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PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR
? STABILITE DE CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI'

industria extractivă
/

acțiuni susținute pentru lărgirea
bazei proprii de materii prime

pe care o— Prin natura activității . ...
coordonează, Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei este principalul 
producător de resurse energetice și 
materii prime minerale — esențiale 
pentru toate ramurile economiei na
ționale. Care sint principalele rezul
tate obținute in patru ani ai cincina
lului și ce sarcini revin anului 1980 2

— Oamenii muncii din industria 
extractivă și activitatea geologică 
sint conștienți de importanța sarcini
lor ce le revin și fac un efort perma
nent pentru lărgirea bazei proprii de 
materii prime, pentru sporirea gra
dului de asigurare din resurse inter
ne a necesităților economiei națio
nale. Bucurîndu-ne de o atenție deo
sebită din partea conducerii partidu
lui, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, am beneficiat de impor
tante fonduri pentru dezvoltarea ba
zei materiale, dotarea cu utilaje de 
mare randament, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale minerilor, pe
troliștilor și celorlalți oameni ai 
muncii din unitățile ministerului. 
Astfel, în perioada 1976—1979 s-au
investit 54,7 miliarde lei pentru dez
voltarea capacităților de producție. 
In această perioadă au fost puse in 
funcțiune 
ducție în 
minereuri 
Totodată, 
nîzare aprobat pentru industria mir 
nieră și petrolieră, s-a accelerat rit
mul de dotare cu utilaje de un nivel 
tehnic avansat, îndeosebi în sectorul 
extracției de cărbune din cariere și 
subteran. în prezent, unitățile carbo
nifere au in dotare 127 complexe de 
abataj, 24 excavatoare cu rotor, 188 
combine de înaintare, ceea ce. repre
zintă un mare progres față de 1975.

— Cum s-a reflectat acest efort de " 
investiții pe planul

— Ca urmare a 
materiale a sporit 
dustriei extractive, 
realizat o producție

ne net măi mare cu 27 la sută decît 
în 1976. în sectorul de minereuri me
talifere și nemetalifere, în condițiile 
scăderii conținutului de substanțe 
utile în zăcămintele in exploatare, a 
fost necesar să se extragă și să se 
prelucreze cantități din ce în ce mai 
mari de minereuri pentru a menține 
producția de metale la un nivel con
stant. Totuși, atît anul trecut, cit și 
pe cei patru ani din actualul cincinal 
planul nu a fost îndeplinit la cărbune 
și nici la țiței. La țiței, producția

Convorbire cu tovarășul 
Virgil TROFIN 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul minelor, petrolului 

și geologiei

in pagina a Iii-a

ÎNTRECERE
adresate de

127 noi capacități de pro- 
sectoarele cărbune, țiței, 
metalifere și nemetalifere, 
pe baza planului de meca-

producției 2 
dezvoltării bazei 
și producția in- 
Anul trecut s-a 
totală de cărbu-
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chiar a scăzut de Ia an Ia an din 
cauza diminuării rezervelor descope
rite prin lucrări geologice, precum și 
reducerii potențialului productiv al 
zăcămintelor puse in evidență. Ți
nînd seama de necesitatea realizării 
în întregime a sarcinilor de plan pe 
acest an, ultimul din actualul cinci
nal, se impune Ca în toate unitățile 
de producție, de lucrări geologice, de 
cercetare-proiectare- să se organizeze 
temeinic activitatea, să se folosească 
la maximum dotarea existentă și po
tențialul uman de care dispun.

— In mod normal, cercetarea geo
logică trebuie să fie cu un pas înain
tea producției. Ce se întreprinde pen
tru îmbunătățirea activității geologice 
și asigurarea unei conlucrări mai 
strinse între cei care lucrează în geo
logie și unitățile productive 2

lucru cu activul din Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, activi
tatea geologică nu se ridică la niv.elul 
exigențelor actuale. Pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri s-au pre
văzut introducerea pe scară largă a 
unor metode și tehnici de cercetare 
de mare performanță, îmbunătățirea 
folosirii utilajelor și a forței de mun
că. Totodată, încă de anul trecut s-au 
luat măsuri pentru asigurarea bazei 
materiale necesare devansării nivelu
lui producției de cărbune prevăzut 
pentru anul 1985, în 1983. în industria 
petrolieră se pune un accent deosebit 
pe cercetarea în ritm mai intens a 
formațiunilor situate la mare adin- 
cime, direcție în care pînă în prezent 
s-a acționat lent.

Pentru anul 1980, cercetarea geolo
gică are în vedere investigarea in 
continuare a zonelor deja dovedite cu 
acumulări de substanțe minerale uti
le, a unor zone noi, precum și relua
rea cercetărilor în zonele vechi pro
ductive pe bază de concepții noi și 
cu metode și tehnici de lucru per
fecționate. Practic, planul lucrărilor 
de cercetare geologică pentru anul 
1980 a fost reexaminat și îmbunătățit 
ținînd seama de indicațiile conduce
rii superioare de partid.

în ce privește conlucrarea cu uni
tățile din teritoriu, menționăm că a 
devenit un bun obicei efectuarea de 
analize geologice de fond, de către 
colective complexe, trimestrial și ori 
de cîte ori este nevoie, la unitățile 
din teren. în cadrul acestor analize, 
se orientează și se adaptează lucră
rile în curs de execuție ținînd seama 
de rezultatele obținute pe parcurs și 
se întocmesc graficele de lucru. 
Geologia și-a propus șă ajute activi
tatea extractivă și prin cercetarea

. unor .obigptixe P.înă la. stadiul,„de, pre-..

® Combinatul side
rurgic Hunedoara

• Depoul de locomo
tive C.F.R. Brașov

® Institutul de cerce
tare științifică și in
ginerie tehnologică 
pentru mașini-unel- 
te, agregate, meca
nică fină și scule 
„Titan“-București

® Schela de extracție 
Moreni din județul 
Dîmbovița

• întreprinderea tex
tilă „Maramureș“- 
Baia Mare

® întreprinderea 
transporturi 
Caraș-Severin

• Cooperativa 
coiă de producție 
Grindu, județul 
lomița

• întreprinderea 
mercială de 
pentru mărfuri 
dustriale Sibiu

de 
auto

agri

la'

co
stat 

in-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă dimineața, delega
ția de congresmani americani, con
dusă de Charles A. Vanik, președin
tele subcomitetului pentru comerț 
al Comitetului pentru căi și mijloa- 

, ce al Camerei Reprezentanților a 
S.U.A., care a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Comisiei pentru 
politică externă și cooperarea econo
mică internațională a Marii 
Naționale.

Delegația a fost alcătuită 
seph Fisher, democrat din 
statului Virginia, Frank J. 
democrat din partea statului New 
Jersey, Bill Frenzel, republican din 
partea statului Minnesota, James G. 
Martin, republican din partea statu
lui Carolina de Nord, Louis Bafalis, 
republican din partea statului Flori
da, Richard Schulze, republican din 
partea statului Pennsylvania.

La întrevedere au luat parte Vir
gil Cazăcu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Giosan, președintele

Adunări
din Jo- 

partea 
Guarini,

Marii Adunări Naționale, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, președintele Comisi
ei pentru politică externă și coope
rarea economică internațională a 
M.A.N., Ion Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ, Iuliu Fejes, 
secretar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperarea economică in
ternațională.

A fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor dintre România și 
S.U.A., relevîndu-se rolul hotărîtor 
al dialogului la nivel înalt româno- 
american în promovarea și dezvolta
rea acestor relații. Au fost, totodată, 
evidențiate posibilitățile largi exis
tente în extinderea și intensificarea 
colaborării româno-americane în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, al cooperării in 
producție și pe terțe piețe, în folosul 
reciproc, al cauzei păcii, securității și 
înțelegerii în întreaga lume.

S-a relevat, în acest context, rolul 
pe care îl au parlamentele și parla
mentarii din cele două țări în strîn- 
gerea legăturilor de prietenie și co
laborare româno-americane.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale, subliniindu-se ne
cesitatea intensificării eforturilor in 
direcția consolidării destinderii și a 
păcii, eliminării surselor de tensiune 
și conflict din diferite zone ale lu
mii, soluționării exclusiv pe cale po
litică, prin tratative, a problemelor 
litigioase dintre state, respectării 
principiilor egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, nefolosirii forței sau a ame
nințării cu forța în relațiile interna
ționale.

în cadrul schimbului de vederi a 
fost evidențiată, totodată, însemnă
tatea edificării în Europa a unui sis
tem real de securitate și cooperare.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

în pregătirea Congresului, ieri au avut IocConferințele județene
• ®

— Lucrările geologice, executate în dare în exploatare. în acest scop, s-a 
prevăzut, în special pentru cărbuni, 
executarea de abataje experimentale, 
mine pilot, microcariere ș.a.

— La cărbune există restante se
rioase în realizarea planului. Ce în
vățăminte s-au tras din neajunsurile 
înregistrate și ce măsuri ia ministe
rul pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1980 2

— Planul la producția de cărbune 
pe anul 1979 nu s-a realizat, existînd 
însemnate restanțe. Principala cauză 
constă în faptul că, la sfîrșitul anu
lui 1978, nu au fost puse în funcțiune 
o serie de capacități a căror producție 
a fost luată în calcul 
planului. Mari rămineri 
existat la unitățile din 
bonifer Oltenia, la care 
ția a crescut, realizările s-au situat 
sub nivelul planificat. în acest bazin 
nu am reușit să aplicăm cu fermitate 
măsurile importante stabilite de con
ducerea partidului pentru folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor teh
nologice.

Planul pe anul 1980 la producția de 
cărbune este mai marc cu 21,3 miii- . 
oane tone decil realizările din 1979. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite 
au fost puse în funcțiune o serie de 
mine și cariere noi, s-au dezvoltat 
capacitățile de producție existente, 
îndeosebi în bazinele miniere Valea 
Jiului și Oltenia, concomitent cu do
tarea minelor și carierelor cu tehni
că modernă, pe baza programului de

cei patru ani ai cincinalului au con
tribuit la creșterea rezervelor de sub
stanțe minerale utile. Cu toate aces
tea, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ședințele de
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Scurte biografii contemporane
îmi adun fișele . și 

textele extrase direct, 
în acești din urmă zece 
ani, din 
imediată, 
însemnări, 
sesc un 
rial de 
Iată de ce am ajuns 
din nou în județul Bo
toșani, loc de care mă 
leagă o ciudată nos
talgie, spațiu ondulat 
pe care mi se pare a-1 
fi străbătut dintot- 
deauna. 
muniști, 
nădejde, 
anonimi, inimă și min
te. devotată efortului 
comun de transforma
re revoluționară a ță
rii. Politica partidului 
de dezvoltare armo
nioasă a patriei își gă
sește în ei un simbol 
și un argument de ne
zdruncinat. Istorie, ac
țiune, gîridire. Deci, 
în loc de reportajul 
mai dichisit și mai cu 
grijă pus în pagină, 
adun parte din fișele 
„vii" ale unui roman.

Așadar, oamenii. îi 
văd acum, în clipa 
asta, ca într-un gene
ric de film. Fiecare cu 
munca lui. Gîndurile 
aleargă, dau năvală, se 
încrucișează, nu se 
opresc. Dar există din
colo de cuvinte, de 
conversația noastră 
grăbită (oameni care 
nu se cunosc,’ se ob
servă reciproc, cine 
sint eu, la urma ur
mei, ce vreau, de ce 
pun întrebări?) o aș
teptare, o liniște ce 
poate fi încredere, per
severență, răbdare, un 
fel de optimism care 
își are imaginea înain
te de toate în natura 
omului, in convinge
rea că lași o urmă, că 
nu muncești in zadar. 
Eu notez repede in 
carnetul meu cit de 
sigur merg pe puntea 
îngustă dintre ce cred 
că știu și ce văd... 
Ordinea în care trec 
aici oamenii este a 
carnetului meu 
note.

actualitatea 
Reportaje, 
note. Gă- 

bun mate- 
construcție.

Regăsesc co- 
oameni de 
constructori

intre in producție. Ne 
. conduce, ne inițiază 
Maxim Petru. Uscățiv, 
sigur pe ce spune, mi 
se pare unul dintre 
cei care netulburați 
fac în cele din urmă 
ce și-au pus în cap să 
facă. Știe totul despre 
fabrică și despre fa
cerea sticlei; Acum 
este șef de secție. Este 
maistru sticlar. A făcut 
la început o școală 
profesională. E din 
Buhuși ; încă în urmă 
cu treizeci-patruzeci 
de ani,. tot buhușeanul 
care, se respecta lucra 
la „fabrică", adică la 
postav, vechea, renu
mita industrie din

Drumuri 
prin județul 
Botoșani (I) 

de George 
BĂLĂITĂ

orășelul așezat între 
Piatra și Bacău, tra
diție muncitorească, 
trecut glorios în is
toria luptelor munci
torești. De ce nu s-a 
făcut și el țesător? 
Greu de spus. S-a 
făcut sticlar. I-a plă
cut meseria asta, stră
veche ca și țesătoria, 

A 
Ia 
în 
de

urmei.la urma 
lucrât ca muncitor 
Pădurea

de

★
la Intreprinde- 
sticlărie și por- 
din Dorohoi,

Sînt 
rea de 
țelan 
fabrica de sticlă, cum 
se spune de fapt. In
trarea are ceva calm, 
domestic, de . veche in
dustrie manuală. Pe 
stingă, încă se lucrea
ză la -porțelan, ultima 
„dezvoltare" a fabri
cii, care urmează să

Neagră, 
urmă cu mai bine 
douăzeci de ani. Acolo 

. a învățat să modeleze 
sticla. Școala de maiș
tri, apoi, și cîțiva ani 
buni la Mediaș. In 
1973 vine la Dorohoi, 
odată cu intrarea sti
clăriei în producție, 
„prima dezvoltare", 
cum zice el, 5 000 
de tone pe an, jumă
tate menaj, jumătate 
„corpuri de iluminat", 
așa li se spune ! In ur
mătoarea etapă (1976) 
se mai adaugă 1 500 de 
tone pe an, se insistă 
pe menaj, 'calitatea 
lucrului crește, mește
rii capătă experiență, 
comenzile din străină
tate cresc. Maistrul 
Maxim nu stă pe loc. 
Lucrează așadar in 
secție și termină Ia 
fără frecvență Institu
tul de științe econo
mice. Nu, nu lucrează 
nici acum la „birou", 
tot în sticlărie, dar a 
vrut să învețe asta.

