participării efective a tuturor 
cetățenilor la înfăptuirea hotări
rilor celui de-al XII-lea Congres 
al partidului" a fost tema 
dezbaterii organizate la Casa de 
cultură din Vinju Mare. /Con
duita civică ■ și opinia publică" — 
a fost tema unei mese rotunde 
desfășurate la Căminul cultural 
din Dumbrava. Tot aici, forma
ții artistice au susținut un reci
tal de poezie patriotică sub ge
nericul „Partidului — inima și 
gindul". (Virgiliu Tătara). ® TI

MIȘ. La Galeria de artă foto
grafică din Timișoara s-a 
deschis expoziția de artă foto
grafică din Japonia, manifestare 
artistică organizată in premieră 
în orașul de pe Bega. 37 de foto
grafi amatori niponi expun 95 de 
lucrări alb-negru și color înfă- 
țișînd o mare varietate- de as
pecte din tara soarelui răsare. 
De remarcat că aceasta este cea 
de-a 51-a expoziție de peste ho
tare organizată sub egida filialei 
Banat a Asociației artiștilor fo
tografi din România în cei 15 
ani de existență. (Cezar Ioana).
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Excelenței Sale Doamnei INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Republicii India,

Președintele Partidului Congresul Național Indian (I)
NEW DELHI

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit calde felicitări pentru succesul 
obținut de Partidul Congresul Național Indian condus de dumneavoastră în 
recentele alegeri, precum și cu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția 
de prim-ministru al Republicii India și să vă adresez urările mele de deplin 
succes în realizarea misiunii de înaltă răspundere care v-a fost încredințată.

Exprim, și cu acest prilej, dorința noastră fermă de dezvoltare continuă 
a raporturilor fructuoase româno-indiene pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și in alte domenii, precum și a conlucrării pe tărîmul vieții 
internaționale, în promovarea unei politici de pace, independență națională, 
destindere și largă cooperare între state, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice în lume, ceea ce corespunde pe deplin intereselor popoarelor 
român și indian prietene, cauzei generale a securității, colaborării și înțelegerii 
între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului. NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu și al poporului columbian vă mulțumesc foarte sincer 
dumneavoastră pentru sentimentele nobile și generoase de solidaritate pe care 
ați binevoit să mi le transmiteți, prin mesajul amabil din 28 decembrie 1979, 
cu ocazia gravelor calamități cunoscute, care au devastat țara mea in urma 
numeroaselor inundații și catastrofalelor mișcări telurice.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mal cordiale 
salutări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală.

JULIO CESAR TURBAY AYALA
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Doresc să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră recentă în funcția de 

secretar general al Partidului Comunist Român.
Fie ca bunele relații care există între țările noastre să se întărească 

continuu.
QUET K. J. MASÎRE

Președintele interimar al Republicii Botswana

Vizita unei delegații de congresmani americani

Adunare festivă consacrată aniversării
a 275 de ani de existență a spitalului „Colțea"

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a oferit, vineri, 
un dineu în onoarea delegației de 
membri ai Camerei Reprezentanților 
a Congresului S.U.A., care în aceeași 
zi a sosit în Capitală, la invitația 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperarea economică internațională 
a M.A.N. Din delegație, condusă de 
Charles A. îfenik, președintele Sub
comitetului pentru comerț al Comite
tului pentru căi și mijloace din Ca
mera Reprezentanților, fac parte Jo
seph Fisher, democrat, din partea 
statului Virginia, Frank J. Guarini, 
democrat, din partea statului New 
Jersey, Bill Frenzel, republican, din 
partea statului Minnesota,' James G. 
Martin, republican, din partea statu
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VOLEI: Tragerea la sorți pentru turneele 
de calificare la J.O. din 1980

La Sofia și Pernik se va desfășura 
între 20 și 27 ianuarie turneul de ca
lificare pentru desemnarea a încă 
două participante la competiția mas
culină de volei a Jocurilor Olimpice 
de la Moscova.

Cele zece echipe au fost repartizate 
în două grupe preliminare, după cum 
urmează : Grupa A (La Sofia) : Bul
garia, R.D. Germană, Canada, Mexic 
și S.U.A. ; Grupa B (La Pernik) : 
România, Cehoslovacia, Japonia, Un

In cîteva rînduri
• Ultimul turneu al returului cam

pionatului național feminin de bas
chet a programat vineri în sala spor
turilor de la Floreasca alte întîlniri. 
Rezultatele înregistrate : Universita
tea Timișoara — Progresul 64—62 ; 
Politehnica C.S.Ș. 2 — Carpați Sf. 
Gheorghe 104—30 ; Voința București 
— Olimpia 61—60 ; Rapid — Voința 
Brașov 78—73.

9 Desfășurat la Pancevo, meciul 
dintre echipele Iugoslaviei și Roțnâ- 
niei, contînd pentru campionatul eu
ropean de tenis pe teren acoperit 
(grupa B, seria a Il-a), s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 în favoarea gazde
lor.

După cum s-a mai anunțat, în 
urma disputării partidelor de simplu, 
scorul era egal : 1—1, iar în partida 
de dublu cuplul Zoltan Ilin — Dra
gan Petkovici a întrecut cu 6—7, 6—3, 
7—5 perechea Florin Segărceanu — 
Andrei Dîrzu.

Alte rezultate s grupa B, seria a 
Il-a : Bulgaria — Finlanda 1—2 ; se
ria I : Polonia — Danemarca 2—1; 
seria a IlI-a : Irlanda — Italia 2—1 ; 
grupa A, seria I : Suedia — Ceho
slovacia 2—1 ; R.F. Germania — An
glia 3—0 ; seria a Il-a : Ungaria — 
U.R.S.S. 2—1 ; Austria — Franța 2—1.

9 în prima zi a turneului interna
țional de volei pentru juniori de la 
Sofia, selecționata României a între
cut cu scorul de 3—0 (15—6, 15—4,
15—13) echipa secundă a Bulgariei.

Alte rezultate : Bulgaria (A) — Un
garia 3—0 (15—7, 15—7. 15—0) ; Spa
nia — Polonia 3—I (15—8, 14—16, 
15—11, 15—9).

• La „Madison Square Garden" 
din New York au continuat întrecfe- 
rile ,,Turneului campionilor" la te
nis. Intr-una din partidele derbi ale 
competiției, jucătorul suedez Bjbrn 
Borg l-a întrecut în trei seturi, cu 
3—6, 6—3, 7—6 (tie-break la 7—4), pe 
americanul Jimmy Connors. Și celă
lalt favorit al turneului, americanul 
John McEnroe a terminat învingător, 

lui Carolina de Nord, Louis Bafalis, 
republican, din partea statului Flo
rida, Richard Schulze, republican, din 
partea statului Pennsylvania.

Au participat președinți de comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, depu- 
tați, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Delegația de congresmani americani 

a avut, în aceeași zi, o întrevedere 
cu Moses Rosen, șef rabin al cultului 
mozaic din România, deputat în 
Marea Adunare Națională.

(Agerpres)

garia și Coreea de Sud. Primele două 
clasate se vor califica pentru turneul 
final de la Moscova.

Turneul feminin, care se va disputa 
între 20 și 24 ianuarie, la Pazargic, 
programează în prima zi următoarele 
meciuri : România — Bulgaria ; 
R.P.D. Coreeană — Mexic și Unga
ria — Brazilia. Echipa cîștigătoare se 
califică pentru întrecerile de la Mos
cova.

cîștigînd cu 6—2, 6—3 în fața luî 
Guillermo Vilas (Argentina).

Alte rezultate : Vitas Gerulaitis 
(S.U.A.) — Harold Solomon (S.U.A.) 
6—1. 7—6 ; Roscoe Tanner (S.U.A.) — 
Jose Higueras (Spania) 7—5, 6—4.

• Finala competiției internaționale 
masculine de handbal „Cupa Mării 
Baltice" se va disputa la Kiel 
(R. F. Germania) între selecționatele 
U.R.S.S. și R. D. Germane, cîștigă- 
toarele celor două grupe preliminare.

în ultimele meciuri din grupele 
preliminare s-au înregistrat următoa
rele rezultate : U.R.S.S. — Danemar
ca 23—17 (10—10) Islanda — Norve
gia 21—15 (12—9) ; R. D. Germană — 
R. F. Germania (A) 15—15 (6—6) ;
Polonia — R.F. Germania (B) 22—22 
(10-9).

® în turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mascu
lin, echipa iugoslavă Bosnia Saraje
vo, deținătoarea trofeului, a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 98—96 
(48—48), formația spaniolă Real 
Madrid.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 14 și 15 ianuarie. In țară : Vre
me în general rece. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea ninsori tem
porare în cea mai mare parte a țării. 
Vîntul va. sufla moderat, cu intensi
ficări în Banat, Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea și sudul Moldovei, unde va 
prezenta intensificări, spulberînd pe 
alocuri zăpada. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 15 și 
minus 5 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele vor oscila între minus 
7 și plus 3 grade. La munte va ninge 
viscolit. în București : Vreme în ge
neral rece. Cerul va fi mai mult 
noros. Va ninge temporar', iar vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată, spulberînd zăpada. (Margare
ta Struțu, meteorolog de serviciu).

în Capitală a avut loc, vineri Ia 
amiază, o adunare festivă consacrată 
aniversării a 275 de ani de existență 
a spitalului „Colțea". în cadrul adu
nării, dr. Silvian Dașchievici, directo
rul spițalului, a relevat rolul acestei 
prime unități spitalicești românești 
— ctitorită de spătarul Mihai Canta- 
cuzino în anul 1704 — de leagăn al 
școlii noastre medicale, arătînd că 
aici au luat naștere, rînd pe rînd, 
școlile de medicină internă, de chi
rurgie, oftalmologie, O.R.L., radiolo
gie, dermatologie, stomatologie, ob- 
stetrică-ginecologie, anatomie pato
logică și altele din țara noastră. în 
cadrul spitalului „Colțea" s-au în
ființat, de asemenea, in 1876. Socie
tatea de Cruce Roșie din România, 
iar în 1878, Societatea studenților in 
medicină din București.

Tot aici au muncit și . s-au afirmat 
o serie de figuri proeminente ale 
științei medicale din țara noastră, 
care, prin devotamentul și vasta lor 
activitate de cercetare, închinate 
ocrotirii sănătății omului, au contri
buit la creșterea prestigiului medici
nii românești în lume.

în anii construcției socialiste, bene
ficiind de largi posibilități pe calea 
progresului științific și tehnic, spi
talul „Colțea", modernizat și dotat 
în conformitate cu cerințele etapei 
actuale, este în măsură să asigure la 
un înalt nivel asistența medicală și 
ocrotirea sănătății oamenilor muncii.

în cadrul adunării s-a dat citire 
decretului prezidențial prin Yare, 
pentru merite deosebite în dezvolta
rea științei medicale românești și 
contribuția .adusă la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului în domeniul 
asigurării sănătății populației, • cu 
prilejul a 275 de ani de la înființare, 
se conferă Ordinul „Meritul Sanitar" 
clasa I spitalului „Colțea" din Bucu
rești. Distincția a fost înmînată de 
tovarășul Nicolae Ganea, prim-vice- 
președinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

Colectivul spitalului a fost felicitat 
călduros pentru realizările obținute 
de reprezentanți ai Ministerului Să
nătății, Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie, Uniunii societă
ților de științe medicale, Institutului 
de medicină și farmacie București, 
Direcției sanitare a Capitâlei. ai unor 
întreprinderi și instituții bucureștene, 
care i-au urat noi succese in nobila 
sa muncă de apărare a sănătății 
populației.

Cu ocazia aniversării, precum și 
pentru rezultatele obținute în activi
tatea de ocrotire a sănătății popu
lației, Ministerul Sănătății a conferit 
unor cadre ale spitalului insigna de 
„Evidențiat in munca medico-sani-

Spitalul „Colțea" din București

către toate unitățile
• din industria chimică

Oamenii muncii din întreprinderea de antibiotice 
Iași. în frunte cu comuniștii, ferm angajați în înde
plinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al

(Urmare din pag. I)

— Să revenim la sarcinile din acest 
an ale unităților din sector. Cum 
vor fi îndeplinite obiectivele mobili
zatoare stabilite in direcția creșterii 
eficienței economice ?

— Acțiunile pe care le întreprin
dem pentru creșterea eficienței eco
nomice a activității în industria 
ușoară sînt numeroase.

Ele sint fundamentate prin pro
grame concrete, cu responsabilități 
clar precizate pînă la nivelul fiecărei 
unități. Mă voi opri doar la cîteva 
pentru a exemplifica preocupările 
noastre în acest domeniu. Producti
vitatea muncii in acest an, al cărei 
nivel trebuie să crească față de 1979 
cu 11,1 la sută, se va realiza în prin
cipal prin mai buna folosire a tu
turor utilajelor și instalațiilor din 
dotare, prin modernizarea lor, orga
nizarea superioară a producției și a 
muncii, ridicarea gradului de califi
care a personalului. Trebuie să re
marc faptul că noile capacități de 
producție ce vor Intra în funcțiune 
în acest an, al căror număr se ridică 
la 129, sint dotate cu utilaje cu per
formanțe ridicate, realizate în majo
ritate de industria românească. Tot
odată, in acest an vor fi aplicate o 
serie de tehnologii neconvenționale 
care permit realizarea unor viteze 
de lucru și randamente de circa două 
ori mai mari decit cele clasice. O 
altă principală direcție de acțiune o 
constituie creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime, mate
rialelor, combustibilului și energiei, 
în paralel cu extinderea sau intro
ducerea unor tehnologii noi, care 
asigură finisaje complexe, confe
rind produselor valori estetice și de 
întrebuințare superioare, o preocu
pare deosebită acordăm mai bunei 
gospodăriri a resurselor materiale, 

tară", iar Consiliul Național al Socie
tății de Cruce Roșie — insigna de 
aur „Merite deosebite în activitatea 
de Cruce Roșie".

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune : Momentul 
solemn pe care-1 trăim azi, prilejuit 
de conferirea înaltei distincții Ordinul 
„Meritul Sanitar", clasa I, cu ocazia 
aniversării a 275 de ani de existență 
și neîntreruptă activitate a spitalu
lui „Colțea", reprezintă pentru noi, 
cei ce muncim in acest străvechi 
lăcaș de asistență și cultură medicală, 
ocazia de a da glas celor mal alese 
sentimente pe care vi le purtăm 
dumneavoastră, conducătorul iubit și 
stimat al partidului și statului nos
tru, care întruchipați în mod strălu
cit idealurile de viață și muncă ale 
poporuiui român, cele mai nobile 
trăsături și aspirații umane.

Faptul că medicina beneficiază 
astăzi în patria noastră de un cadru 
organizatoric perfecționat, de condiții 
superioare de practică și largi dispo
nibilități pe calea progresului 'necon
tenit, de orientare a concepțiilor și 
preocupărilor sale fundamentale spre 
aspecte cu adîncă rezonanță socială, 
îl datorăm sprijinului nemijlocit, în
țelegerii și gîndirii dumneavoastră 
novatoare, profund științifice, con
secvenței și înaltei responsabilități cu 
care îndrumați și conduceți toate 
domeniile de activitate, întregul pro
ces istoric de ridicare a României pe 
cele mai înalte trepte de progres și 
civilizație.

Vă asigurăm,.mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, lucrătorii sanitari ai 
spitalului clinic „Colțea" vor depune 
toate eforturile pentru a cinsti în
crederea dumneavoastră șl înalta dis
tincție ce ni s-a acordat, pentru 
traducerea în viață a indicațiilor 
dumneavoastră de inestimabilă va
loare în activitatea noastră practică, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin în lumina 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

★
Cu prilejul aniversării a ăvut Ioc, 

•de asemenea, o sesiune de comunicări 
științifice și a fost editat volumul 
omagial „Spitalul Colțea — Două 
sute șaptezeci și cinci ani de exis
tență".

(Agerpres)

reducerii consumurilor și creșterii 
ponderii materiilor prime din țară, a 
materialelor recuperabile și refolosi- 
bile care, față de 1979, vor spori cu 
peste 30 la sută. Creșterea eficienței 
economice este direct legată și de 
activitatea de introducere a progre
sului tehnic, de materializarea in 
producție a soluțiilor și ideilor teh
nice elaborate de specialiștii noștri 
din institutele de cercetări și unită
țile de producție. Este cert că produ
sele care se vor realiza pe baza noi
lor tehnologii vor satisface in mai 
mare măsură cerințele pieței interne, 
permițînd totodată o valorificare su
perioară la export.

— Poate nu la fel de acute precum 
cele generate de criza petrolului, se 
poate vorbi, pe plan mondial, și de 
serioase greutăți în asigurarea de ma
terii prime necesare industriei ușoare. 
Cum este soluționată această proble
mă în țara noastră in acest an, cit și 
în viitorul cincinal ?

— Criza petrolului are implicații 
și în industria ușoară, care folosește 
o serie de materii prime obținute' din 
produse petroliere. Pe baza indica
țiilor tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu au fost luate 
încă cu ani în urmă măsuri de 
a dezvolta cu precădere producția In
dustriei ușoare pe baza materiilor 
prime indigene, atît naturale, cit și 
înlocuitoare, care să conducă la o re
ducere continuă a importurilor. Tra
ducerea în practică a acestei orien
tări de excepțională însemnătate a 
fost și este posibilă ca urmare a 
complexului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice luate pe multiple planuri, 
care au drept scop crearea în țară a

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE^
(Urmare din pag. a III-a)
economico-socială pe anul 1980 constituie o premisă 
importantă pentru înfăptuirea programului de ridi
care a României pe noi culmi de progres și civilizație, 
colectivul întreprinderii agricole de stat Urziceni, ju
dețul Ilfov, adresează tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderile agricole de stat o înflăcărată chemare 
la Întrecere pentru îndeplinirea și depășirea produc
țiilor planificate și a indicatorilor calitativi pe anul 
1980, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :

1. ÎN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALE vom 
obține in medie la ha :

— 5 000 kg grîu, eu 800 kg peste pian
— 5 500 kg orz, cu 1 200 kg peste plan
— 7 000- kg porumb boabe la neirigat, cu 

2 000 kg peste plan
— 2 850 kg soia, cu 200 kg peste plan
— 2 850 kg floarea-soarelui, cu 225 kg peste plan
— 11 000 kg struguri, cu 1 300 kg peste plan
— 10 500 kg fructe, cu 1 500 kg peste plan
— 11 500 unități nutritive in baza furajeră, cu

— 900 unități nutritive peste plan.