A făcut-o, deci. De ce 
a venit la Dorohoi ? 
Păi, s-a tras mai a- 
proape de casă, iar ne
vasta e de . prin partea 
locului. Viața lui este 
o spirală. Și-a pus in 
gînd să urce această 
spirală. Cit s-o putea. 
O face cu perseveren
ță, cu efort, fără o a- 
nume dibăcie, firesc, 
fiindcă omul e făcut 
să inainteze. Să nu se 
dea bătut, să dăinuie 
prin încercarea de a 
ieși la lumină din mel
cul în care fiecare ne 
naștem. Sigur, nu dis
cut asta cu el.' Dacă 
i-aș spune-o, poate 
m-ar contrazice. O 
scrii;, în „fișa" lui.

Mergem prin fabrică. 
Văd, ascult. El vor
bește. Mergem in hala 
unde se lucrează cu foc 
continuu. în jurul fo
cului sint oameni. Ei 
modelează sticla, 
fac din pasta care, se 
răcește repede și tre
buie stăpînită cu sigu
ranță, cu precizie, de 
ce nu și cu dăruire și 
înțelegere, da, asta tre
buie văzut, înțeles, 
așadar, cu mîinile lor 
foarte îndemînatice, 
inteligente aș zice, ei 
fac obiecte minunate, 
transparente și pline 
de grație ; sticla prin 
care trece raza de lu
mină, sticla mată,. sti
cla fumurie care își 
poate pe dată schimba 
înfățișarea în mîna ta, 
halbe pîntecoase, gre
le, îmbietoare, semă- 
nînd cu berarii lor 
uriași cu șorțuri lungi 
și mînecile suflecate, 
spuma dind năvală ca 
o metaforă suprarea
listă, dematerializind 
vasul de sticlă, făcin- 
du-1 să dispară în e- 
vanescența aurie a li
chidului in timp ce, 
iată, toarta masivă dar 
nu lipsită de elegan
ță, cum stă cabrată ca 
un cal de mare, te li
niștește, există, dege
tele au ce apuca și 
duce la gură... Cupe 
care aduc a paji sau 
domnișoare In rochii 
de bal. Lămpi, feluri
te vase, globuri, tipsii, 
elipsoide, un arhipelag 
de ' forme, între care 
unele rămin întipări
te in memorie în felul 
în care valul ce se 
sparge la țărm, în tre
cerea lui de o clipă,

la stabilirea 
in urmă au 
bazinul car- 
deși produc-

GALAȚI: O nouă 
capacitate în probe 

tehnologice
La Combinatul siderurgic din 

Galați a intrat în probe tehno
logice o nouă instalație de stin
gere uscată a cocsului metalur
gic pentru furnale, a doua de 
acest fel, care' va deservi bate
riile 1—4. Comparativ cu cele 
clasice, această nouă instalație 
prezintă deosebite avantaje în 
privința creșterii calității cocsu
lui. a caracteristicilor sale fizico- 
mecanice, iar căldura elaborată 
este folosită de termocentrala 
electrică din apropiere pentru 
producerea curentului electric.

Pe aceăstă mare platformă 
industriala a țării urmează să 
intre în funcțiune, în prima ju
mătate a acestui an, șase impor
tante obiective, care necesită 
montajul a 52 090 tone utilaje 
tehnologice, 22 000 tone construc
ții metalice, 20 000 tone instalații. 
Este vorba de furnalul nr. 6 de 
3 500 mc., laminorul de semifa
bricate, cinci instalații de tur
nare continuă cu două conver- 
tizoare, fabrica de aglomerare, o 
baterie cu o capacitate de 850 000 
tone cocs pe an.

ale Frontului Unității Socialiste
Sîmbătă, 12 ianuarie, au avut loc 

conferințele județene și 
municipală București ale 
Unității Socialiste..

Au participat delegații ....... ......
de organizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste, delegați din 
partea organizațiilor proprii ale Fron
tului Unității Socialiste și delegații 
aleși de conferințele' comunale, oră
șenești, sectoarelor din municipiul 
București,, municipale ale Frontului 
— muncitori, maiștri, tehnicieni. și 
ingineri, țărani, oameni de , știință, 
artă și cultură, alți intelectuali, mici 
meseriași, pensionari și gospodine.

Au luat parte, de asemenea, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai unor colective de mun
că din întreprinderi și instituții.

Conferințele s-au întrunit în cli
matul fertil creat prin transpunerea 
în fapt a propunerilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea 
rolului Frontului Unității Socialiste 
în viața social-politică a țării, îmbu
nătățirea organizării sale si consti
tuirea organizațiilor proprii, care 
marchează trecerea la o etapă nouă, 
calitativ superioară. în întreaga acti
vitate a Frontului Unității Socialiste.

conferința
Frontului

desemnați

Participants au relevat largul ecou 
și interesul viu pe care aceste propu
neri le-au trezit în rîndul maselor 
de oameni ai muncii, care văd în ele 
expresia preocupării permanente a 
secretarului general al partidului 
pentru dezvoltarea neîntreruptă a de
mocrației socialiste, pentru crearea 
unor structuri politico-organizatorice 
noi. revoluționare, tot mai apte să 
impulsioneze și să asigure partici
parea directă, efectivă, a tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de naționali
tate, la dezbaterea problemelor poli
tice, sociale și economice, la stabi
lirea deciziilor privind prezentul și 
viitorul țării, la conducerea întregii 
societăți. S-a subliniat că entuzi
asmul și ferma angajare cu care 
s-au înscris un număr impresio
nant de oameni, de diferite vîrste 
și profesii, în organizațiile pro
prii ale Frontului Unității Socia
liste, recent constituite, atestă cu 
pregnanță faptul că măsurile inițiate 
de secretarul general al partidului 
corespund pe deplin năzuințelor na
țiunii, cerințelor actualei etape de 
dezvoltare economi co-socială a pa
triei, exprimă hotărirea oamenilor 
muncii de a-și aduce contribuția la 
înfăptuirea documentelor Congresului

al XII-lea al P.C.R., a Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în lumina acestor măsuri, conferin
țele au analizat, cu exigență și răs
pundere, atît munca depusă de orga
nizațiile și consiliile locale ale Fron
tului Unității Socialiste, cît și 
sarcinile sporite ce le revin din ho- 
tăririle Congresului al XII-lea al 
partidului.

în dările de seamă prezentate și în 
cursul dezbaterilor au fost eviden
țiate acțiunile pe care ele le-au în
treprins, sub conducerea organiza
țiilor și organelor de partid, pentru 
realizarea sarcinilor economice, pen
tru soluționarea unor probleme de 
larg interes cetățenesc, pentru edu
carea „ politico-ideologică, civică și 
morală a maselor, pentru ridicarea 
nivelului conștiinței socialiste. în spi
rit critic și autocritic, s-au examinat 
și unele neajunsuri manifestate în 
munca depusă, indicindu-se căile, 
soluțiile concrete pentru lichidarea 
neintîrziată a lipsurilor semnalate.

Au fost temeițiic dezbătute sarcinile 
ce decurg nemijlocit pentru consiliile

/

(Continuare în pag. a Il-a)
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(Continuare 
în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a V-a)

UN ASTRU CARE VA

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Eugen BARBU

STRĂLUCI ÎN VECI DE VECI

Spună lumii large steaguri tricolore,
Spună ce-i poporul mare, românesc, 
Cînd s-aprinde sacru candida-i vîlvoare, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc !

Viața în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală și mîndrie, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc I

® „Creațiile artiștilor de primă mărime ai po
poarelor răsfrîng în universul lor imaginea lumii 
de acasă : în jurul acelor opere vibrează ca o as
cunsă aură a istoriei unei vremi, a unui loc natal, 
a sufletului unui popor".

• „Să ne aducem aminte de silueta sa morală, 
care nu poate fi despărțită cu nici un chip de 
ideile profunde ale existenței noastre în colțul de 
lume pe care-l ocupăm de peste două mii de ani“.

JALEA împărat și proletar", basorelief

® Versuri de Constanța BUZEA
® Desene de Ileana CEAUȘU PÂNDELE

(ÎN PAGINA A IV-A)

• „Tot acest efort eroic, dus pînă la sacrificiul 
fericirii și al vieții, a fost dedicat nu lui însuși, ci 
patriei, care în anii noștri, în anii amplelor valori
ficări ale moștenirii culturale, se mîndrește cu o 
asemenea existență

Edgar PAPU
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*
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! DIVERS;
| Coincidență
I fericită
g Exact la cumpăna dintre ani, 

intr-o familie vilceană, urarea •

Idin buni-străbuni de sănătate și . 
bucurie a fost însoțită și de | 
aceea „Să vă trăiască !“. Venise |

Ipe lume un nou pui de om, un 
băiețel dolofan, unul din primii ■ 
cetățeni ai țării, cu actul de naș- , 
tere semnat : „Anul 1980“. 1

I Evenimentul se constituie in- 
tr-o coincidență fericită : tot în j 
noaptea de Anul nou, dar cu I

122 de ani in urmă, s-a născut Și 
mama- băiețelului, Vasilica Banu, I 
operator chimist la combinatul | 
vilcean.

Așadar, de acuma înainte, fie- • 
l care revelion va coincide in fa- I 

miliă vilceană și cu această du- ■ 
Iblă aniversare. Incepînd chiar 

de la anul și... la mulți ani !

CONFERINȚELE JUDEȚENE 
Șl UHUNICIPALĂ-BUCUREȘTI

I
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Cu și fără... zestre
O fetișcană din comuna Dol- 

jeștl, județul Neamț, se apropia 
se virsta măritișului.

— O fi ea frumoasă și cu edu
cație- aleasă — spunea un unchi 
al ei — și de măritat o să se 
mărite, nici vorbă, dar vorba e : 
ce zestre are ?

Și cum unchiul grijuliu s-a 
dovedit și foarte întreprinzător, 
în înțelegere cu mama fetei, au 
făcut ce-au făcut și au „fabri
cat" niște acte pe baza cărora să 
obțină un apartament în muni
cipiul Roman. Un apartament 
proprietate personală, contractat 
cu împrumut de la stat. Firește, 
pe numele fetei candidată la 
măritiș.

Dar, așa cum ,ne informează 
ofițerul Gheorghe FUimon de la 
miliția municipiului Roman, încă 
înainte de logodnă s-a lăsat cu... 
nuntă mare și fără tradiționala 
urare : „Casă de piatră", intru- 
cît unchiul, cu falsurile lui, a 
început să dea din colt in colț. 

Cumnați impâcați
Pe un teren din comuna Cică- 

nești, județul Argeș, se afla un 
drumeag. De o parte a drumea
gului se afla Ion A„ iar de cea
laltă — Anuța V. Doi cumnați. 
Cumnați- certați. La cuțite. - Din 
cauza drumeagului : ba că-i al 
unuia, ba că de ce să nu fie al 
amândurora, ba că „mănîncă" din 
terenul nu știu cui. Nefiind chip 
să se împace, s-au dat in jude
cată unul pe altul. De 11 ori 
s-au silit singuri, de bunăvoie 
și... nesiliți de nimeni, să bată 
drumurile proceselor. Unsprezece 
la număr !■

Abia la al doisprezecelea, ca 
in povestea cu... al doisprezece
lea ceas — ne informează 
procurorul N. Simina din Curtea 
de Argeș — cei doi -cumnați. 
puțin icam .< , jenați, sijau dat 
mina, au făcut pace și au plecat 
impăcați. Ca doi cumnați ade- 
vărați.

I
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| De-ale birocrației I
I
I
I

I
I
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Primăria din comuna Florești. 
județul Cluj. Intră pe ușă Maria 
Iepure, o femeie sfioasă, care-l 
roagă pe cel dinăuntru să-i scrie 
și ei o cerere.

— Dar dumneata nu știi carte? 
— o întreabă el.

— Ba eu știu carte, dar cel 
de la C.A.P. cică trebuie să fie 
o cerere compusă fain, că altfel 
nici nu se uită la ea.

— Și nu ți-au spus cam cum 
anume s-o compui ?

— Nu mi-au spus, cu toate că 
i-am rugat și pe contabili să mă 
ajute, dar ei cică 
mari, așa că...

— Așa că, in fond 
urmei, ce vroiai să 
„compunerea" asta ?

— Să aflu dacă un cetățean, 
cu care am o problemă de re
zolvat, este sau nu 
al C.A.P.