Vom livra suplimentar Ia fondul de stat urmă
toarele :

— 3 850 tone cereale
— 125 tone oleaginoase
— 950 tone struguri și fructe.

2. ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC vom realiza : '
— 5 000 litri lapte pe fiecare vacă furajată, cu

500 litri mai mult decit s-a prevăzut in 
plan ;

— 550 grame spor de creștere în greutate pe 
zi la porcii la îngrășat, cu 10 la sută peste

prevederile planului.

Vom livra Ia fondul de stat peste prevederile pla
nului : 2 500 hi lapte, 250 tone carne porc.

în vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan 
în sectorul vegetal și animal vom acționa pentru :

— aplicarea tehnologiilor pentru producerea indus
trială a cerealelor, plantelor tehnice, a cărnii 
de porc ;

— continuarea încercării experimentale și de pro- 
ducție a celor mai productive soiuri și hibrizi ;

— asigurarea efectivelor de animale, prin obținerea 
a cel puțin 90 viței la 100 de vaci ;

— modernizarea sectorului de creștere și îngrășare 
a porcilor.

3. Prin organizarea superioară a producției _ și a
muncii in toate sectoarele de activitate, gospodărirea 
cu înaltă răspundere ă fondurilor, reducerea cheltu
ielilor la 1 000 Iei producție marfă cu 21 de lei și 
creșterea gradului de valorificare a producției obți
nute, vom realiza depășirea producției nete planifi
cate'cu 12,8 la sută, a producției marfă cu 15 la sută 
și a beneficiului planificat cu 32 la sută. x

4. Organizațiile de partid, sindicat, U.T.C. și con
siliul oamenilor muncii vor desfășura o activitate 
susținută pentru perfecționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor, pentru ridicarea ni
velului politico-ideologic și cultural al acestuia, asi- 
gurindu-sc, in acest fel, o participare conștientă și 
responsabilă a tuturor lucrătorilor din întreprindere 
Ia înfăptuirea exemplară a obiectivelor pe care ni 
le-am asumat.

Deplin conștienți de răspunderea wire ne revine, 
sintem ferm hotăriți să ne amplificăm eforturile pentru 
realizarea exemplară a acestor angajamente, răspun- 
zînd prin fapte hotărîrilor adoptate do cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Roman, pen
tru dezvoltarea și modernizarea agriculturii românești.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL 
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI

TETUL U.T.C.

IntrtHirinderea ite antibiotice

XII-lea al partidului, însuflețiți permanent de 
exemplul mobilizator al. secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au concentrat 
întreaga capacitate de muncă și forță creatoare pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă in 
actualul cincinal, in primii patru ani obținind o pro
ducție industrială suplimentară in valoare de 510 mi
lioane lei.

în condițiile aplicării în practică a noului meca
nism- economico-financiar, în anul 1979 am realizat 
o producție netă suplimentară in valoare de 33 mi
lioane lei și o depășire a producției fizice cu 67 mi
lioane lei.

Animat' de voințq de a îndeplini exemplar sarci
nile sporite ale planului pe anul 1980, colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea de antibiotice 
Iași cheamă la întrecere socialistă toate unitățile din 
industria chimică și se angajează să realizeze urmă
toarele obiective :

1. — Depășirea producției nete planificate cu 12 mi
lioane Iei și a producției de medicamente de uz uman 
și veterinar cu 20 milioane lei.

în acest scop vom acționa pentru :
— folosirea mai bună a capacităților de producție 

existente și realizarea prin autoutilarc a unui 
volum dc utilaje peste plan in valoare de 1,5 mi
lioane lei ;

— sporirea cu 1,5 Ia sulă a randamentelor de ob
ținere a antibioticelor de semisinteză.

2. — Depășirea cu 1,5 la sută a nivelului planificat 
al productivității muncii calculată pe baza producției 
nete, prin :

— ridicarea gradului de calificare a personalului, 
prin organizarea exemplară a'cursurilor de pre
gătire profesională săptămînale, pe baza unui 
program complex in care să fie cuprinși peste 
2 200 oameni ai muncii ;

— punerea în aplicare a studiilor elaborate privind 
îmbunătățirea organizării producției și a muncii, 
creșterea gradului de mecanizare și automatizare 
a operațiunilor de transport interfazic și uzinal.

3. — Reducerea cheltuielilor totale la 1 000 lei pro
ducție marfă cu 8 lei și a celor materiale cu 6 lei.

4. — Depășirea planului de export pe devize libere 
cu 1,5 milioane lei valută.

5. — Vom acționa pentru realizarea unor parametri 
calitativi prevăzuți in farmacopeele de largă circu
lație internațională.

6. — Prin valorificarea inițiativelor creatoare pro
prii, a rezultatelor Centrului de cercetare pentru anti
biotice, care-și desfășoară activitatea sub directa în
drumare a Institutului Central de Chimie, precum și 
a lucrărilor efectuate in colaborare cu institutele de 
invățămint superior, se va asigura :

— creșterea ponderii valorice a produselor noi și 
reproiectate cu 2 la sută față de plan prin asi
milarea produsului sintcclox flacoane și a ceaiu
rilor medicinale ;

— realizarea unei eficiente de 4,5 milioane lei, prin 
aplicarea invențiilor și inovațiilor ;

— reducerea efortului valutar cu 1,5 milioane Iei 
valută, prin asimilarea unor piese de schimb 
din import și înlocuirea unor materii prime din 
import cu materii indigene.

7. — Vom acorda o atenție sporită îmbunătățiri! 
permanente a condițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii prin aplicarea programului de mă
suri privind reducerea noxelor chimice și biologice.

8. — Voni prelua de la constructor și vom realiza 
cu forțe proprii un volum de investiții în valoare de 
4 milioane lei la construcții-montaj.

Inscriindu-ne cu entuziasm în amplele manifestări 
prilejuite de Festival,ul național „Cintarea României" 
și „Daciada", vom organiza acțiuni politico-ideologice, 
cliltural-artistice și sportive menite să mobilizeze 
oamenii muncii Ia realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan și angajamentelor asumate in întrecerea so
cialistă, să contribuie la dezvoltarea creației științifice 
și tehnice de masă. la formarea și educarea omului 
nou, exămplu dc comportare in muncă, familie și 
societate.

Cu convingerea că toate colectivele de muncă din 
industria chimică își vor mobiliza eforturile pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al Par
tidului Comunist Român, vom acționa cu entuziasm, 
cu toată priceperea, dăruirea și energia creatoare 
pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan, 
pentru creșterea aportului chimiei la dezvoltarea 
economiei noastre naționale.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL 
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI

TETUL U.T.C.

unei baze proprii dc materii prime 
necesare industriei ușoare. Ca urma
re, din agricultura țării noastre se 
asigură cea mai mare parte din ne
cesarul de lină, fuior de in și cine- 
pă, piei, gogoși de mătase, iar din 
industria chimică aproape întregul 
necesar de fibre și fire chimice, cau
ciuc, coloranț.i, chimicale ș.a.

în același timp, și in cadruL minis
terului s-au înființat întreprinderi și 
secții producătoare de materii prime, 
materiale și accesorii necesare ra
murii, pentru : piele sintetică și alți 
înlocuitori de piele, talpă sintetică, 
coloranți și chimicale de mic tonaj. 
Drept urmare, ponderea materiilor 
prime asigurate din țară va crește 
în industria textilă la peste 75 la 
sută in anul 1980, față de 51 la sulă 
în 1975, iar în industria de pielărie 
la aproape 80 Ia sută, față de 58 la 
sută în 1975.

— Un obiectiv permanent îl con
stituie in întreaga economie creșterea 
calității producției., Cum poate fi evi
dențiat acest proces în industria 
ușoară pentru, acest an și în cinci
nalul viitori

— Calitatea înaltă a produselor a 
constituit șl constituie unul dintre 
obiectivele centrale ale activității 
tuturor întreprinderilor din industria 
ușoară. Aceasta datorită faptului că 
produsele noastre sînt folosite de în
treaga populație a țării, precum și de 
cumpărători din alte țări, ale căror 
exigente au crescut an de an. Ple- 
cind de la această realitate obiecti
vă, ne-am îndreptat atenția spre 
crearea condițiilor materiale de îm
bunătățire continuă a calității, dez- 
voltînd prioritar activitatea de creație, 

cercetare și modernizare a producției, 
de introducere și extindere a tehno
logiilor noi de fabricație, dotarea în
treprinderilor cu utilaje moderne de 
mare randament. Drept urmare, in 
anul 1980, ponderea produselor noi și 
reproiectate din totalul protlucției- 
niiirl'ă va reprezenta 58 la sută, iar 
80 la sută din aceste produse noi sînt 
realizate pe baza concepției proprii. 
Totodată, ponderea produselor de ca
litatea I din totalul producției care 
se livrează pe calități va reprezenta 
in acest an circa 84 la sută. Noi 
considerăm toate aceste sarcini de 
plan ca minimale și dorim să asigu
răm și pe această cale pe beneficiari 
că avem prevăzute în fiecare cen
trală industrială și întreprindere pro
grame concrete de măsuri care să 
conducă la înlăturarea deficientelor 
de calitate înregistrate în anul .1979, 
care, pe bună dreptate, au nemulțu
mit pe unii cumpărători.

— Cu prilejul expozițiilor din anul 
trecut s-au întreprins numeroase 
sondaje în rîndul publicului. Ce va
loare practică au ele pentru produ
cători, ce idei ale consumatorilor își 
găsesc materializarea in producția de 
bunuri de corisum in acest an 1

— într-adevăr, în anul 1979 s-au e- 
fectuat și testări ale opiniilor pu
blicului asupra produselor industriei 
ușoare, care au vizat ’ o arie vastă 
de aspecte, cum sînt : diversificarea 
gamei sortimentale, îmbunătățirea 
calității, realizarea unor produse care 
să permită o multiplă folosire, a- 
daptarea de soluții noi în executarea 
unor produse, îmbunătățirea modu
lui de ambalare, etichetare și teh- 
noprezentare a produselor si altele. 

Opiniile publicului au fost centrali
zate și analizate cu simț de răspun
dere de specialiști, in vederea ma
terializării lor in producție. Dintre 
opiniile mai importante care ah fost 
reținute și de car.e se ține seama 
în producția anului 1980 menționez : 
realizarea unui număr mai mare de 
confecții.din țesături subțiri de in 
pentru femei ; diversificarea! mai 
mare a țesăturilor tip bumbac pen
tru cămăși, noi modele de 'îmbră
căminte din catifea și diftină pen
tru femei și bărbați, noi modele de 
pantofi și sandale pentru bărbați, 
pantofi cu fețe textile și pitele. 
Toate aceste produse și modele 
noi care vor fi livrate fondului 
pieței. în acest an și care corespund 
cerințelor legitime' ale cumpărători
lor considerăm că vor contribui la 
satisfacerea mai bună a cererilor 
populației, la ridicarea nivelului de 
trai al acesteia. De aceea, asigurăm 
și pc această cale pe cumpărători că 
vom fi receptivi la orice sugestie șî 
observație primită și care va consti
tui pentru întreprinderile noastre un 
mijloc de îmbunătățire a activității 
de creație și producție.

în încheiere doresc ca, în nume
le tuturor oamenilor muncii din in
dustria ușoară, să asigurăm condu
cerea de partid și de stat, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
sintem hotăriți să nu precupețim 
nici un efort, să muncim cu și mai 
multă hotărire și abnegație pentru 
îndeplinirea în mod exemplar a mă
rețelor obiective stabilite de Congre
sul al XII-lea, acesta fiind răspun
sul oamenilor muncii din industria 
ușoară pentru condițiile mereu mai 
bune de muncă și viață asigurate.

Convorbire realizată de
Ban CONSTANTIN

® NOCIVITATEA FU
MATULUI. Dacă în anul 1961, 
cancerul pulmonar în rîndul fe
meilor americane se situa -pe 
locul opt, printre alte for
me de cancer, acum datorită 
răs.pindirii fumatului, riscul îm
bolnăvirii a crescut vertiginos, 
ajungînd să ocupe locul al doi
lea. După cum estimează un ra
port de specialitate, anul acesta 
26 500 de femei din S.U.A. vor 
muri de cancer pulmonar, iar 
alte 32 000 vor fi diagnosticate 
ca avind această gșavă maladie. 
Dealtfel, statisticile arată că un 
fumător din patru ajunge pînă 
la sfîrșitul vieții să fie atins de 
o formă sau alta de cancer.

© LASERUL, PENTRU 
MĂSURAREA VITEZEI.

La Institutul de electronică al 
Academiei bulgare de știință a 
fost pus la punct un aparat de 
măsurare pe bază de laser, ca
pabil să determine de la distan
țe apreciabile viteza a diferite 
obiecte. Aparatura înregistrează 
viteze situate între un milimetru 
și 100 de metri pe secundă — 
dovedindu-se deosebit de util în 
centralele automate de comandă 
la măsurarea vitezei unor cu- 
renți de apă și gaze.

© PERFORMANTĂ 
CULINARĂ. Un tehnician 
francez a realizat un aparat pen
tru... curățarea de coajă a ouălelor 
fierte. Aparatul, care urmează 
să intre în curind în producția 
de serie, a suscitat interesul 
marilor cantine și restaurante, 
unde automatizarea acestei mi

găloase operații ar însemna un 
serios cîștig de timp. Aparatul 
cojește,, cu ajutorul presiunii 
apei, pînă la 2 000 de ouă pe oră.

® PENTRU AMATO
RII DE SENZAȚII „LA 
ÎNĂLȚIME". Un centru in
ternațional al amatorilor pentru 
zboruri cu balonul a luat ființă 
în localitatea Château—d’Oex 
în Elveția. Prospectele centru
lui anunță că doritorilor de-sen
zații „la înălțime" li se va pune 
la dispoziție tot ceea ce este 
necesar pentru un zboi- la bor
dul unui aerostat. Centrul a luat 
ființă la numeroasele cereri ale 
turiștilor, amatori de excursii 
cu balonul deasupra frumoase
lor peisaje ale munților Alpi.

© PROIECTUL „PO
LURILE SOLARE". Organi
zațiile pentru cercetarea spa
țiului cosmic din S.U.A. și Eu
ropa Occidentală au elaborat 
un proiect care prevede folosi
rea planetei Jupiter ca „platfor
mă de lansare" pentru a plasa 
două sonde cosmice pe orbite 
în jurul polurilor Soarelui — 
care n-au fost niciodată obser
vate și cercetate. Cele două son
de cosmice automate vor fi 
lansate in februarie 1983 în di
recția Jupiter, unde vor ajunge 
după 470—475 de zile. De pe 
Jupiter, sondele vor fi propul
sate una spre polul nord și alta 

spre polul sud ale astrului so
lar. în 1986, sonda care va evo
lua in regiunea polului nord se 
va apropia la distanța minimă 
de Soare — 297 milioane kilo
metri. Aproximativ în același 
timp, cealaltă sondă se va apro
pia, la aceeași distanță, de po
lul sud. Cele două sonde își 
vor continua zborul pe orbite, 
în jurul Soarelui, cu o viteză de 
125 000 kilometri pe oră, ceea 
ce înseamnă că după nouă luni 
își vor inversa pozițiile ; sonda 
pornită de la polul nord va a- 
junge în regiunea polului sud, 
iar cea pornită de la polul sud 
— în regiunea polului opus. 
Telescoapele și alte aparate de 

bord își vor trimite simultan 
informațiile pe Pămint.

® PRIMEJDIA TERMI
TELOR. Din trei regiuni egip
tene — Assiut, Valea Nouă și 
Asuan — sosesc știri alarmante 
despre o invazie de proporții a 
termitelor. Insectele distrug tot 
ce le iese în cale. în unele sate 
din regiunea Valea Nouă cultu
rile sint complet compromise, 
iar în satele din regiunea Assiut 
sînt amenințate cu distrugerea 
peste 2 000 de clădiri ; două școli 
din această‘regiurie au fost li
teralmente „mincate" de ter
mite. Autoritățile au luat mă
suri pentru a stăvili invazia.

® .„MEMORIA" HO
LOGRAMELOR. Un 

de cercetători de Ia Institutul 
de fizică atomică din Leningrad 
a realizat un disc de sticlă pe 
care pot fi înregistrate mii de 
pagini de text. Pe suprafața sa 
se pot observa mici pete de cu
loare închisă, constînd din e- 
mulsie holografică, amplasate în 
cercuri concentrice. Dacă discul 
este rotit in fața unei surse de 
lumină, petele încep să strălu
cească, fiecare dintre ele, in 
ciuda diametrului de numai 2.5 
mm. puțind codifica informațiile 
cuprinse într-o pagină de car
te ; 2000 de pete înseamnă, așa
dar, echivalentul a trei volume 
enciclopedice. înscrierea textu
lui pe discuri se realizează în 
mod automat, intr-o instalație 
specială. „Memoria" holografică 
permite rezolvarea unor impor
tante probleme științifice, ca 

de pildă îmbunătățirea „memo
riei" computerelor.