De la 
telefon 
femeii, 
fost pe 
ca bună .. 
și fără această intervenție ? Se 
putea, dar cine ar mai fi bătut 
toată ziua drumurile și năme
ții... birocrației ?

au treburi
și la urma 
ceri prin

este

s-a
și

membru

dat un 
cererea

primărie
la C.A.P.
chiar „necompusă", a 
loc rezolvată. Simplu 
ziua. Nu se putea oare

I
I
i
I
I
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I
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Curat, luminat...
După cum ne informează 

procurorul Florica Radovan din 
Slatina, la domiciliul lui Florea 
Stoian din comuna Izvoarele, 
județul Olt, a fost depistat un 
adevărat depozit de materiale 
de construcție : carton asfaltat, 
plase de fier-beton, sirmă, ipsos, 
plăci de azbociment, ba chiar și... 
panouri prefabricate. De unde ? 
De pe șantierele Întreprinderii 
județene 
Olt, unde 
ca șofer pe
Tot cu autobasculanta a fost 
surprins de miliție in timp ce 
descărca in curtea unui consă
tean peste două mii kilograme 
de otel laminat.

Acum, șoferul staționează și 
meditează. Se speră să redevină 
curat, luminat, ca argintul stre
curat. Sau, cu alte cuvinte, de 
astfel de apucături vindecat și 
debarasat, ca... otelul laminat.

de construcții-montaj 
Florea Stoian lucra 

o autobasculantă.

l
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De la o petrecere
loan Pușcașu din Vulcan, ju

dețul Hunedoara, și-a invitat, la 
el acasă, pe finii și vecinii săi, 
la o petrecere. Cheful s-a pre
lungit pină noaptea tirziu. Veci
nii au plecat mai repede, finii 
au rămas. La un moment dat, 
de la o banală ceașcă de cafea, 
loan Pușcașu s-a luat la ceartă 
cu soția. Simțindu-se biruit de 
argumentele ei în fața finilor, 
I. P. n-a găsit altceva mai bun 
de făcut 
soția, ba chiar 
care a încercat 
Petrecerea s-a 
soția lui I. P. a 
află in spital. . .
așteaptă acum pedeapsa.

decit să-și lovească 
și pe finul său, 
să-i ia apărarea, 
terminat tragic : 
decedat, finul se 
iar făptașul își

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

i
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locale și organizațiile proprii ale 
Frontului Unității Socialiste din do
cumentele Congresului al XII-lea al 
partidului, precum și mijloacele cele 
mai adecvate pentru înfăptuirea lor.

In cuvintul lor, participantii s-au 
angajat să mobilizeze întreaga ener
gie, capacitate creatoare și inițiativă 
ale oamenilor muncii în vederea în
deplinirii exemplare a planului de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial, pe anul 1980 și în cinci
nalul 1981—1985.

în numele, cetățenilor pe care îi 
reprezintă, vorbitorii și-au manifes
tat voința de a acționa, cu dăruire și 
abnegație,. pentru creșterea contribu
ției organizațiilor și consiliilor locale 
ale Frontului Unității Socialiste la 
soluționarea problemelor complexe 
pe care le ridică dezvoltarea impe
tuoasă a județelor, a tuturor locali
tăților patriei, pentru propășirea țării 
și ridicarea bunăstării întregului 
popor.

în cadrul conferințelor au fost alese 
consiliile județene și consiliul muni
cipal București ale Frontului Unită
ții Socialiste, precum și birourile lor 
executive. Ș-au constituit, totodată,

comitetele județene și comitetul mu
nicipal București ale organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste și au fost alese birourile acesto
ra. Au fost aleși, de asemenea, ■ dele
gații pentru Congresul Frontului Uni
tății Socialiste și desemnați candidații 
pentru organele centrale ale Frontu
lui Unității Socialiste.

în încheierea lucrărilor s-au adop
tat telegrame adresate Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care sint expri
mate vibrant sentimentele de dra
goste și recunoștință fierbinte ale 
tuturor cetățenilor patriei, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, față de partid și secretarul său 
general, pentru înnoirile profunde 
petrecute în viața țării și a locuito
rilor ei, pentru posibilitatea ce li se 
oferă de a participa, intr-o formă 
proprie democrației noastre socialis
te, la viața politică, la conducerea tu
turor sectoarelor activității economi- 
co-sociale. Totodată, ei își manifestă 
hotărîrea de a sluji cu tot devota
mentul cauza partidului, consacrîn- 
du-și întreaga capacitate și putere de. 
muncă înfloririi și prosperității 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

în telegrame este reafirmată ade
ziunea deplină la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru și se dă o înaltă apreciere con
tribuției determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste, la elaborarea și înfăptui
rea acestei politici, lă perfecționarea 
continuă a organizării, și conducerii 
societății noastre, adîncirea democra
ției socialiste, la mobilizarea tuturor 
forțelor națiunii in vederea înaintă
rii tot mai rapide a țării pe calea 
progresului și civilizației, la crește
rea prestigiului României în lume.

Participanții — și prin ei milioanele 
de cetățeni pe care îi reprezintă — se 
angajează să .facă totul pentru ca or
ganizațiile proprii și consiliile locale 
ale Frpntului. Unității Socialiste să-și 
exercite plenar atribuțiile importante 
ce le revin, să devină o adevărată 
școală de educare a spiritului civic, 
o puternică pîrghie în dinamizarea 
energiilor și capacităților creatoare 
ale oamenilor muncii-, ale întregului 
popor, în vederea înfăptuirii măre
țelor obiective cuprinse in documen
tele Congresului al XII-lea al parti
dului.

CLUJ-NAPOCÂ : 
Simpozioane 

despre democrația 
socialistă

în municipiul Cluj-Napoca, in 
organizarea consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, au loc 
numeroase manifestări politice și 
cultural-educative în cinstea celui 
de-al II-lea Congres al F.U.S., sub 
genericul „Democrația socialistă pe 
o treaptă superioară de afirmare".

Casa universitarilor a găzduit, de 
asemenea, simpozionul „Profundul 
democratism al orinduirii noastre 
socialiste".

Pentru săptămîna viitoare, activi
tățile politice și cultural-educative 
vor fi și mai dense. Se remarcă 
masa rotundă pe tema „Cum în- 
tîmpină organizațiile proprii ale 
F.U.S. cel de-al II-lea Congres" și 
dezbaterea „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea și adîncirea democrației 
socialiste". Clubul „Femina" orga
nizează dezbaterea „Femeile — pre
zență activă în viața politică și 
social-economică a țării". In pro
gram mai figurează întîlniri cu 
scriitori pe tema „Realități so
cialiste oglindite în literatura con
temporană", dezbaterea „Forme și 
metode de difuzare a cunoștințelor 
științifice și tehnice în rîndul ma
selor". o evocare istorică despre 
lupta poporului român pentru uni
tate și independentă națională, ex
punerea „Noua organizare F.U.S. 
consolidează coeziunea poporului în 
jurul partidului pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XII-lea al partidului". La mani

festări se remarcă prezența celor mai 
valoroase cadre științifice, tehnice 
și cultural-eduăative ale municipiu
lui, precum și participarea a mii și 
mii de oameni ai muncii, români, 
maghiari și de alte naționalități. 
(Alex. Murcșan).

BRAȘOV: Manifestări 
educative 

și cuîturai-artistice
Printre acțiunile majore care s-au 

aflat pe agenda de lucru a organi
zațiilor proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste de la constituire pină 
în prezent, un loc central l-au 
ocupat activitățile politico-educa
tive și cultural-artistice. Tema ma
joră a acestor manifestări a con
stituit-o popularizarea documentelor 
Congresului al XII-lea al partidu
lui, în cadrul unor întîlniri ale unor 
delegați la lucrările Congresului cu 
oameni ai muncii, expuneri, mese 
rotunde, dezbateri la punctele de 
documentare din întreprinderi și in
stituții. Au fost organizate, de ase
menea, numeroase acțiuni, simpo
zioane și dezbateri avînd ca scop 
cunoașterea și transpunerea în viață 
a măsurilor inițiate de secretarul 
general al partidului în vederea 
creșterii rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața politică a țării. 
Acțiuni cu o largă audiență, orga
nizate sub egida F.U.S., s-au desfă
șurat în cadrul „Lunii filmului la 
sate", precum și întîlniri ale scriito
rilor cu cititorii, prezentări de cărți, 
montaje și medalioane literare, seri 
de poezie. Acestora li se adaugă 
sesiuni de comunicări științifice, 
întîlniri dintre oameni ai muncii si 
oameni de știință și specialiști. 
(Nicolae Mocanu).

TULCEA: Lucrări 
de înfrumusețare 

a localităților
Membrii organizațiilor proprii ale 

Frontului Unității Socialiste din 
județul Tulcea și-au propus să 
efectueze in anul 1980 lucrări de 
înfrumusețare a orașelor, comune
lor și satelor în valoare de peste 
120 milioane lei. Pe baza acestui 
angajament, s-a trecut la elaborarea 
documentațiilor necesare execută
rii lucrărilor, la constituirea echi
pelor specializate pe lucrări, in așa 
fel incit toți locuitorii satelor, co
munelor și orașelor tulcene să 
participe efectiv la acțiunile de 
înfrumusețare.

Iată citeva lucrări mai impor
tante ce vor fi realizate prin muncă 
patriotică : executarea a 110 000 mp 
trotuare și 22 km de drumuri ; 
amenajarea a 28 hectare spații 
verzi, 30 baze sportive, 40 terenuri 
de joacă pentru copii ; împădurirea 
a 60 ha de teren ș.a. în conferin
țele comunale ale F.U.S. din locali
tățile Jurilovca, Vișina, Isaccea, 
Somova, Mihai Bravu s-a propus 
executarea prin muncă patriotică 
și a unor importante lucrări de 
alimentare cu aDă potabilă. La Nal- 
bant, C.A. Rosetti. Murighiol. Cer
na vor fi construite grădinițe, ate- 
liere-școală, săli de clasă. Organi
zațiile proprii ale F.U.S. din Baia, 
Dăieni, Horia. Pardina, Valea Teilor 
și-au înscris în planul de activitate 
pe acest an să mobilizeze masele 
de cetățeni la construcția de noi 
edificii culturale. Marea majoritate 
a acestor propuneri au încenut să 
fie transpuse în viață. (Neculai 
Amihulesei).

Secvență din noua urbanistică a Vasluiului Foto : V. Botoșanu

(Urmare din pag. I)
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fixează un gînd. Vin 
. menzi din străinătate.

inventează sau se omolo
ghează mereu forme noi.

Cum se face sticla ? O 
poveste din frații Grimm, 
un basm cules deȚspirescu 
într-o noapte: de iarnă. Vă 
amintiți povestea, Omulețu
lui de sticlă ? Dar Inimă 
rece ? Dar O istorioară po
vestită de Andersen? Fan
tasmagorii, eresuri. Făpturi 
care trăiau în pădure, acolo 
lucrau la o cărbunărie sau 
la o topitorie de sticlă. Pri- 
culici, spiriduși. Meșteșug 
vechi de cînd lumea. Sti
cla l-a ajutat pe om să 
schimbe peștera pe casă, 
nu ? El a făcut o gaură în 
peretele, în acoperișul pri
mei lui colibe și s-a făcut 
lumină. Mina omului care 
face lumină. Cînd în locul 
bășicii de porc s-a pus un 
geam, iată un pas, iată o 
treaptă. Iubesc în ținutul 
Botoșanilor o mie și unul 
de lucruri. Am mai scris. 
Aici și in Bucovina vecină 
am simțit eu întîia oară 
dulcea patimă a spațiului 
ondulat. Lumina, nesfîrșita 
unduitoare curgere a ori
zontului sub o lumină uni
că, ce aduce, ca nicăieri, li
niște și pace în ochiul nos
tru prea ostenit și care în
tre noapte și zi veghează și 
nu se închide.

De ce în ordinea carne
tului meu de azi încep 
sticla ? Fiindcă aici este 
semn al noului, unul cu 
devărat semnificativ,
argument și o stare de lu
cruri în același timp. Ceva 
din marea mișcare, din dis
locarea locurilor altădată 
împietrite. Nici o rutină, 
nici o privire piezișă, nimic, 
oricît de acru, de sastisit

cu 
un 
a- 
un

Cu puțin timp în urmă a avut loc la București Congresul național 
de farmacie, manifestare, științifică a cărei tematică principală a foști 
„Valorificarea superioară a plantelor medicinale".

Cum se explică faptul că paralel cu creșterea, am putea spune ex-. 
plozivă, a numărului de medicamente, specialiștii se interesează în tot ’ 
mai mare măsură de calitățile terapeutice ale unor plante ? întrebarea; 
am adresat-o prof, dr, docent Dumitru Grigore' CONSTANTINESCU, 
membru corespondent al Academiei de științe medicale. <

sau indiferent ar fi, nu 
poate să nu vadă schimba
rea, ritmul formidabil al 
micilor orașe de altădată. 
Există la Botoșani și con
strucții de mașini, și elec
trotehnică, și industrie u- 
șoară, dezvoltarea generală 
a țării în formele ei cele 
mai avansate poate fi, citi
tă aici ca intr-un, compen
diu ai societății socialiste 
românești. Dar îmi place să 
încep cu sticla. Ea 
transparență, lumină.
și materie într-o sferă seîn- 
teietoare. Dacă aș fi sticlar, 
aș gîndi o poveste în sticlă

este 
idee

dintre ei, măcar unul, tre
buie să se facă sticlar. De 
ce ? O tradiție de familie. 
Bunicul lui a fost sticlar. 
Da, in Moldova există o 
tradiție a sticlei. La Putna, 
Hîrlău, Lespezi au existat 
sticlari vestiți. în tirhpul 
războiului s-â ales praful 
de fabricile astea. ^Sticlarii 
au plecat în ’Transilvania. ' 
Acolo moldovenii au arătat 
ce pot. O poveste lungă și 
cotită, putem să ne închi
puim exodul sticlarilor pes
te munți, pîrjolul războiu
lui, o lume care se stinge, 
alta care răsare. Omul care

joare". Omul supraveghea
ză. Mașina imită mina lui. 
O sămință a minții lui.

★
Primarul din 

numește Ilie 
Mai de demult 
rămizi cu tatăl

Dorohoi se 
Bordeianu. 

a lucrat că- 
-------  —----- iui. Ap<>j.M„ 
textilist, in 1962 maistr.j^la.,,. 
uzi.nel.e vtextile „Mojdevia"'’ ", 
din Botoșani. Activist U,Ț:U.7 .’ 
Cursurile de'un art, aboi ■lde<ilf 
patru la „Ștefan Gheor
ghiu". Termină în 1973. Pri
mar ai comunei suburbane 
Răchiți-Botoșani. în 1974 
vine la Dorohoi. I s-a părut 
greu la început, dar uita-

L

Scurte biografii contemporane
despre destinul acestor oa
meni și locuri. Ar fi ca o 
ploaie mirifică de gheață și 
lumină.

Cum s-a Ivit Fabrica de 
sticlă de la Dorohoi ? în 
1968, președintele Nicolae 
Ceaușescu face o vizită de 
lucru în județ. Află de ma
rile rezerve de nisip cu 
cuarț de la Miorcani, nefo
losite pe atunci. (Se are în 
vedere și nisipul de la U- 
dești, neexploatat încă, mai 
bun decit cel de la Mior
cani). De ce nu faceți aici 
o fabrică de sticlă ? Nu 
ne-am gîndit. Gîndiți-vă 
repede !... Așa că fabrica, 
pe atunci în proiect la Paș
cani (loc nu tocmai bine 
ales pentru asta, departe de 
materia primă), este trans
ferată și construită aici, 
unde trebuia să fie locul ei.

Se apropie Ion Bungeac. 
Voinic, maieu, brațe puter
nice. Are cinci copii. Unul

vorbește acum este specia
list sticlar, creator de mo
dele. Ca secretar al organi
zației de bază de la atelie
rul 1 fasonare, după ce a 
lucrat douăzeci de ani la 
Turda și s-a întors „acasă", 
în 1974, este în măsură să 
spună că „oamenii știu și 
pot să-și depășească 
cele mai multe 
mele".

Notez repede, 
cești oameni pe 
prima oară sînt 
tr-un aluat bun. Cum poți 
să-i cunoști cu adevărat ? 
Revenind printre ei. Cartea 
mea trebuie să-i cuprindă. 
Să aflu mal multe, de pil
dă, despre drumurile' lor 
prin țară și întoarcerea a- 
casă. Am scris deseori des
pre fata nouă a orașelor al
tădată pierdute in provin
cie. Mulți se reîntorc. Au 
de ce. Trec pe lîngă mașina 
automată de suflat „aba-

de
ori proble-

scurt. A- 
care-i văd 
fâcuți din-

ți-vă la el. Da, blind, solid, 
potrivit la vorbă. Da. pare 
un tip cunoscut. Este, adică 
el e omul care pune umă
rul unde trebuie. Nu dă 
înapoi. Am trecut prin 
oraș. Micul orășel de altă
dată. N-am acum spațiu la 

jgazetă să vorbesc despre 
^liniștea și curățenia de aici, 
despre parcul Brazi, despre 
marea umbroasă grădină 
publică, asfaltul (80 la sută 
din străzi) 
pentru 
străvechi 
și de pe 
moașele 
centenar
tei, castani, molizi, altăda
tă. ca și despre fîntîna de 
piatră și părculețul făcute 
de un grup de ceferiști la 
inițiativa unuia dintre ei, 
singuri, după-amiezile, du
minicile, loc de odihnă, un 
fir de apă rece, cea mai 
bună din oraș, o cană zmăl- 
țuită prinsă cu un lănțișor

care a stîrpit 
totdeauna noroiul 
de pe ulița mare 
toate ulițele, fru- 
case vechi, liceul 
„Ghica" ; despre

în peretele de piatră... Dar 
trecind prin oraș i-am vă
zut pe oameni salutindu-și 
primarul cu un fel de res
pect familiar, cu un zîmbet 
plăcut și firesc. Salutări re
ciproce. întrebări scurte. 
Răspunsuri vesele. Ne cu
noașteți); de o mie . de . aiij.’,j 

,Qh.oȚ;;c’ite treburi7 ’șjnt de 
făcut într-un oraș cil peste,. 
22 000 de locuitori.,’,.": N-ai ’ 
crede ! Primarul a preluat 
orașul în plină industriali
zare. Noi dezvoltări la sti
clă și confecții (întreprin
dere republicană cu 2 800 
de muncitori), întreprinde
rea de mașini-unelte grele... 
Problema aprovizionării cu 
apă. Fiecare bloc avea nu
mai 6 ore de apă, din 24. E- 
xistă acum permanent apă : 
conducta de aproximativ 
20 kilometri de la Siret- 
Bucecea. în afară de asta, 
s-au construit cam 150 de 
fîntîni. Un loc unde apa a 
fost întotdeauna o proble
mă. în 1977 s-a introdus te
lefonia automată. Nu mai 
bați în furcă pină îți iese 
sufletul, nu mai rotești la 
manivelă.

Toată ziua, primarul e pe 
șantiere : investițiile sint 
mari. Multe și bune s-au 
făcut pentru . atragerea 
populației la rezolvarea 
treburilor sociale și econo
mice. Se pune mare preț 
pe munca obștească. Tran
dafirii, legumele (o expe
riență bună asta cu legu
mele, acțiune care a dus la 
o piață abundentă, se cul
tivă legumele în solarii, 
sînt rezultate remarcabile), 
plantarea 
feri de-a lungul 
De ce 
cimi ? 
mărul, 
re, vin 
bra...

pomilor fructi- 
străzilor. 

numai plopi și sal- 
Primăvara. cireșul, 

vișinul dau în floa- 
apoi fructele și um-

OMUL Și VIAȚA
RAȚIONALA

— în urmă cu doi ani, Organizația 
Mondială a Sănătății a inițiat efec
tuarea de studii complexe pentru 
cunoașterea plantelor medicinale din 
90 de țări. Acțiunea are ca scop des
coperirea unor noi plante cu proprie
tăți terapeutice necunoscute pină 
acum în vederea lărgirii sortimente
lor de medicamente de natură vege
tală. în comparație cu medicamentele 
de sinteză (obținute pe cale indus
trială), medicamentele de natură ve
getală prezintă avantajele unei mai 
bune toleranțe 
pentru organism, 
de aceea în multe 
cazuri se pune ac
cent pe folosirea 
lor în special la 
copii.

— Se : cunoaște
■ că arta vindecării
unor boli cu ajutorul plantelor are 
in tara noastră o veche tradiție'.

— Chiar mai veche. decit se crede., 
într-un articol publicat în anul 1872, 
B. P. Hasdeu arăta că în lucrările lui 
Plinius cel Bătrin a găsit unele indi
cații de medicină care amintesc de 
medicina noastră populară. în ade
văr, comparînd textele lui Plinius cu 
lucrarea de doctorat a lui C. N. Ver- 
nav (avînd ca temă plantele medici
nale), publicată în'1836, se poate sta
bili o continuitate latină și prin folo
sirea acelorași plante in scopuri me
dicale. Ambii autori, pe care îi, des
part aproape două milenii, arată că 
în popor sint folosite împotriva tusei 
hreanul îndulcit cu zahăr (la Plinius 
se spune cu miere), frunzele de nalbă, 
ceaiul de lumînărică, apoi foile de 
varză împotriva durerilor de cap, su
cul de ceapă (mirosul de ceapă tă
iată) pentru ochi, foile de pătlagină 
la abcese etc.

— Studiafi plantele medicinale de 
peste patru decenii ; vă rugăm, de 
aceea, să ne împărtășiți opinia dv. 
in legătură cu utilizarea unora din 
plantele cercetate.

— Investigațiile științifice inițiate 
în țara noastră — cu deosebire în ul
timele trei decenii — au dovedit va
loarea terapeutică certă a unor cea
iuri folosite de medicina tradițională, 
iar pe de altă parte au contribuit la 
îmbogățirea acestui domeniu cu noi 
formule, în primul rînd prin asocieri 
de produse vegetale, combinații care 
dau un plus de 'eficacitate. Ele se 
găsesc în farmacii și în magazinele 
de specialitate „Plafar" (ceaiurile : 
hepatic, pectoral, pentru gargară, su
dorific, stimulent gastric, diuretic,

• £>(N INSTAJNTX ÎN FATA OPINIA PUBUCE • tilN ÎSSfANȚÂ ÎN FATA OM^WI PUBLICE •]

De ce a rămas 
neterminată 
scrisoarea?

Am citit în două caracterizări, emise de 
grupul de șantiere București-sud, rinduri 
succinte și grave, ca însuși adevărul la care 
se referă, un adevăr scurt și grav : „fiind 
chemat de Mocanu Constantin pentru a se 
răzbuna pe cel care îl văzuse cînd a furat, 
Iorgu Ionel l-a ucis mișelește, in timp ce 
scria o scrisoare la părinți, pe Țugui Du
mitru, un tinăr cu simțul dreptății". Iar in 
a doua : „Din cauza furtului unui radioca- 
setofon și a nerecunoașterii vinei, ’ Mocanu 
Constantin a fost autorul moral al acestei 
fapte comise de Iorgu Ionel, pe care l-a 
adus la dormitor pentru a-1 pedepsi pe 
omul care a avut simțul dreptății, un om 
de bază al unității noastre". în contrast cu 
sobrietatea acestui tip de acte, laitmotivul 
dispariției fără vină a unui om exemplar 
răzbate dintre rinduri ea un oftat greu, ca 
un regret amar, ca un reproș involuntar,

într-o noapte, Mocanu Constantin a furat 
radiocasetofonul unui coleg de cameră și a 
dispărut înainte să se lumineze de ziuă. II 
văzuseră însă un paznic și tînărul Țugui 
Dumitru, omul cu simțul dreptății. Ei l-au 
anunțat pe păgubaș, păgubașul l-a căutat 
pe Mocanu, i-a cerut să-i dea lucrul înapoi 
și, văzîndu-1 că tăgăduiește, a făcut ce face 
orice om furat : s-a dus la miliție. Lucră
torul de la postul Măgurele i-a spus... Ce 
credeți că i-a spus ? Să-și vadă deocamdată 
de drum, iar cînd o reveni, dacă mai vine, 
să-și aducă și suspectul cu el. Ca la coope
rativă, cu materialul clientului.

Seara. Ia dormitor, dînd curs sfatului ju
ridic, păgubitul l-a rugat respectuos pe hoț

să meargă împreună, ca doi prieteni spre 
cinematograf, la postul de miliție. S-a ales 
cu cițiva pumni. Scăpat de colegi, s-a dus 
să mai cheme o dată miliția. înțepenit pe 
scaun, milițianul a recomandat să se dea 
drumul hoțului ce devenea tîlhar și să fie 
rugat din nou, dar în dimineața următoare, 
să se deranjeze, totuși, pină la post.

în dimineața următoare, hoțul a acceptat, 
cu chiu cu vai, deranjul, dar — după cum 
va declara ulterior — la miliție s-a plictisit 
de așteptare și a plecat, lăsindu-1 pe recla
mant, pentru a treia oară, mofluz.

Probabil tot din cauza plictiselii, seara, 
hoțul a venit la dormitoare cu Iorgu Ionel, 
care, înarmat cu un par, a intrat să facă 
„ordine". Primul i-a cășunat pe cel „vino
vat" că văzuse furtul. Tînărul era cu spa
tele. scria o scrisoare.

„Descinderea" s-a terminat cu trei oa
meni loviți, dintre care doi au intrat in 
spital, dintre care unul a murit. în acest 
stadiu de evoluție a evenimentelor, maio
rul Grigoraș Ioan, de la postul de miliție 
Măgurele, a luat măsuri pe care le-a con
semnat astfel în procesul verbal : „Față de 
cele de mai sus m-am deplasat imediat la 
fata locului".

Legat de „solicitudinea" consemnată în 
procesul verbal, transcriem o amintire : 
scrisoarea începută și neterminată de un 
muncitor exemplar, un om cu simțul drep
tății, seara, după muncă, într-un moment 
în care cineva stătea înțepenit pe scaun și 
altcineva umbla după soiul lui de dreptate. 
Iată scrisoarea neterminată : „Scumpii și 
doriții mei Moși și Bunică ! Cu ocazia zilei 
de azi, 10 octombrie, m-a făcut dorul de 
a vă scrie această scrisoare prin care vă 
doresc multă sănătate din partea mea și 
puteți ști că mă aflu

De fapt, se afla sub lovitură. Știind cum 
au fost curmate aceste rinduri, aceste gin- 
duri, acest dor și această existență, nici 
n-am pus punct, nici n-am închis ghili
melele.

Noroc și ghinion
Micuțul Mariușică ar avea un noroc 

teribil... dacă nu l-ar paște un ghinion for
midabil. Norocul lui Mariușică e să fie 
foarte iubit și disputat, iar ghinionul lui e 
să fie iubit și disputat întotdeauna de alt
cineva decit de cine trebuie.