® ACOPERIȘ CAP
TATOR DE ENERGIE. 
Transportul de cărți? documen
te, presă între diferitele clădiri 
ale Universității din Louvain 
(Belgia) va fi asigurat, intr-un 
viitor apropiat, de un vehicul 
solar, construit de specialiștii 
respectivei instituții. Noutatea 
prezentată de acest vehicul'o 
constituie faptul că energia so
lară care alimentează bateriile 
nu este captată de celule co
lectoare plasate pe acoperișul 
mașinii, cum se întîmplă în ca
zul automobilelor solare expe
rimentale realizate pină acum, 
ci pe cel al garajului.



„O expresie a pretorii 
politicii României, a fâeritoruloi ei, 

președintele Uae Ceausescu" 
Ample comentarii în presa elenă pe marginea volumelor 
din opera președintelui țării noastre apărute în Grecia 

sub titlul „România și lumea contemporană"
ATENA 11 (Agerpres). — Publicarea, in limba greacă, a celor cinci 

volume din operele președintelui Nicolae Ceaușescu, apărute sub titlul 
„Itomânia fi lumea contemporană", continuă să fie comentată de presa 

. greacă.

Ziarul „KATHIMERINI", remarcînd 
faptul că cele cinci volume din ope
ra președintelui României, constituie 
un mare succes editorial, relevă că 
prefețele semnate de înalte persona
lități ale vieții politice și culturale 
elene „exprimă prețuirea generală in 
Grecia față de politica României și, 
îndeosebi, față de făuritorul acesteia, 
președintele Nicolae Ceaușescu, Se 
face astfel accesibilă unui larg pu
blic cititor o politică din care se pot 
desprinde multe învățăminte. Fără 
îndoială, selecționarea unei părți în
semnate din opera conducătorului ro
mân și prezentarea ei de către per
sonalități de seamă reprezintă, in 
același timp, un mare serviciu făcut 
cititorului grec".

La rindul său, prestigiosul săptă- 
minal „POLITICA THEMATA", care 
consacră operei președintelui Nicolae 
Ceaușescu patru pagini, subliniază : 
„Transformările politice petrecute in 
România in urmă cu 35 de ani au 
consacrat-o definitiv ca o țară cu 
prestigiu internațional, din momentul 
in care s-a angajat pe calea unei im
presionante- dezvoltări socialiste și da 
care sint mîndri toți românii. Dove
zile în acest sens, mai vechi și mai 
noi, sint multiple. Nu de mult, la 
sfirșitul lunii noiembrie 1979, cel 
de-al XII-lea Congr-es al Partidului 

$ Comunist Român punea în evidență 
nu. numai succesele obținute in cei 
35 de ani, ci și uriașele posibilități 
de care dispune această țară balca

nică pentru a-și defini obiectivele 
dezvoltării pină în anul 2000“.

. „Ceea ce prezintă insă un interes 
și mai mare, impresiopind in același 
timp — scrie săptăminalul grec — 
este faptul de netăgăduit că România 
de azi, o țară mijlocie din punct de 
vedere al populației și al teritoriului, 
a reușit să se facă prezentă pe arena 
mondială și să-și facă auzit glasul 
ori de cite ori evenimentele mondiale 
afectează, intr-un fel sau altul, soarta 
și evoluția umanității.

Făuritorul și inspiratorul acestei 
politici, pusă în aplicare in ultimii 
15 ani și, îndeosebi, . astăzi, pentru 
viitorul imediat și mai îndepărtat, 
este președintele României, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu.

Este o constatare comună, a tutu
ror că politica României de azi, care 
a impresionat întreaga opinie publică 
internațională, și care este urmărită 
cu viu interes de întreaga lume, a 
fost elaborată și promovată direct in 
cadrul conducerii de partid și de stat 
de către autorul acestor opere, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu". „Așa 
cum notează și președintele Republi
cii Elene, dl. Constantin Tsatsos 
— conchide „Politica Themata" — 
aceste cinci volume din opera șefului 
statului român vor pune poporul 
grec intr-un contact direct cu sufletul 
șî inteligența unui prieten încercat și 
colaborator al său pe atitea planuri".

Spre unificarea forțelor de stingă din Salvador
SAN SALVADOR 11 (Agerpres).— 

Partidul Comunist din Salvador, 
Forțele Populare de Eliberare „Fa- 
rabundo Marti" și Forțele Armate 
ale Rezistenței Naționale au dat pu
blicității un comunicat comun afir- 
mind voința lor de a crea un orga
nism de coordonare revoluționară —- 
anunță, din San Salvador, agenția 
Prensa Latina.

Pe de altă parte, Guillermo Ma
nuel Ungo, fost membru al Juntei 
Revoluționare de Guvernămînt din 
Salvador, președintele Mișcării Na
ționale Revoluționare, a declarat, la 
San Jose (Costa Rica), în cadrul ■ 
unei conferințe de presă, că pentru

soluționarea actualei crize este ne
cesară participarea organizațiilor de 
stingă din Salvador.

EI a precizat că partidul său luptă 
pentru înlocuirea actualei societăți 
salvadoriene cu una nouă, demo
cratică. Pentru aceasta' — a spus el 
— este nevoie de formarea unui gu
vern cu larg sprijin politic, un cabi
net unipartit nefiind capabil să re
zolve actuala situație de criză. Miș
carea Națională Revoluționară — a 
spus, în încheiere, Manuel Ungo — 
este partizanul unității tuturor orga
nizațiilor de masă progresiste și re
voluționare.

Amploarea grevei siderurgiștilor britanici
LONDRA 11 (Agerpres). — Greva 

siderurgiștilor, declanșată la 2 ianua
rie de peste 100 000 de muncitori ai 
companiei naționale „British Steel", 
va face obiectul unei dezbateri. spe
ciale în Camera Comunelor, la cere
rea guvernului britanic.

După cum s-a anunțat, greva a fost 
Inițiată în sprijinul revendicărilor de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă 
și de viață și Împotriva proiectelor 
companiei de a produce o așa-zisă 
„redresare" prin diminuarea dreptu
rilor oamenilor muncii și concedierea 
a aproximativ unei treimi din totalul 
forței de muncă.

Potrivit ultimelor știri din Londra,

aproximativ 35 000 de muncitori din 
sectoarele auxiliare ale companiei 
„British Steel" au respins ofertele 
făcute de conducerea firmei, anun- 
țînd intenția de ase alătura greviș
tilor în zilele următoare. .

Pe de altă parte, minerii din Țara 
Galilor au hotărit să declare, la rîn- 
dul lor, începind de la 21 ianuarie, o 
grevă pentru a determina compania 
să renunțe la închiderea celor două 
uzine existente' în această regiune, 
ceea ce ar atrage după sine pier
derea a aproximativ încă 15 000 locuri 
de muncă în industria carboniferă și 
în alte ramuri legate de industria si
derurgică.

Pentru unitatea de acțiune a patrioților
Zimbabwe

Apel al reuniunii la nivel înalt de la Beira (Mozambic)
MAPUTO 11 (Agerpres). — în ora

șul mozambican Beira s-a încheiat o 
reuniune la care au luat parte pre
ședinții Mozambicului — Samora Ma- 
chel, Zambiei — Kenneth Kaunda, 
Angolei — Jose Eduardo dos Santos, 
Tanzaniei — Julius Nyerere, vice
președintele Botswanei — Quette Ma- 
sire, precum și Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, și alți conducători ai 
Frontului. Potrivit comunicatului 
reuniunii — transmis de agenția 
Angop — a fost examinată proble
ma coordonării diferitelor acțiuni pe 
plan internațional vizînd „constituirea 
unui stat Zimbabwe cu adevărat li
ber și democratic". A fost efectuată, 
de asemenea, o trecere în revistă a

situației actuale din Rhodesia, fiind 
evocată influența acesteia asupra si
tuației din întreaga regiune.

Participants la întîlnirea de la 
Beira — apreciază comunicatul citat 
— și-au exprimat profunda preocu
pare în legătură cu invitația adresată 
forțelor militare sud-africane de auto
ritățile britanice de a rămîne în Rho
desia, precum și față de utilizarea sis
tematică a forțelor fostului regim 
rhodesian în menținerea ordinii — 
acțiuni care pun în pericol pacea și 
securitatea în această regiune a con
tinentului african.

Participants la reuniune și-au re
afirmat sprijinul față de Frontul Pa
triotic, făcînd apel la unitatea de ac
țiune în cadrul acestei organizații.

Pe calea aplicării acordului 
în problema rhodesiană

® Desfășurarea acțiunii de regrupare a forțelor patriotice 
• Noi proteste împotriva prezenței trupelor sud-africane
SALISBURY. — In virtutea acor

dului de la Londra cu privire la re
glementarea problemei . rhodesiene, 
peste 20 000 de luptători ai Frontului 
Patriotic Zimbabwe s-au prezentat 
pină in prezent în punctele de adu
nare stabilite. Așa cum relevă agen
ția France Presse, această acțiune a 
fost facilitată de faptul că termenul 
limită pentru regruparea forțelor res
pective a fost prelungit de la 4 la 11 
ianuarie. De la începutul săptămânii 
și pină in prezent, precizează agen
ția, cîteva sute de luptători s-au a- 
dăugat celor reuniți deja in taberele 
plusate sub supravegherea unităților 
de ordine ale Commonwealthului. 
Procesul de regrupare nu s-a încheiat 
însă. După unele surse, numărul ce
lor rămași in afara taberelor s-ar ri
dica la cîteva sute, -iar după altele la 
citeva mii.