Este 'al treilea copil al soților C. încă îna
inte de a se naște, părinții nu se mai în
țelegeau. în acest climat a venit pe lume 
Mariușică. Gingurelile lui au reînnodat 
pentru început conviețuirea soților C„ tatăl 
îndrăgindu-1 cu fanatismul bărbaților care, 
după două urmașe, se pot fuduli și cu un 
urmaș. Dar soarta lui Mariușică. de a ti 
iubit de cine nu trebuie, s-a manifestat 
încă prin această dragoste. Firesc era ca 
băiețelul să fie îndrăgit și de mamă. Dar 
maică-sa, cu o insistentă greu de înțeles, 
propunea să-l dea de suflet. Doreau să-t 
înfieze sora ei și soțul acesteia, familia I. 
Toate argumentele mamei firești, de a-1 
îndupleca pe tată să consimtă la înfiere, 
păreau zadarnice, așa că a trebuit să-i ser- . 
vească argumentul de bază : „Nici nu e 
copilul tău". Veste după care tatăl și-a dat 
consimțămîntul.

Iată-1 pe tine iubit acum de tatăl înfietor. 
Dar și de data aceasta sentimentele erau in 
contratimp. Un tată se descurcă mai greu 
cu un copil de un an și jumătate, cînd e 
părăsit de nevastă, or mama înfietoare se 
răcise prea mult de căsnicia ei ca s-o mai 
atragă simpla existentă in casă a unui copil.

Concomitent cu intentarea divorțului 
către tatăl 
început... să 
data aceasta 
două puncte
divă și pentru că acum și-l dorea, tot cu

ardoare, și mama naturală. Voia copilul 
înapoi. Dar se opunea tatăl : „Nu numai că 
nu vreau să cresc un pui de cuc, dar noi 
înșine ne aflăm în divorț. Să primim copi
lul inapoi și să plătesc pensie pentru trei 
copii, din care al treilea nici nu e al meu ?“.

în momentul de față, micuțul Mariușică 
e subiect de dispută în trei dosare : două 
divorțuri șj o acțiune de desfacere a înfie
rii. E abia începutul...

Falsul care 
tabloui-a lăsatBBS

de 
înfietor, mama înfietoare a 
vrea cu ardoare băiețelul. De 
era o dragoste deplasată, din 
de vedere : pentru că era tar-

Patru frați, Paștiu, au moștenit de la un 
al cincilea frate un tablou. Tabloul este 
intitulat „Flori in" vază", semnat „Luchian" 
și atestat pe spatele pinzei cu altă semnă
tură celebră, „Dărăscu", drept pictură 
autentică a marelui artist. Trei diptre frați, 
provinciali, s-au înțeles cu moștenitorul 
bucureștean să vîndă opera și să împartă 
prețul. Moștenitorul mandatat s-a adresat, 
timid. „Consignației". Prețuitorul secției de 
tablouri. Bădulescu Gheorghe. s-a extaziat 
în fața acestei ocazii și a evaluat-o dintr-o 
suflare la 18 000 lei. plus comisionul de 
1 440 lei ce revenea magazinului, total 
19 440. Probabil că era un preț de chilipir 
deoarece, în 48 de ore, s-a și prezentat un 
amator cu douăzeci de mii bani jos. 
să plece acasă cu valoroasa lucrare.

De fapt n-a plecat acasă, a mers 
recția comercială a municipiului, 
garanții că n-a aruncat banii în vînt. Cu o 
solicitudine de asemenea excepțională, di
recția s-a adresat Muzeului de artă al re
publicii. De ce nu a cerut chiar magazinul 
această confirmare suplimentară? O exper
tiză costă. „Consignației" ii e greu să mai

hotărît

la di- 
cerînd

antibronșic, antiastmatic etc.). Ceaiul" 
de arnică, de pildă, se recomandă sub 
formă de gargară in laringite și ră- 
gușeală, cimbrișorul de cimp e un; 
calmant al tusei convulsive și astma-j 
tice, ciuboțica cucului este indicată în i 
bronșită, lumînărică ameliorează tu- 
sea cea mai rebelă, măceșul este un 
tonic bogat în vitamină, indicat deci I 
în avitaminoze. Ceaiul din flori dej 
tei este excelent în tratamentul bron-1 
șitelor și combaterea răcelilor, fiind: 
totodată un sedațiv nervos, indicat 

deci pentru stări-: 
le de tensiune 
psihică și în in
somnii.

— Pentru că 
sin tem in plin se
zon de iarnă, cînd 

'devin mai frec-, 
‘~vente anumita

boli, ce ne puteti recomanda pentru 
■'tratarea a'cestbrțr?1 -. -■-■

— Se constată că în sezonul rece? 
devin mai frecvente unele micoze,:- 
alergii și alte tulburări, ca urma
re a folosirii antibioticelor 
justificată nevoie. înfrigurați, 
niți de la drum, sau în caz de 
ceală, frison, tuse, amigdalite etc.,' 
o baie fierbinte și un ceai din plante 
care au proprietatea de a activa di
ferite funcții sint mijloace naturale 
a căror eficacitate este dealtfel re-; 
cunoscută atit de profani, cît și do 
specialiști. Se știe că in medicina 
populară și veterinară sînt cunos
cute și utilizate 400 specii (circa 10 
la sută din plantele care cresc în 
flora țării noastre), din care 140 au 
făcut obiectul unor cercetări 
specialitate, pentru a se 
activitatea lor terapeutică, 
tatea lor în diferite afecțiuni.

— S-ar putea deduce, din cele 
relatată, că prin cunoașterea plante
lor medicinale și a virtuților 
tratarea unor afecțiuni ne-am 
dispensa de medicamente ?

— Medicul este singurul în 
să decidă, 
diagnosticului, 
dicamentului 
Ar fi de dorit ca, în aceeași măsură,, 
medicul să fie informat pentru a 
putea recomanda cu egală compe
tență, atunci cînd este cazul, plante 
medicinale ale căror virtuți au fost: 
atestate atît prin tradiția populară,; 
cît și prin ■ riguroase cercetări ști—, 
ințifice.

fără; 
ve-j 
ră-;

de 
preciza 
eficaci-

lor in 
putec

drept 
el are responsabilitatea 

a recomandării me- 
și a stabilirii dozei.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

plătească și alți specialiști pe lingă „exper
tul" propriu, Bădulescu.

Muzeul de artă a răspuns fără echivoc : 
„lucrarea... s-a constatat a fi un fals". 
Derulînd în sens invers descrisa solicitudine. 
I.C.L. „Universal" consemnează „Pentru 
întărirea prestigiului și încrederii in co
merțul de stat, am restituit cumpărătorului 
suma de 19 440 pe care o achitase". Pină aici 
toate au mers șnur. De aici încolo se ridică 
insă fatala întrebare : cine deschide punga?

Din caietul 
grefierului

„Am intrat în conflict, dușmănie, certuri, 
scandaluri cu soțul meu, răzbunindu-mă 
prin insultarea, drăcuirea, lovirea, sicanarea 
lui, precum șl insultarea, șicanarea părinți
lor lui, ajungind pină l-am declarat mort 
părinților lui în timp ce el era la tratament 
in stațiune, de au venit aceștia alarmați și 
speriați la mine, iar eu i-am drăcuit și i-am 
trimis la poștă".

(Declarație „autocritică" în dosarul 
Judecătoriei sectorului 1 nr. 2823/78).

în procesul de stabilire a drepturilor de 
autor pentru spectacolul de revistă „Răpirea 
lui Casanova" au fost depuse și următoarele 
concluzii epigramistice :

„Toate probele arată 
Unui bun judecător 
Că răpirea-i complicată 
Pentru-un singur autor".

’(Tribunalul municipiului București 
dosar 2882/78).

Sergiu ANDON
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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Minatul siderurgic 

Hunedoara
către toate Întreprinderile 
din industria metalurgică

Angajați plenar în efortul general al poporului 
nostru pentru înfăptuirea Programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, co
lectivul Combinatului siderurgic Hunedoara, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, mun
cește _ cu dăruire și inaltă responsabilitate muncito
rească pentru realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate in întrecerea socia
listă. in anul .1979 s-au obținut peste plan : 13 200 
tone cocs metalurgic : 36 700 tone fontă ; 14 500 tone 
oțel ; 40 000 tone laminate finite pline. Au fost asimi
late opt mărci de oțel și trei tipodimensiuni de la
minate. intre care oțeluri pentru cord metalic, rul
menți, industria aeronautică, cu caracteristici com
petitive pe plan mondial.

însuflețiți de hotărîrile istorice adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, deciși să-și con
sacre și in viitor intreaga lor putere de muncă, ca
pacitate și măiestrie profesională pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin in acest an hotă- 
ritor al cincinalului, siderurgiștii hunedoreni cheamă 
toate colectivele de muncă din întreprinderile indus
triei metalurgice la întrecere socialistă pentru reali
zarea și depășirea planului pe anul 1980, angajin- 
du-se să realizeze următoarele :

1. Depășirea indicatorilor valorici și fizici ai pla
nului cu : 20 milioane lei la producția netă ; 100 mi
lioane lei la producția globală industrială : 100 mi
lioane lei la producția-marfă : 10 000 tone cocs me
talurgic ; 15 000 tone fontă ; 15 000 tone oțel ; 12 000 
tone laminate finite și 200 tone piese de schimb și 
utilaje pentru industria metalurgică. Productivitatea 
muncii planificată, calculată pe baza producției nete, 
se va depăși cu cel puțin 1 000 lei pe un om al 
muncii.

2. Livrarea la export, peste plan, a unei cahtități 
de produse in valoare de 10 milioane Iei valută, prin 
îmbunătățirea structurii acestora și asimilarea unor 
oțeluri cu valoare de intrebuintare mai ridicată.

3. în scopul creșterii eficienței economice a pro
ducției, atit a celei destinate consumului productiv 
intern, cit și pentru export, se vor adinei specializarea 
liniilor de laminare și fabricarea unor sortimente cu 
valoare ridicată, îndeosebi oțeluri pentru organe de 
asamblare, inoxidabile și altele.

4. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, introducerea unor tehnologii mai eficiente prin 
realizarea a 600 tone otel de inaltă puritate prin re
topire electrică sub zgură, elaborarea și laminarea a 
10 500 tone oțel cu puritate ridicată pentru rulmenți, 
elaborarea a 8 000 tone oteluri și respectiv sirmă pen
tru cord metalic.

5. Promovarea progresului tehnic, intensificarea ac
tivității de cercetare și asigurarea condițiilor de va
lorificare imediată in producție a rezultatelor aces
teia : elaborarea otelurilor inox prin procedeul de 
decarburare in vid : insuflarea materialelor pulveru
lente in băile metalice : barbotarea cu gaze inerte a 
otelurilor în vederea îmbunătățirii omogenizării aces
tora ; creșterea randamentelor de aliere și dezoxi- 
dare a feroaliajelor ; implementarea unor programe 
optimizate de elaborare a oțelurilor.

6. Perfecționarea tehnologiilor de elaborare, tur
nare. laminare, ajustare și introducerea unor soluții 
eficiente de recuperare și valorificare a unor resurse 
metalice secundare, astfel incit, față de 1979, să se 
realizeze un spor de 39 000 tone metal din aceeași 
cantitate de otel lingou.

7. Reducerea consumurilor de energie și combus
tibil prin : realizarea unor instalații de recuperare 
a căldurii rezultate în procesele de fabricație ; re
considerarea balanțelor energetice la utilajele de pro
ducție și aplicarea unor soluții care să asigure con
sumuri raționale de energie și combustibili ; perfec
ționarea constructivă și funcțională a instalațiilor de 
ardere în scopul creșterii randamentelor acestora.

8. Reducerea cheltuielilor de producție cu 1 leu Ia 
1 000 lei producție-marfă, prin diminuarea consumu
rilor specifice, recuperarea și recondiționarea unor 
materiale și produse, cu accent pe : recuperarea meta
lului din zgura de oțelării cu actuala instalație : con
struirea și punerea în funcțiune a noii instalații de 
capacitate sporită : reducerea consumului de energie 
electrică cu 1 500 mii kWh ; recuperarea și refolosirca 
cărămizilor refractare rezultate la demolarea cup
toarelor pentru reparații ; recondiționarea utilajului 
de turnare uzat : recuperarea și valorificarea urmă
toarelor resurse metalice secundare : 8 500 tone lami
nate. 115 tone cupru, 180 tone bronz. 30 tone alamă, 
120 tone plumb și 12 000 tone cărămizi refractare.

9. Asimilarea și execuția de piese și repere în va
loare de 15 milioane lei, in principal pentru utilajele 
și instalațiile din import.

10. îmbunătățirea desfășurării unor activități, me
canizarea unor lucrări și operații, folosirea mai bună 
a suprafețelor și capacităților de producție prin rea
lizarea unor mașini și utilaje în valoare de 30 mili
oane Iei, prin autoutilare.

11. Desfășurarea in condiții de securitate deplină a 
proceselor de muncă prin aplicarea măsurilor din pla
nurile de protecția muncii și de îmbunătățire a con
dițiilor de lucru. Totodată, se va îmbunătăți activi
tatea microcantinelor și bufetelor, vor fi repartizate 
noi locuințe cu grad sporit de confort, va spori nu
mărul locurilor in creșe. grădinițe și cămine.

12. Creșterea nivelului de pregătire tehnico-profe- 
sională a personalului prin cuprinderea a 550 oameni 
ai muncii la cursurile de calificare, școlile profesio
nale și liceele industriale. De asemenea, se vor or
ganiza cursuri de perfecționare a cunoștințelor in care 
vor fi cuprinși 3 300 oameni ai muncii.

13. Se va perfecționa și dezvolta acțiunea de crea
ție tehnico-științifică de masă din cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României", în care scop se 
vor îmbunătăți programele de acțiuni, se vor îmbo
găți și detalia tematicile. axîndu-le pe problemele cu 
care se confruntă secțiile în realizarea sarcinilor de 
plan. Vor fi cuprinși în această acțiune peste 12 000 
oameni ai muncii.

14. Pentru a crea cadrul corespunzător desfășurării 
întrecerii socialiste, participării tuturor oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor, se vor introduce și extinde inițiativele 
avansate de muncă : „Fiecare oțelar și laminorist an
gajat în creșterea scoaterii de metal peste sarcina 
planificată" ; „întreaga cantitate de fontă peste plan — 
cu cocs economisit și realizat in plus la uzina cocso- 
chimică" : „Fiecare echipă de oțelari să realizeze 
zilnic 2 tone de oțel peste plan" și „Fiecare schimb 
să lamineze un lingou sau o cantitate echivalentă de 
metal peste plan".

Asemeni tuturor oamenilor muncii din întreaga 
țară, vom acționa cu toată fermitatea pentru a în
deplini in mod exemplar indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date la Consfătuirea de lucru cu cadrele 
din industria metalurgică, a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului,- pentru a contri
bui într-o măsură mereu sporită la creșterea puterii 
economice a patriei noastre, pentru ridicarea continuă 
a națiunii noastre pe treptele cele mai înalte ale cul
turii și civilizației.

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

TETUL U.T.C.

Depoul de locomotive 
C.F.R. Brasov

către toate unitățile de cale ferată
Colectivul de oameni ai muncii de la Depoul de lo

comotive C.F.R. Brașov, mobilizat de organizația de 
partid, raportează că a realizat cu succes sarcinile de 
plan ce i-au revenit in cel de-al patrulea an al 
actualului cincinal. însuflețiți de istoricele hotărîri 
ale Congresului al XII-lea al partidului, hotăriți să 
acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea exemplară 
a planului, pentru asigurarea in bune condiții a 
cerințelor de transport ale economiei naționale, pen

tru reducerea mai accentuată a consumului de com
bustibil, energie și a cheltuielilor de exploatare, oa
menii muncii de la Depoul de locomotive C.F.R. 
Brașov cheamă la întrecere socialistă pe anul 1980 
toate unitățile de cale ferată, pe baza următoarelor 
obiective :

1. Depășirea planului de transport cu 1,1 la sulă, 
ceea ce reprezintă un volum suplimentar de transport 
de 121 milioane tone brute km echivalente.

2. îmbunătățirea indicelui de utilizare a locomotive
lor cu 2,4 la sută, ceea ce echivalează cu o creștere 
zilnică a parcului cu 3 locomotive.

3. Depășirea productivității muncii cu 1,3 la sută și 
creșterea indicelui de folosire a timpului de muncă al 
lucrătorilor feroviari la cel puțin 98,5 la sută.

4. Aplicind în viață noul mecanism economico-fi- 
nanciar al autogestiunii, autoconducerii muncitorești, 
vom reduce cheltuielile de exploatare planificate cu
1.1 milioane lei, economii ce se vor obține prin :

— reducerea consumului specific de combustibil cu
1.2 la sută, reprezentind o economie de 320 tone com
bustibil convențional :

— reducerea consumului de energie electrică cu 1,1 
la sută, economisindu-se altfel 1,8 milioane hWh ;

— reducerea cu 2 la sută a consumului de mate
riale și piese de schimb in activitatea de reparații si 
intreținere a locomotivelor, prin rccondiționări 
de piese.

5. Se vor executa prin autodotare instalații și utilaje 
necesare activității de reparații în valoare de 1,2 mi
lioane lei, iar prin îmbunătățirea calității lucrărilor 
de revizii și reparații la parcul de locomotive, par
cursul mediu intre două defectări va crește cu 10 
la sulă.

6. Reducerea imobilizării locomotivelor in reparații 
cu 3 la sută.

7. îmbunătățirea cu 2 la sută a indicelui de utili
zare a mașinilor-unelte față de plan.

Obiectivele și angajamentele pe care ni le-am asu
mat le vom realiza in condițiile îmbunătățirii per
manente a stilului și metodelor de muncă, aplicării 
principiului muncii și conducerii colective, aVind ca 
scop întărirea ordinii și disciplinei in transporturi, 
prevenirea evenimentelor de cale ferată și a acci
dentelor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de viață.

Sub conducerea comitetului de partid, harnicul 
nostru colectiv este ferm hotărit să traducă in fapte 
angajamentele asumate, să acționeze pentru valorifi
carea superioară a potențialului creator al oamenilor 
muncii, pentru formarea conștiinței noi, revoluționare 
a maselor, de ridicare a nivelului de pregătire poli- 
tico-ideologică, de îmbogățire a cunoștințelor științi
fice, pentru a sigura o bună servire a călătorilor și 
beneficiarilor de transport, aducind astfel contribuția 
sa la eforturile generale ale întregului popor pentru 
realizarea sarcinilor stabilite de istoricele documente 
ale celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

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

TETUL U.T.C.

Institutul de cercetare
științifică $i Inginerie

tehnologică pentru
mașini-unelte, agregate,
mecanică fină si scule

llTitan,l-Bucure$tl
către toate institutele de cercetare
științifică și inginerie tehnologică

Oamenii muncii din Institutul de cercetare științi
fică și inginerie tehnologica pentru mașini-unelte, 
agregate, mecanică fină și scule ..Titan" București, 
călăuziți de indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului, cu ocazia 
vizitelor de lucru, ne-am concentrat cu hotărire toate 
forțele in vederea îndeplinirii neabătute a indicatori
lor de plan pe anul 1979, concretizați in realizarea de 
mașini-unelte cu un înalt grad de automatizare, in
stalații de control și elemente de mecanică fină 
și scule.

Hotăriți să înfăptuim exemplar sarcinile ce ne revin 
din documentele celui de-al XII-lea Congres al parti
dului și din Programul-directivă de cercetare științi
fică și dezvoltare tehnologică și introducerea progre
sului tehnic, Institutul de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru mașini-unelte, agregate, me
canică fină și scule „Titan" București cheamă la în
trecere socialistă toate colectivele de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică din țară, angajindu-se 
să realizeze următoarele :

1. Depășirea cu 10 la sută a planului fizic de cerce- 
tare-proiectare și asimilare de noi mașini-unelte, ele
mente de mecanică fină, ceea ce echivalează cu reali
zarea peste prevederile planului a 15 proiecte pentru 
produse cu complexitate tehnică ridicată.

2. Elaborarea de documentații în anul 1980 pentru 
mașini-unelte, agregate, mașini-unelte speciale, acce
sorii, elemente de mecanică fină și scule, lucrări de 
cercetare-proiectare și microproducție, care să con
ducă Ia înlocuirea unor produse din import echiva
lente cu cel puțin 10 000 lei valută de fiecare om al 
muncii din cadrul institutului.

3. Omologarea peste plan, în anul 1980, a 8 proto
tipuri de A.M.C.-uri și scule in vederea reducerii 
importului, care prin punerea în fabricație in între
prinderile de profil vor duce la eliminarea importu
rilor anuale in medie cu 15 milioane lei valută.

4. Scurtarea duratei de cercetare-proiectare cu cel 
puțin 10 000 zile-om față de termenul contractual, prin 
utilizarea proiectării cu ajutorul calculatorului elec
tronic, extinderea și îmbunătățirea gamei de elemente 
și unități tipizate pentru mașini-unelte, agregate și 
linii automate.

5. Reducerea consumului de metal la noile produse 
proiectate cu cel puțin 10 la sulă față de produsele 
similare existente, prin soluții constructive moderne 
și utilizarea de înlocuitori.

6. Depășirea planului de producție industrială cu 
6 la sută prin realizarea de elemente, subansamble și 
prototipuri de mașini-unelte automatizate, produse 
unicate și scrie mică.

7. Acordarea a 40 000 ore de asistență tehnică în
treprinderilor constructoare de mașini-unelte pentru 
iniroducerea în fabricație a produselor noi și punerea 
lor in funcțiune la beneficiar.

8. Dezvoltarea creației științifice și tehnice de masă 
în cadrul Festivalului național „Cîntarea României ', 
prin realizarea a cel puțin unei invenții sau inovații 
de către fiecare atelier de cercetare-inginerie teh
nologică.

9. Elaborarea peste plan a 20 tehnologii noi de pro
dus, prin care se va asigura valorificarea superioară 
a resurselor materiale și creșterea productivității 
muncii ; realizarea peste plan a 12 noi prototipuri de 
aparate destinate raționalizării consumului de com
bustibil și energie electrică.

10. Introducerea și extinderea sistemelor și mijloa
celor avansate de mecanizare și automatizare a pro
ceselor de producție, prin realizarea a două sisteme 
de alimentare automată a mașinilor-unelte, pentru 
prelucrarea axelor și a roților dințate.

11. Proiectarea unor mașini-unelte agregat, mașini 
speciale și linii automate cu tehnologii de prelucrare 
avansate, care să ducă la creșterea productivității 
muncii, la beneficiar, cu cel puțin 50 la sută față de 
tehnologia înlocuită.

12. Reducerea cheltuielilor pe intreaga activitate a 
institutului eu 3 la sută și depășirea beneficiilor pla
nificate cu 2 la sută.

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

Schela de extracUe Moreni 
din iudetul Dîmbovița

către toate unitățile de foraj 

și extracție din industria petrolieră
Petroliștii Schelei de extracție Moreni, îndeplinin- 

du-și sarcinile ce le-au revenit în primii patru ani 
ai actualului cincinal, au realizat peste plan 59 400 
tone țiței, 73 ‘milioane metri cubi gaze utilizabile și 
106 milioane Iei la producția globală, realizări obți
nute în exclusivitate pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Puternic mobilizat pentru traducerea in viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, colectivul nostru adre
sează tuturor, unităților de foraj și extracție chemarea 
la întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor prevăzute in Planul național unic de dez
voltare economico-socială pe anul 1980, angajîndu-ne 
să realizăm următoarele :

1. Creșterea rezervelor recuperabile de țiței cu 2,5 
milioane tone, prin extinderea proceselor de injecție 
în zăcămint cu apă, abur și aer, precum și inițierea a 
5 noi procese de creștere a factorului final de recu
perare a țițeiului din zăcăminte in zonele Filipești, 
Bucșani și Moreni.

2. Intensificarea lucrărilor prevăzute în programul 
de creștere a factorului final de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte, pe seama cărora se va obține un 
plus de producție de 190 000 tone petrol, prin extin
derea la 25 sonde a injecției de abur și aplicarea 
combustiei subterane în sectorul Dealul Bătrin, prin 
injectarea unui volum de 28 milioane metri cubi aer.

3. Realizarea unui coeficient de exploatare al son
delor de 0,955, respectiv cu 5 la sută mai marc față 
de cel planificat.

4. Lichidarea fondului de sonde inactive și repu
nerea în producție in cel mai scurt timp a sondelor 
ce devin neproductive.

5. Depășirea planului la producția fizică cu 1000 
tone țiței, 12 milioane metri cubi gaze utilizabile și 
1 500 tone gazolină.

6. Depășirea planului Ia producția-marfă cu un mi
lion lei prin : executarea in regie proprie a unui vo
lum de lucrări de investiții în valoare de 7 milioane 
lei în scopul punerii in funcțiune în devans față de 
termenele planificate a obictivelor și a montării de 
baterii de cazane, unități de pompare, turle trepiezi, 
conducte etc ; extinderea acțiunii de autodotare prin 
confecționarea in atelierele proprii a unor utilaje, 
scule, piese de schimb și dispozitive în valoare de 9 
milioane lei.

7. In vederea descoperirii de noi zăcăminte de țiței 
și gaze la mare admcime și a creării condițiilor de 
creștere a producției de țiței, vom intensifica lucră
rile de foraj și probe de producție la sondele cu adin- 
cimi mai mari de 3 506 metri pe structurile Bucșani, 
Piscuri și Mărgineni.

8. Raționalizarea consumului de combustibil și ener
gie electrică și obținerea pe această cale a unei eco
nomii de 15 mii tone combustibil • convențional și 
40 000 kWh.

9. Depășirea planului productivității muncii cu 1 
la sută prin : mecanizarea operațiunilor de încărcare 
și descărcare a materialului tubular, precum și a lu
crărilor de săpare a șanțurilor pentru conducte ; ex
tinderea utilizării cleștilor mecanizați la operațiunile 
de introducere și extragere a țevilor de extracție; 
automatizarea stației de dezbenzinare nr. 2 Țuicani ; 
scurtarea duratei de execuție a lucrărilor de interven
ții la sonde cu 3 la sută și a celor de punere in pro
ducție a sondelor noi cu o zi pe sondă ; generali
zarea lucrului in 3 schimburi la brigăzile de inter
venții, reparații capitale și probe de producție ; ex
tinderea și generalizarea în toată schela a inițiati
velor : „'Fiecare sondă exploatată la potențialul ra
țional" și „Nici o sondă inactivă".

Ne vom ocupa in mod deosebit de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale petroliștilor din 
schela noastră prin : extinderea elementelor de mică 
mecanizare prevăzute in programul tehnic ; darea în 
folosință, cu 30 zile înainte de termenul planificat, a 
unui bloc cu 10 apartamente și a unui cămin cu o 
capacitate de 200 locuri ; dotarea brigăzilor de inter
venții, reparații capitale și probe de producție, din 
locurile de muncă izolate, cu 5 grupuri sociale com
plexe ; extinderea servirii mesei calde Ia locurile de 
muncă izolate.