Pe de altă parte, știri sosite din 
diferite capitale arată că prezența

trupelor R.S.A. pe teritoriul. Rhode
siei continuă să provoace vii pro
teste din partea opiniei publice in
ternaționale, aceasta fiind considerată 
ca o încălcare flagrantă a acordului 
de la Londra. Joi, in fața reședinței 
din Londra a premierului britanic, a 
avut loc o demonstrație organizată de 
mișcarea antiaparthe.id din Marea 
Britanie in cursul căreia manifestan
ta au cerut retragerea imediată a a- 
cestor trupe. Ei au adresat. în acest 
sens, o scrisoare premierului britanic. 
Același lucru a fost revendicat de că
tre Frontul Patriotic Zimbabwe, se
cretarul general al Organizației Uni
tății Africane, Edem Kodjo, ca și de 
unele țări membre ale acestui for.

— Guvernatorul Rhodesiei, lordul 
Soames, a recunoscut că a autorizat 
unor unități ale armatei sud-africane 
să rămină la Beitbridge. Rhodesia, 
„în scopul protejării legăturilor ru
tiere între Africa de Sud și Zambia".

încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile P.C.U.S. 

si P.C. francez»
MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 

Moscova au luat sfirșit convorbirile 
dintre delegația P.C.U.S., în frunte cu 
L.I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și de
legația P.C. Francez, în frunte cu 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F. In comunicatul comun, di
fuzat de agenția T.A.S.S., se relevă 
că părțile au făcut un schimb de opi
nii în cele mai importante probleme 
ale situației internaționale și ale rela
țiilor dintre cele două țări, precum si 
cu privire la dezvoltarea relațiilor șî 
colaborării dintre P.C.U.S. și P.C.F.

îmbunătățirea climatului general al 
relațiilor internaționale, menționea
ză comunicatul, implică respectarea 
principiilor suveranității popoarelor, 
independenței și neamestecului în tre
burile interne ale celorlalte țări. 
Orice țară, indiferent de proporțiile 
sale, trebuie să aibă posibilitatea să 
participe activ Ia rezolvarea proble
melor internaționale. Trebuie să se 
lupte cu hotărîre pentru Înlăturarea 
blocurilor militare, pentru dizolvarea 
lor. ,

Intre comuniștii sovietici și fran
cezi, se spune în comunicat, există 
relații de prietenie bazate pe inde
pendență, egalitate în drepturi și 
neamestec. Cele două partide consi
deră că deosebirile de poziții și di
vergențele existente nu pot constitui 
o piedică pentru colaborarea lor în 
realizarea unor obiective fundamen
tale ce le sint comune, cum ar fi lupta 
pentru pace, dezarmare și colaborare 
internațională.

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

ț. l" !

DEJUN PRIETENESC. Andrei Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a oferit un dejun in 
cinstea ambasadorului Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, în legătură cu plecarea sa definitivă în patrie, anunță 
agenția T.A.S.S. Dejunul s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR 
DE RATIFICARE a convenției între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară privind 
soluționarea și prevenirea cazuri
lor de dublă cetățenie, semnată la 
București Ja 13 iunie 1979, a avut 
loc la Budapesta. Schimbul in
strumentelor de ratificare a fost 
efectuat de ambasadorul român 
la Budapesta, Victor Bolojan, și de 
adjunctul ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Istvan Roska.

O PLENARA A C.C. AL P.C. 
DIN BANGLADESH a avut loc la 
Dacca, la 11 ianuarie. Plenara a a- 
nalizat situația politică internă din 
țară. A fost adoptată hotărirea ca 

,al III-lea Congres al partidului să 
aibă loc între 10—14 februarie 1980.

COLABORARE MILITARĂ TUR- 
CO-AMERICANĂ. La Ankara a fost 
parafat un acord' intre S.U.A. și 
Turcia care stabilește principiile de 
bază ale relațiilor dintre cele 
țăi'i in domeniul militar.

ACORD ROMANO-SPANIOL. La 
Madrid a fost semnat Acordul pri
vind transporturile aeriene între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia- și Guvernul Spaniei, care va 
contribui la dezvoltarea în conti
nuare a transporturilor aeriene ci
vile între cele două țări.

două
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Conducătorii militari ai Frontului Patriotic Zimbabwe au organizat la Salis
bury o conferință de presă, în cadrul căreia au protestat împotriva menținerii 
ilegale a unor trupe sud-africane pe teritoriul Rhodesiei. Ei au cerut.adoptarea 
de măsuri pentru respectarea cu strictețe a prevederilor acordurilor privind 

reglementarea problemei rhodesiene

Uzine pariziene 
ocupate de muncitori

PARIS. 11 (Agerpres). — Față de 
intenția patronatului de a închide 
mai multe întreprinderi și de a con
cedia aproximativ 2 000 de salariați, 
un număr de 13 uzine din zona in
dustrială pariziană au fost ocupate 
de oamenii muncii.- Printre acestea 
se numără o uzină siderurgică, o în
treprindere constructoare de ,ma- 
șini-unelte și o alta de echipamente 
electrice. •

Aceste ample acțiuni revendicati
ve au loc pe fundalul concedierilor 
masive din ultimii ani, in zona in
dustrială a capitalei franceze. Astfel, 
în regiunea menționată au' fost su
primate, numai în ultimii cinci ani, 
150 000 de locuri de muncă.

SENATUL ITALIAN ȘI-A 
CHEI AT DEZBATERILE cu 
vire la unele măsuri prezentate de 
guvern în vederea combaterii te
rorismului. S-a subliniat in unani
mitate necesitatea de a se adopta 
măsuri imediate pentru frînarea 
și combaterea terorismului. Sena
tori reprezentind partidele comu
nist și socialist au prezentat unele 
propuneri concrete de 
a proiectelor de lege 
guvern.

RELAȚIILE DINTRE CIPRU ȘI 
PIAȚA. COMUNĂ. Ministrul cipriot 
de externe, Nikos Rolandis. a de
clarat că țara sa așteaptă să aibă 
negocieri in următoarele șase luni, 
pentru al doilea stadiu al acordu
lui de asociere la Piața comună. El 
a apreciat că actualele aranjamente 
dintre Cipru și Piața comună, care 
constituie o prelungire a statutului 
de asociere, nu sint „echilibrate" și 
și-a exprimat temerea că prelun
girea lor ar putea afecta exportu
rile de produse agricole cipriote in 
țările membre ale C.E.E. DefiMvî 
comercial al țării sale cu țările 
C.E.E. este de peste 100 milioane 
lire cipriote.

îmbunătățire 
elaborate de

FOTOGRAFII

DECES. George Meany, fostul 
președinte al Uniunii Sindicale 
Americane A.F.L.-C.I.O., a încetat 
din viață joi seara, in virstă de 85 
de ani. /Meany a condus puternica 
confederație sindicală americană 
timp de aproape 25 de ani, pină in 
1979.

„ROMANIA AZI", INAUGURATAO EXPOZIȚIE DE
LA TEHERAN, prezintă aspecte ale realizărilor obținute de poporul român 

ț_ pe drumul construirii socialismului.

INTERNATIONAL

Anglia redeschidă 
dosarul contribuției sale 

la bugetul C. E. E.
LONDRA 11 (Agerpres). — Ian 

Gilmour, adjunct al ministrului de 
externe al Marii Britanii, va efectua 
săptămâna, viitoare un turneu in 
capitalele a cinci țări membre ale 
Pieței comune — Belgia, R.F.G., Ir
landa,, Danemarca și Franța — pen
tru a examina cu partenerii respectivi 
di Angliei din C.E.E. problema redu
cerii contribuției engleze la bugetul 
comunitar. Anterior, emisarul brita
nic a purtat convorbiri pe aceeași 
temă la Roma, Haga și Luxemburg.

Observatorii de la Londra amintesc 
faptul că premierul britanic a încer
cat fără succes să obțină consimță
mântul partenerilor din C.E.E. în a- 
ceastă chestiune, cu prilejul reuniunii 
la nivel înalt a „celor nouă", desfă
șurată luna trecută la Dublin.

PabUabed with Tiu? New York. Time» and The AVhwiiinpfton Post 

„Anii ’80 preiau și vor amplifica 
dificultățile deceniului încheiat" 

„Inflația implacabilă și continua creștere a prețului energiei au fost 
problemele majore care au dominat deceniul încheiat și aruncă perspective 
întunecate asupra anilor ’80" - scrie ziarul „INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE", care publică o amplă analiză asupra situației economice a 
țărilor Europei occidentale, in articolul intitulat „Anii '80 preiau și vor 
amplifica dificultățile deceniului încheiat", ziarul reproduce concluziile unor 
studii pe această temă efectuate de Fondul Monetar Internațional, Orga
nizația pentru colaborare și dezvoltare economică și Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa, subliniind că toate aceste studii „prevăd in 
deceniul în care am intrat creșterea inflației, a șomajului și continuarea 
stagnării in producție".