La realizarea acestor obiective, precum și pentru 
înfrumusețarea locurilor de muncă vom efectua 
20 000 orc muncă patriotică.

O atenție deosebită vom acorda activității politico- 
ideologice și cultural-educative pentru ridicarea con
tinuă a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, creș
terea răspunderii personale și colective față de înde
plinirea sarcinilor. Ip cadrul ediției a III-a a Festi
valului național „Ciptarea României" vom antrena 
întregul colectiv la acțiunile de creație tehnico-știin
țifică, cultural-artistică, educative și sportive.

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

TETUL U.T.C.

întreprinderea textilă 
.aMaramures"-Baia Mare 
către toate întreprinderile 

din industria ușoară
Încadrați pe deplin în efortul creator al întregului 

popor dedicat înfăptuirii istoricelor hotărîri adoptate 
de cel de al XII-lea Congres al partidului, oamenii 
muncii de la întreprinderea textilă „Maramureș" din 
Baia Mare au obținut rezultate însemnate in 1979. 
S-a realizat suplimentar o producție industrială in 
valoare de 23 milioane lei, o producție netă de 12 mi
lioane lei, iar planul productivității muncii a fost de
pășit cu 2 la sută.

Puternic mobilizat de grandiosul program aprobat 
de marele forum al comuniștilor din țara noastră și 
însuflețit de dorința fierbinte de a răspunde cu noi 
fapte chemării adresate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a munci mai 
bine și mai eficient, colectivul intrepririderii noastre 
cheamă la întrecere pentru depășirea planului pe 
anul 1980 toate întreprinderile din industria ușoară, 
angajindu-se să realizeze :

1. Depășirea prevederilor de plan la producția glo
bală industrială, eu 1.5 la sută, la producția netă cu
1.5 la sută, iar la producția fizică cu 100 tone lire și 
210 mii mp țesături, fu acest scop, vom acționa pen
tru creșterea indicilor de utilizare a mașinilor de 
filat cu 0,5 la sută, iar la mașinile de țesut cu 0.7 Ia 
sută, prin reducerea timpului de staționare a aces
tora, precum și pentru realizarea înainte de termen 
a parametrilor proiectați la noua secție de filatură 
de la Tirgu Lăpuș.

2. Depășirea cu unu la sută a nivelului planificat 
al productivității muncii, prin calificarea unui număr 
de 1 200 muncitori și ridicarea nivelului de pregătire 
al personalului, pe baza unor programe complexe de 
policalificare a 600 oameni ai muncii ; creșterea zonei 
de deservire la mașinile de filat și ridicarea nivelului 
calitativ al produselor ; reducerea eu 2 la sulă a 
personalului neproductiv și reorientarea acestuia că
tre activități direct productive ; creșterea indicelui 
de utilizare a timpului de lucru al muncitorilor cu 
unu la sută față de anul 1979, prin întărirea discipli
nei în muncă, reducerea absențelor nemotivate și a învoirilor.

3. Gospodărirea judicioasă a materiilor prime și a 
materialelor, valorificînd 300 tone de materii prime 
recirculabile ; de asemenea, se va reduce cu 2 Ia sulă 
consumul specific la energie electrică și combustibil. 
Prin măsurile ce se vor aplica, cheltuielile totale pla
nificate vor fi reduse cu 3 milioane lei, din care 
cheltuielile materiale cu 1,8 milioane lei,

4. Ridicarea nivelului calitativ al produselor și di
versificarea acestora prin crearea a cel puțin 26 pro

duse noi de complexitate ridicată, extinderea proce
deelor tehnologice noi in filatură, prin aplicarea teh
nologiei de filare cu capăt liber, iar în țesătorie prin 
introducerea mașinilor de țesut neconvenționale, 
creșterea ponderii țesăturilor de calitate „extra" și 
I, cu unu la sută față de prevederile planului.

5. Depășirea prevederilor de plan Ia export cu 2 Ia 
sulă.

6. Vom devansa cu 30 zile termenul de punere în 
funcțiune a noilor capacități de la filatură și țesă
torie. ceea ce va permite realizarea unei producții 
suplimentare in valoare de 2,8 milioane lei la fire 
și 3 milioane lei la țesături.

7. Vom acorda o atenție sporită îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor 
prin extinderea microcantinelor in secții, aplicarea 
măsurilor de protecție și tehnica securității muncii, 
dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea edu
cativă și cultural-sportivă de masă.

Vom crea condiții mai bune pentru muncă și să
nătatea mamelor și celorlalte femei din întreprin
dere, prin îmbunătățirea activității crcșei, grădini
ței. căminului de copii și a dispensarului medical.

Vom mobiliza oamenii muncii pentru efectuarea a 
25 000 ore de muncă patriotică, in scopul realizării in 
termen a locuințelor, înfrumusețării incintei între
prinderii și amenajării bazei cultural-sportive proprii.

8. Vom intensifica activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă, participind activ in amplele ma
nifestări din cadrul Festivalului național „Cintarea 
României".

Colectivul întreprinderii textile „Maramureș" este 
ferm hotărit să muncească cu devotament, abnegație 
și pricepere pentru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor de plan și angajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă in anul 1980, aducindu-și astfel contribuția 
la înfăptuirea mărețului Program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a 
țării noastre spre comunism.

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

TETUL U.T.C.

întreprinderea 
ile transporturi auto 

Caras-Severin 
către toate întreprinderile 

de transporturi auto
Ferm angajat în întrecerea socialistă pentru în

deplinirea sarcinilor care îi revin în actualul cin
cinal, mobilizat de istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., de prețioasele indicații date 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Chaușescu, privind transformarea cantității într-o ca
litate nouă, superioară, colectivul unității noastre 
cheamă la întrecere socialistă pentru depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1980 toate întreprinderile de 
transporturi auto, cu următoarele obiective :

1. Depășirea producției nete planificate pe 1980 cu 
peste 2 milioane lei, respectiv cu 1,8 la sută.

2. Depășirea planului la venituri brute din activi
tatea de bază cu 2,8 la sută, ceea ce reprezintă pres
tații suplimentare in valoare de circa 6 milioane lei, 
prin creșterea productivității pe tona capacitate cu
2.5 la sută.

3. Depășirea planului de călători-km cu 1,5 la sută 
prin creșterea parcursului mediu zilnic cu 2 la sută 
și a coeficientului de utilizare a parcului de autobuze 
cu 0,3 la sută.

4. Planul productivității muncii va fi depășit cu
1.5 la sulă prin intensificarea utilizării mijloacelor 
de transport, folosirea superioară a utilajelor și in
stalațiilor din dotare, folosirea rațională a forței de 
muncă și creșterea ponderii personalului direct pro
ductiv.

5. Vom acționa pentru realizarea integrală a vo
lumului de lucrări de construcții-montaj prevăzute 
in plan și scurtarea termenelor de punere in func
țiune a stației de întreținere auto Reșița cu 20 de 
zile, iar a Grupului școlar auto cu 15 zile.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
viață vom amenaja in toate autobazele grupuri so
ciale și microcantine.

6. Reducerea cheltuielilor de producție cu 1,5 mili
oane lei prin extinderea metodei de recondiționare și 
refolosire a pieselor și subansamblelor rezultate din 
casarea mijloacelor de transport și diminuarea chel
tuielilor de întreținere și reparații.

Vom acționa, de asemenea, pentru generalizarea 
inițiativelor muncitorești pentru reducerea consumu
rilor energetice, in 1980 urmind să economisim, față 
de normele de consum, 200 tone combustibil conven
țional.

7. Depășirea planului de beneficii cu 2 milioane lei.
In vederea realizării acestor angajamente și creș

terii eficienței întregii activități sig va aplica un an
samblu de măsuri politico-organizatoricc și tehnico- 
materiale menite să asigure sporirea contribuției fie
cărui lucrător la depășirea sarcinilor care-i revin. Se 
vor urmări aplicarea pe seară largă a metodelor mo
derne de programare și dispecerizare a transporturi
lor, extinderea instalațiilor de mecanizare a încărcării 
și descărcării mărfurilor ș.a. în același timp vom des
fășura o susținută muncă politico-educativă pentru ri
dicarea conștiinței socialiste a întregului personal 
muncitor, respectarea riguroasă a normelor eticii și 
echității socialiste, promovarea unei atitudini civili
zate față de publicul călător.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, BIROUL OR
GANIZAȚIEI DE BAZĂ P.C.R., COMITETUL SINDI

CATULUI, BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

judelui Ialomița
către toate cooperativele 

agricole de producție
Angajați plenar în infăptulrea exemplară a măre

țelor obiective stabilite de conducerea partidului, in- 
suflețiți permanent de exemplul de dăruire patriotică 
și pasiune revoluționară oferit zi de zi de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membrii cooperativei agricole 
Grindu, județul Ialomița, au obținut și in anul 1979 
rezultate bune in sporirea producției agricole și creș
terea eficienței economice.

Mobilizați de istoricele hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R. și de inflăcăratul indemn al secre
tarului general al partidului privind înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare în cincinalul viitor, membrii 
cooperativei noastre, întruniți in adunarea generală,' 
adresează tuturor cooperativelor agricole, întregii 
țărănimi cooperatiste o insuflețitoare chemare la în
trecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
indicatorilor planului de producție pe anul 1980, an- 
gajindu-ne să realizăm următoarele obiective :

1. Obținerea, in sectorul vegetal, in condiții de 
neirigare, a următoarelor producții medii : la grîu : 
4 600 kg/ha, cu 450 kg peste plan ; la orz : 5 000 kg/ha, 
cu-850 kg peste plan ; la porumb : 8 000 kg/ha. cu 
1 200 kg peste plan ; la floarea-soarelui : 3 300 kg/ha, 
cu 400 kg peste plan ; la sfecla de zahăr : 50 000 kg/ 
ha, cu 5 000 kg peste plan ; Ia soia : 2 900 kg/ha, cu 
300 kg peste plan ; realizarea unei producții medii 
de 27 000 kg legume la hectar și sprijinirea coopera

torilor pentru a produce legume timpurii în gospo
dăriile personale, pe cel puțin 20 ha.

2. Realizarea următoarelor efective și producții 
animaliere : 850 taurine, cu 50 peste plan, numărul 
vacilor și junincilor ajungind Ia 470 ; 9 000 porcine, 
cu 500 peste plan ; efectivul de scroafe urmează să 
crească la 800, pentru a vinde și cooperatorilor, in 
vederea ingrășării, 2 500 purcei ; 4 050 litri lapte pe 
fiecare vacă furajată, cu 200 litri peste plan ; 4,5 kg 
lină în medie de la fiecare oaie tunsă, cu 300 grame 
peste plan ; 750 tone carne de porc, cu 50 tone peste plan.

3. Livrarea la fondul de stat a următoarelor canti
tăți de produse agroalimentare :

Produsul U.M. Total . din care : 
peste plan

0 1 2 3
— grîu t 2 500 210
— orz t 300 139
— porumb t 4 600 800
— floarea-soarelui t 1 300 170
— sfeclă de zahăr t 15 000 1500
— soia t 1 300 135
— carne porc t 750 50
— lapte vacă hi 12 400 400
— lină kg 20 000 1 300

4. Extinderea și diversificarea activităților indus
triale și a prestărilor de servicii cu cel puțin 800 mii lei peste plan.

5. Creșterea eficienței economice, sporirea benefi
ciilor, dezvoltarea averii obștești :

— valoarea producției globale va ajunge la 62 mi
lioane lei, cu 5,7 milioane lei peste plan ;

— producția netă va crește la 31,5 milioane Iei, cu
3 milioane Iei mai mult decit este planificat, reve
nind pe un cooperator cel puțin 40 000 lei ;

— realizarea unui beneficiu de peste 7 milioane Iei ;
— pentru fondul de dezvoltare vor fi alocate 5,7 mi

lioane Iei, precum și 400 mii lei depuneri personale 
ale cooperatorilor și ale altor lucrători din coopera
tivă, ca parte socială ;

— fondul de retribuire va fi de 14,5 milioane lei, 
ajungîndu-se la o valoare a normei convenționale de 
50 lei, cu 10 la sută mai mare decit în 1979.

6. Măsuri politice și tehnico-organizatorice
— O atenție deosebită se va acorda folosirii de

pline și eficiente a fondului funciar prin : aplicarea 
proiectului de organizare unitară a teritoriului si 
amplasarea culturilor pe sole mari, în asolamentele 
stabilite in cadrul consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist ; creșterea suprafeței arabile cu 
13 ha ; utilizarea cu randament maxim a îngrășă
mintelor naturale și chimice ; pe 500 ha vom admi
nistra, in medie, 25 tone gunoi de grajd la hectar ; 
creșterea suprafețelor însămînțate în cultură dublă, 
cu porumb siloz și masă verde, la 600 ha ;

— Toți cooperatorii vor fi cuprinși în invățămintul 
agrozootehnic, precum și la concursurile profesionale 
din agricultură : „Cel mai bun agricultor", „Cel mai 
bun crescător de animale", „Cel mai bun șef de echi
pă din C.A.P.", „Olimpiada mecanizatorului" ;

— 50 de cooperatori și cadre de conducere vor urma 
cursurile de masă pentru conducerea tractorului și 
minuirea mașinilor agricole ;

— Cooperativa va participa cu eehipe și formații 
artistice proprii la cea de-a III-a ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României", ca și Ia acțiunile 
care se desfășoară in cadrul competiției naționale „Daciada".