BORiEKlTĂRl'-CONSTRUCTIVE ȘI aEÂLISTE, ÎN CONSENSiCU INTERESELE 1 
IjÎNTREGg AFIRMATE DE CONGRESUL AL XH-LEA AL;EAR$W|ULWS

Propuneri concrete, constructive ale României socialiste 
pentru progresul cauzei securității europene

Dînd expresie năzuințelor poporu
lui nostru de a trăi în pace, înțele
gere și colaborare cu celelalte po
poare ale continentului, cu toate na
țiunile lumii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Mesajul de Anul nou, 
ca și în cuvintarea rostită cu prilejul 
primirii șefilor misiunilor diplomati
ce, a evidențiat cu putere importan
ță pe care o prezintă intensificarea 
eforturilor pentru înfăptuirea secu
rității europene și, în acest sens, ne
cesitatea unei bune pregătiri a reu
niunii care va avea loc anul acesta 
la Madrid.

După cum se .știe, înfăptuirea unei 
reale și trainice securități europene a 
fost reafirmată în Raportul prezentat 
la Congresul al XII-lea al partidului 
ca obiectiv de prim ordin al politicii 
externe a partidului și statului nostru. 
Ceea ce s-a impus de data aceasta, 
în1 mod cu totul deosebit, atenției 
cercurilor politice, a opiniei publice 
internaționale, au fost ideile noi, pro
punerile constructive formulate de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele'republicii, pentru impulsio
narea procesului de edificare a secu
rității europene.

Cu deosebită vigoare, s-a reliefat 
în Raport însemnătatea primordială 
pe care România o acordă măsurilor 
in domeniul dezarmării pentru în
făptuirea unei reale securități pe 
continent, în aceasta existînd ga
ranția fiecărui popor de a se dez
volta liber, fără teama de ame
nințări" și intervenții din afară. .In 
acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „împreună 
cu celelalte popoare europene, vom 
participa activ Ia buna pregătire 
a reuniunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să dea un puternic impuls 
înfăptuirii unitare a documentelor de 
la Helsinki, colaborării intre toate 
statele continentului și, în mod deo
sebit, trecerii la măsuri concrete și 
eficiente de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care nu se pot 
concepe pacea și securitatea in Euro
pa și in întreaga lume". Accen
tul care se pune o dată mai 
mult in Raport asupra dezanga
jării militare și dezarmării în Europa 
este determinat de însăși realitatea in 
care trăim. Europa este continentul cu 
cea mai mare densitate de arme și 
trupe. Aici se află cele două blocuri 
militare opuse, dispunînd de cele 
mai puternice forțe din lume, de ar

mele cele mai perfecționate — inclu
siv nucleare — și a căror existență 
creează grave pericole nu numai 
pentru popoarele europene, ci și pen
tru întreaga umanitate. Absența unor 
acțiuni ferme în direcția opririi 
cursei înarmărilor, a dezangajării mi
litare și dezarmării pe continent a 
constituit și constituie, in fapt, prin
cipalul obstacol in calea realizării 
dezideratului de securitate europeană.

Pornind de la această realitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a formu
lat, de la tribuna Congresului, o pro
punere de deosebită însemnătate 
politică : organizarea unei conferințe 
speciale de dezarmare în Europa. 
Este știut că la conferința de la Hel
sinki nu au fost luate in considera
ție, pină la urmă, decit citeva măsuri 
de creștere a încrederii și întărire a 
stabilității pe continent, respectiv 
notificarea marilor manevre militare 
și invitarea de observatori străini Ja 
asemenea acțiuni. S-a invocat 
atunci argumentul că asemenea pro
bleme sint de resortul experților 
militari și ele formează deja obiec
tul negocierilor de la Viena pri
vind reducerea trupelor și armamen
telor din Europa centrală. Astăzi ni
meni nu se mai poate amăgi insă cu 
ideea că asemenea negocieri — ce se 
poartă deja de șapte ani — ar putea 
progresa fără adoptarea de către fac
torii politici ai statelor a unor hotă- 
rîri clare și ferme in această direcție. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că 
amintitele negocieri se poartă nu 
între state ca entități distincte, ci 
între cele două blocuri militare, și'— 
în plus — ele se referă doar la cen
trul Europei ; or, securitatea conti
nentului este indivizibilă, datoria de 
a participa la procesul de dezarmare 
incumbă fiecărui stat, ca entitate 
suverană distinctă. Țara noastră con
sideră, de aceea, că o conferință spe
cială, cu participarea tuturor statelor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, ar oferi cadrul cel mai 
adecvat pentru examinarea unor mă
suri concrete care să ducă la dimi
nuarea primejdiilor reprezentate de 
actualele arsenale din Europa, la de
clanșarea procesului de dezangajare 
și dezarmare.

In același timp, în Raport se 
• propune încheierea unui pact ge
neral de renunțare la forță și la ame
nințarea cu forța, de nefolosire a

armamentelor nucleare șî clasice — 
propunere pe care România o.readu
ce in atenție avind în vedere însem
nătatea cardinală a excluderii defi
nitive a forței, pentru asigurarea 
securității europene, a securității in
ternaționale în general. în mod indis
cutabil, un asemenea pact, însoțit de 
măsuri practice de dezangajare și 
dezarmare, s-ar înscrie intru totul in 
sensul așteptărilor popoarelor, al do
rințelor -lor de a trăi in pace și de
plină securitate.

Desigur, România nu subestimează 
sau nu neagă necesitatea unui echi
libru de forțe care să nu pună în pe
ricol securitatea nici unui stat, ci sub
liniază imperativul ca el să se reali
zeze la niveluri tot mai scăzute, prin 
măsuri de dezangajare și dezar
mare. Iată de ce recenta hotărîre a 
N.A.T.O. privind ‘amplasarea unor 
noi tipuri de rachete nucleare în 
unele țări vest-europene membre ale 
acestui bloc militar nu poate decit să 
contribuie la accentuarea, cursei înar
mărilor, să aibă multiple, consecințe 
negative, afectind climatul politic 
european. Interesele vitale ale tutu
ror popoarelor continentului impun, 
de aceea, să se revină asupra hotăririi 
N.A.T.O., renunțîndu-se la amplasa
rea noilor tipuri de arme nucleare în 
Europa, să se acționeze pe calea tra
tativelor, pentru realizarea de pași 
concreți în direcția dezarmării, a 
dezangajării militare.

De la tribuna Congresului al XII- 
lea. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat în acest sens o serie 
de propuneri concrete vizînd retra
gerea trupelor de pe teritoriile stră
ine in interiorul granițelor naționa
le, reducerea efectivelor armate și 
armamentelor fiecărui stat, îngheța
rea bugetelor militare și reducerea 
cheltuielilor pentru înarmări. Este 
cunoscut, dealtfel, că România însăși 
a luat unele măsuri pe. această linie, 
reducînd cheltuielile militare din 
bugetul anilor 1979 și 1980, în intere
sul satisfacerii unor cerințe sociale, 
pentru sporirea alocațiilor pentru 
copii. Este indiscutabil că, așa cum 
arăta secretarul general al parti
dului nostru, orice măsuri pe linia 
dezarmării, oricit de mici, fie și sim
bolice, sint de preferat măsurilor de 
înarmare, ele contribuind la întărirea 
încrederii, la crearea unor condiții 
prielnice pentru buna desfășurare a 
reuniunii de la Madrid,

încă la Conferința general-euro- 
peană, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrăgea atenția că țările semnatare 
ale Actului final de la Helsinki nu 
trebuie să permită nici un fel de 
manifestări care ai’ putea să afecteze 
climatul de înțelegere pe continent. 
Experiența arată insă că astfel de 
manifestări mai au loc, că, din -pă
cate, unele state manifestă îngădu
ință față de diverse grupări fascis
te, reacționare, național-șbvine, ire
dentiste, care încearcă să semene ne
încredere și vrajbă între popoare, să 
împiedice procesele pozitive de pe 
continent. Apare, de aceea pe deplin 
întemeiată propunerea din Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
Congresul al XII-lea al partidului 
nostru cu privire la necesitatea ca 
toate statele participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa să-și asume ferm obliga
ția de a nu admite ca pe teritoriul 
lor să se desfășoare activități în
dreptate împotriva altui stat sau a 
altor state. Declarațiile frumoase 
despre dorința de cooperare trebuie 
să-și găsească acoperire in preocu
parea1 pentru statornicirea unor re
lații de încredere și respect reciproc, 
pentru împiedicarea oricărei propa
gande ostile, care incită la violență 
și încordare — aceasta fiind o con
diție esențială in vederea instaurării 
unui climat de prietenie și conlu
crare intre națiuni.

Cu atit .mai mult, se impune să se 
acționeze cu toată fermitatea împo
trivă oricăror tendințe de natură să 
creeze piedici și dificultăți în calea 
procesului de destindere, să nu se 
întreprindă nici un fel de acțiuni 
care, să pericliteze progresele înre
gistrate în ultimii ani, ci, dimpotri
vă, să se facă totul pentru a se a- 
junge la instaurarea unui climat de 
bună vecinătate, înțelegere și coope
rare. Interesele popoarelor recla
mă abolirea definitivă a politicii 
de forță, manifestarea unei înal
te răspunderi față de cauza secu
rității și păcii, respectarea strictă a 
dreptului fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber, independent, de a-și 
decide de sine stătător calea dezvol
tării economico-sociale. Faptul că in 
alte zone ale lumii există focare de 
conflict, fenomene de Încordare, nu 
trebuie să afecteze procesul de edi

ficare a securității europene, aseme
nea situații nu pot fi invocate 
ca motive pentru a pune sub semnul 
întrebării șansele viitoarei reuniuni 
de la Madrid. Dimpotrivă, con
vingerea țării noastre este că, în 
măsura în care s-ar înregistra pro
grese în direcția consolidării destin
derii pe continentul european, a- 
ceasta s-ar răsfrînge pozitiv pe plan 
mondial, ar putea aduce o contribu
ție constructivă la cauza generală a 
păcii și securității în lume.

Preocuparea partidului și statului 
nostru pentru ca viitoarea reuniune 
de la Madrid să se soldeze cu rezul
tate cit mai eficiente, să marcheze 
un pas înainte spre edificarea secu
rității europene se oglindește și în 
propunerea formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al XII-lea al partidului 
pentru organizarea ei la nivelul mi
niștrilor de externe, ceea ce ar fi de 
natură să confere mai mare greuta
te hotăririlor ce urmează a se adopta.

In același timp, considerînd edifi
carea securității europene ca un pro
ces de amplă perspectivă, a cărui îm
plinire impune eforturi continue din 
partea tuturor statelor. România 
consideră necesar să se convină la 
organizarea, pină în 1984, a unei noi 
Conferințe pentru securitate euro
peană la nivelul șefilor de state și 
guverne.

Ecoul internațional pe care l-au 
generat propunerile românești își are 
explicația in faptul că ele provin .din 
partea miei țări care ea insăși oferă 
un exemplu de acțiune perseverentă 
pentru promovarea cauzei securității 
europene. Tocmai această politică 
principială, ilustrind deplina concor
danță între- vorbă și faptă, oferă 
prestigiu moral apelului solemn pe 
care România socialistă, prin glasul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îl 
adresează guvernelor, popoarelor eu
ropene de a-și intensifica eforturile 
pentru consolidarea destinderii și în
țelegerii pe continent. Apel întărit 
de angajarea fermă de a milita în 
continuare, cu toată energia, pentru 
înfăptuirea integrală a prevederilor 
înscrise in Actul final de Ia Helsinki, 
pentru a asigura generațiilor de 
mîîne o Europă a păcii trainice, a în
crederii, colaborării și prieteniei.

Dumitru ȚINU

„Deceniul al 7-lea — scrie -«Inter- 
nationai Herald Tribune» — a început 
liniștit, cu o oarecare preocupare 
pentru inflația -crescindă care, in 
ciuda măsurilor luate de guvernele 
occidentale, n-a putut fi stăvilită. 
Dar uncia de aur costa atunci sub 
35 dolari, pentru ca intr-un deceniu 
să crească cu peste 1 000 la sută. Do
larul a alunecat vertiginos în jos, 
paralel cu criza energiei și declinul 
industrial. Prețul petrolului a crescut 
ca zborul unei rachete".

„Pentru deceniul al 8-lea — con
tinuă ziarul — in țările Europei oc
cidentale se prevede o încetinire a 
creșterii economice, creșter’ea șoma
jului și a inflației, agravarea defici
telor balanței de plăți". In continuare 
se subliniază tendințele economice 
majore în principalele țări vest-eu
ropene :

® Marea Britanie. Inflația a 
ajuns la aproape 18 Ja sută și. deși 
țara a devenit exportatoare de petrol, 
a încheiat anul 1979 cu un deficit al 
balanței comerciale de mai multe mi
liarde dolari ; de-a lungul deceniului 
producția industrială a stagnat.

• Republica Federală Germania. 
Ministrul vest-german al economiei 
a prevăzut o scădere a ratei de creș
tere in 1980 de la 4,5 la sută la nu
mai 3 la sută, în timp ce unii econo
miști o situează intre zero și 2,5 la 
sută. Inflația se va menține la rit
mul de 4,5 la sută, dar numărul șo
merilor se va- ridica la un milion, 
față de 880 000 în 1979.
• Elveția. Această țară vest-euro- 

peană a avut rezultate bune in 1979, 
dar inflația a înregistrat creșteri, iar 
balanța comercială a fost negativă,

în special din cauza majorării pre
țurilor petrolului. Este posibil ca 
inflația să continue să crească, în- 
greunînd exportul și contribuind la 
creșterea șomajului.
• Franța. Rata inflației de peste 

zece la sută, șomajul ridicat și ma
rele deficit comercial au fost oare
cum estompate de o rată de dezvol
tare de 3,5 la sută și de un franc 
puternic. Creșterea prețului petro
lului va izbuti să facă din 1980 un 
an cu dificultăți in economie.

® Italia. Inflația crescindă, dez
voltarea lentă, șomaj record, o notă 
de plată a petrolului ridicată și scă
derea exporturilor — iată care sint, 
potrivit economiștilor, perspectivele 
anului 1980.

O Belgia. Amenințată de încetini
rea producției industriale și de un 
șomaj care continuă să se mențină 
la un nivel ridicat.

• Olanda. Creșterea economică
din 1979 este in scădere. Proceii' 1 
de 5 la sută cit reprezintă șomaljul 
din întreaga forță de muncă I va 
continua să se mențină, inflația va 
crește, iar deficitul balanței comer
ciale se va mări. i,

<9 Scandinavia. Dintre țările nor
dice, Danemarca are un deficit re
cord al balanței de plăți, inflație 
majorată, care au obligat-o să ia mă
suri de austeritate ; nota de plată 
ridicată pentru petrol a făcut ca 
Suedia să aibă un deficit record, 
care a determinat inflația să 
crească, iar ritmul de creștere eco
nomică să scadă; petrolul din 
Marea Nordului oferă Norvegiei 
perspective mai bune.

ENERGIA — o preocupare centrala 
pe toate meridianele

© JAPONIA : La ordinea zilei — măsurile 
de economisire

TOKIO 11 (Agerpres). — Guvernul 
japonez a hotărit, vineri, aplicarea 
unui nou set de măsuri de economi
sire a energiei, care să ducă la redu
cerea consumului anual de petrol cu 
7 la sută, respectiv cu 2 la stită mai 
mult decit se anunțase inițial. Se pre
văd, printre altele, reducerea tempe
raturii în birourile instituțiilor publi
ce și particulare, limitarea reclame
lor luminoase, închiderea localurilor 
publice mai devreme decit in prezent, 
reducerea emisiunilor de televiziune, 
limitarea vitezei de circulație pe

autostrăzi la 80 kilometri pe oră. Se 
apreciază că prin aplicarea acestor 
măsuri suplimentare, Japonia va 
reuși să reducă cu 20 milioane tone, 
față de 15 milioane tone inițial, con
sumul anual al țării, care este d« 
aproximativ 280 milioane tone petrol.

Totodată, guvernul japonez a ho
tărit să impulsioneze acțiunile de 
trecere a centralelor electrice, fabri
cilor de ciment și a altor întreprin
deri industriale care folosesc petrolul 
drept combustibil, pe cărbune sau alte 
surse de energie.

. ® FRANȚA: Valorificarea de noi surse
PARIS 11 (Agerpres). — Intr-un re

cent articol consacrat programului de 
cercetări energetice al Franței pină 
în 1985, cotidianul „Le Monde" - rele
vă că, în cazul economiei franceze și 
la . stadiul actual al cercetărilor din 
laboratoare. Soarele va fi sursa ener
getică cea mai solicitată.

în Franța există, în prezent, circa 
20 de „locuințe solare", insă nu a 
fost pusă la punct problema stocării 
surselor energiei de acest gen. Dato
rită acestui fapt, construirea locuin
țelor amintite nu este - posibilă decit 
în regiunile însorite aproape tot 
timpul anului. Pentru realizarea „lo
cuințelor solare" se folosește o teh
nologie relativ simplă prin încălzi
rea, pe timpul verii, a unui bazin cu 
apă. Pentru 1 000 de locuințe ar

fi necesar un sistem de captatoare so
lare dispuse pe o suprafață de 3—6 
hectare. Bazinul va avea un volum 
de 200 000 mc, care va fi racordat la 
o rețea de distribuire a căldurii de 
tipul încălzirii centrale. Sistemul pre
zintă avantajele unui cost redus și al 
unei eficiente sporite.

Programul francez de cercetări 
energetice conține soluții viabile și 
în privința utilizării biomasei, ceea 
ce presupune valorificarea deșeurilor 
organice. în acest sens, se acordă im
portanță problemelor legate de pro
ducția de plante „energetice". Insta
late în complexe agroenergetice-pilot, 
„uzinele energetice" de acest tip vor 
putea furniza combustibil așezărilor 
rurale și fermelor.
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