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR COOPE
RATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE GRINDU, 

JUDEȚUL IALOMIȚA '

întreprinderea cmnercială 
de stat pentru mărfuri 

industriale Sibiu 
către toate unitățile din comerț

Colectivul de oameni ai muncii de La întreprinderea 
comercială de stat pentru mărfuri industriale Sibiu, 
însuflețit de istoricele hotăriri ale celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, de orientă
rile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la ridicarea activității comerciale la nivelul ce
rințelor actuale și îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, adresează chemarea la întrecere socialistă 
către toate întreprinderile comerciale, angajindu-se 
să realizeze următoarele obiective :

1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii activități 
de aprovizionare și servire cu mărfuri a populației in 
condițiile depășirii planului de desfacere cu 1,3 la 
sută, respectiv cu 15 milioane lei, prin : asigurarea 
in volum și structură a fondului de marfă contractat 
și repartizarea judicioasă a acestuia, corespunzător ce
rințelor populației ; organizarea de expoziții cu vîn- 
zare, parade ale modei și alte acțiuni de publicitate 
comercială ; extinderea comerțului stradal și a punc
telor permanente in piețe, tirguri și oboare, in ve
derea realizării unei desfaceri de cel puțin 5 milioa
ne lei ; imprimarea in relațiile cu cumpărătorii a unei 
atitudini corecte și demne, in spiritul normelor eticii 
și echității socialiste ; dezvoltarea serviciilor către 
populație, prin transportarea la domiciliul cumpără
torilor a mărfurilor cu volum marc, montarea mobi
lei, asigurarea retușului la confecții în toate unitățile 
specializate și alte servicii solicitate ; extinderea me
todelor și inițiativelor înaintate de muncă, prin orga
nizarea a 25 „brigăzi de bună servire", a 5 „unități 
model", introducerea în 15 unități a „controlului și 
autocontrolului" ; organizarea de acțiuni politice și 
cultural-educative pe bază de programe lunare, în 
scopul creșterii conștiinței profesionale a personalu
lui muncitor, al dezvoltării solicitudinii față de cum
părători, a grijii și răspunderii față de avutul obștesc.

2. Dezvoltarea, modernizarea și utilizarea eficienta 
a bazei tehnico-materiale prin : darea în folosință a 
13 unități comerciale noi cu o suprafață utilă de
4 100 m p și modernizarea a 12 unități comerciale cu o 
suprafață de 2 900 m p ; extinderea formelor moderne 
și eficiente de comerț, autoservire, expunere și ale
gere liberă a mărfurilor, prin care se va realiza cel 
puțin fio la sută din volumul desfacerilor ; folosirea 
judicioasă a suprafețelor comerciale pentru a se ob
ține pe această cale o desfacere pe m p cu 8 Ia sută 
mai mare față de 1979, concomitent cu creșterea pon
derii sălilor de vînzare, care să reprezinte minimum 
75 la sută din totalul suprafeței comerciale utile.

3. Sporirea eficienței economice a întregii activități 
și creșterea rentabilității tuturor unităților comer
ciale prin : reducerea cheltuielilor de circulație pla
nificate cu 750 mii lei ; realizarea unor beneficii su
plimentare in valoare de 1,2 milioane lei și obținerea 
unei rentabilități de 2,8 la sută față de 2,7 la sută, cit 
s-a planificat ; creșterea volumului vînzărilor pe lu
crător cu 14.9 la sută față de anul 1979 ; accelerarea 
vitezei de circulație a mărfurilor cu cel puțin 2 zile 
față de anul 1979 ; îmbunătățirea condițiilor de trans
port, depozitare și păstrare a mărfurilor și ambalaje
lor, reducerea consumului de energie electrică și com
bustibili, eliminarea cheltuielilor necconomicoase ; fo
losirea eficientă a fondurilor fixe, volumul desface
rilor cu amănuntul la 1 000 lei fonduri fixe urmind să 
fie cu 13 la sută mai mare decit in anul 1979.

4. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale 
personalului muncitor prin : sporirea cu 20 Ia sută a 
gradului de mecanizare a operațiunilor de transport și 
manipulare a mărfurilor și dotarea unităților de des
facere cu mobilier și utilaje perfecționate ; aplicarea 
fermă a măsurilor de protecție a muncii în vederea 
prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor, utilizarea ra
țională a fondurilor prevăzute în acest scop.

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

TETUL U.T.C.
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UN ASTRU CARE VA 
STRĂLUCI IN VECI DE VECI
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La Eminescu
Ingăduie-mi-se trufia 
De-a ține mîinile închise
Una în fața celeilalte, 
Mîinile-nchise pe o carte,
Vii, totodată împietrite
Ca în puterea unei rugăminți, 
Ca-ntr-un astenic, limpede 
Sărut,

întinse mîinile asupra 
Cuvintelor, gîndirilor sublime, 
Zăpezi de șes,
Zăpezi de culmi înalte, 
Ingăduie-mi-se trufia
Aripilor fierbinți
Sub care el călătorește
In trecut,

Oricit de încifrate, de 
particulare în expresia lor, 
creațiile artiștilor de primă 
mărime ai popoarelor răs
frâng în universurile lor 
'imaginea lumii de acasă. 
In jurul acelor opere vi
brează ca o ascunsă aură a 
istoriei unei vremi, a unui 
loc natal,, a sufletului unui 
popor. în ele palpită rit
murile misterioase ale pă- 
mintului și ale activităților 
omenești specifice, geome
tria lor respectă echilibrul 
proporțiilor unei gindiri 
colective' funcționind de 
secole și de milenii. Expo
nent <al geniului popular, 
artistul vine în lume cu o 
încărcătură netăgăduită de 
istoricitâte care variază în 
funcție de o serie întreagă 
de factori determinant! și 
se percepe la diferite nive
luri, dincolo de decantări, 
de sublimări mai mult sau 
mai puțin voite. Adeziu
nea și implicarea sînt, de
sigur, in parte, conștiente și 
deliberate, în parte țin de 
matricea stilistica din pro
funzimile greu explorabile 
altfel, decît prin operă. Dar 
amîndouă modurile de par
ticipare se întregesc și duc 
la definirea unei aparte
nențe de istorie și de spi
rit a creatorilor c.are-i mar
chează cu o indelebilă pe
cete.

Conștientizată, implicarea 
hotărîtă in matca unei etnii

fervoare tentativei lui de 
a-l întineri incă o dată prin 
puterea geniului său. Căci 
identificarea adevărată in
tre artistul exponent și na
țiune nu se realizează cu 
clamări spectaculoase, ci 
cu determinarea îndârjită 
înspre lucrare neîncetată și 
jertfă perpetuă, cu adec
varea la totalitatea aspira

Vagațiile adolescentului prin 
țară și prin provinciile ro
mânești aflate atunci sub 
stăpinire străină nu mai 
apar, in lumina aceasta, 
drept capriciile unui sim
plu neconformism analog,, 
de pildă, cu cel rimbaldian. 
La Eminescu. imboldul por
nea dintr-o firească aspira
ție de luare în posesiune.

în care se înțelegeau țăra
nul din Banat, din Transil
vania și cel din Moldova 
lui de nord, ca și în folclo
rul uimitor de bogat expri- 
mind aceeași gindire de 
veacuri cu viziunea despre 
lume, cu înțelepciunea ei.

Și, mai departe, a inte
grat hărții pe care o pipăi
se cu piciorul la scara na

Geniu național

încarcă de răspunderi pe 
acela a cărui ființă se
simte ram din trunchiul

dramatică

țiilor colective și la direc
țiile tăinuite ale istoriei.

Așa se vede a se fi petre
cut lucrurile cu acela al că
rui nume rămîne pentru noi 
neclintit exemplar,- ca un 
semn de adevăr și de pu
tere pe cerul poporului ro
mân. Ceea ce l-a însuflețit, 
pe lingă, toate celelalte atri
bute ale geniului, a. fost se
tea enormă de convergență 
cu liniile reale de forță ale 
istoriei neamului său, cu 
„destinul" românesc perpe
tuat și cristalizat in succe
siunea generațiilor active. 
Foarte devreme, de necre
zut de timpuriu, conștiința 
participării la o istorie și Ia 
un spirit i-a devenit și im
puls de cercetare și rațiu
ne de existență, in feluri pe 
care, și biografia, dar mai 
cu seamă opera, le relevă.

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

prin cunoaștere, a unui spa
țiu sacru in gîndirea lui 
gravă despre cele durabile 
ale unui popor. De aceea, 
drumurile lungi și grele, în
treprinse de ei singur ori 
in tovărășia trupelor de 
teatru. îmbracă sensul pe
lerinajului Ia obârșii, Peste 
munții nefiresc despărți
tori de frați, la Alba 
Iulia, la Blaj și în atîtea 
colțuri, el cerceta cu sim
țirea și intuiția articulațiile 
milenare ale unității pe 
harta vechii Dacii și înre
gistra mărturiile zdrobi
toare ale continuității in 
limba romanică fără dia
lecte la nord de Dunăre și

turală 1/1 tot ceea ce la 
vremea lui părea o Româ
nie virtuală, tot ceea ce a 
devenit in desfășurarea is
toriei România noastră,, așa 
cum o arată operele cele 
mai expresive eminesciene, 
pornite, ca dintr-o preștiin- 
ță, previziune uimitoare a 
viitorului.

Cu timpul a procedat la 
fel, vehiculul cel mâi pre
țios fiindu-i documentul is
toric ca atare, apoi tradiția 
populară, textele vechi, 
toate dovezile culturii. Iar, 
forța intuiției romantice, 
capacitatea uluitoare de 
sinteză a geniului au reunit 
datele istoriei într-o gran
dioasă viziune a devenirii 
specifice a poporului ro
mân, în care mitul. capătă, 
substanță istorică, iar isto
ria se remitizează prin 
schițarea de către fiecare 
etapă, de către fiecare erou

național,, a acelorași gesturi 
ințelese ca reacții in situa
ții cu adevărat arhetipale. 
De la perioada de măreție 
dacică, așa de scumpă poe
tului, la amestecul. daco
român văzut ca un moment 
de semnificație superioară 
pe drumul unei misiuni, de 
la descălecat la gloria lui 
Mircea, de la amintirea lui 
Ștefan stind ca un geniu tu
telar la - Puina. la lupta 
și jertfa generației pa
șoptiste exaltate in Epigo
nii, de la admirația pentru 
Al. I. Cuza -și pină la înțe
legerea independenței țarii 
in felul său propriu și plin 
de mândrie, vizibil in artico
lele din Timpul, cercetarea 
biografiei și operei recon
stituie totalitatea istoriei 
românești regindite cu o 
sîrguință fără răgaz, cu o 
dorință aprigă de înțele
gere dincolo de orice pre
judecată conjunctura!ă, cu 
o pasiune extraordinară a 
identificării. Pe fiecare riio- 
ment al istoriei., poporului 
român poetul se proiectea
ză. retrăindu-1 cu intensi
tatea adevărului, ‘jertfin- 
du-se cu cei care s-au jert
fit pentru pămintul acela, 
păstrînd vie în carnea lui 
drama .înfrîngerilor. a pier
derilor și exultînd de bucu
ria triumfurilor. Și pe acel 
temei de adevăr trăit aievea 
pe spațiul și timpul neamu
lui său, resimțite într-un 
prezent etern, artistul a in
corporat,. în gîndirea și 
opera sa, atributele care 
consacră valorile naționale 
perene, vorbind despre ieri 
și despre azi, ca și despre 
miine.

Trufia, geniul revărsîndu-se,
Instrăinîndu-se de sine, 
Infășurînd părerile în alte 
Lumini,
Asurzitor copil cu ochi cuminți, 
Demon în viața morții
Strîmt ținut,

Ingăduie-mi-se
De-a repeta ce-a fost al lui, 
Cuvîntul
Etern negînd zăpezile promise, 
Romantic ritmul valurilor calde, 
Și-al codrilor izvor
Posomorit,

Ca în puterea unei rugăminți 
Către o maică a noastră 
Albă-n vise,
Topindu-se mereu in steaua 
Văzută licărind departe, 
Redîndu-I vieții care l-a pierdut.

Constanța BUZEA

Trecerea propriu-zisă a 
timpului, numărul in conti
nuă creștere al deceniilor 
lăsate in urmă, in loc să ne 
depărteze, dimpotrivă, ne 
apropie tot mai vizibil de 
Eminescu. Această parado
xală depărtare care apro
pie acționează numai în ra
portarea ei 
neașteptate 
cepționali.

Ca prim 
zie,

la •aparițiile 
de creatori ex-

model In poe- 
Eminescu devine mo

del și al celorlalte prime 
modele (Grigoi-escu, Enes- 
cu, Brâncuși), din do
menii artistice diferite. 
Pentru intîia oară în cul- 

. tura noastră modernă, el 
demonstrează, prin exem
plul, său, cit de-profund, de 
subtil, de. exhaustiv că efort
— pină la propria extincție
— poate fi un spirit româ
nesc în făurirea armoniei și 
a frumuseții. înaintea sa 
nu s-a ajuns la noi atît. de 
amețitor de departe, pină 
,1a ultimele limite posibile 
ale explorării și exploatării 
materialului prelucrat. în 
care să se închidă integral 
o esență de gind, pină 
atunci nu numai de nimeni 
atinsă, dar și-de nimeni bă
nuită. Cu prețul sănătății 
și. mai mult, al vieții sale, 
Eminescu a 
înlâuntrul 
mânesc, și 
miezul său 
dru neumblat . A 
către virtuțile sale cele mai 
neștiute, cele mai ascunse, 
i-a dezlipit din umbră toa
te nuanțele, i-a pipăit toate 
fațetele cu încărcătură poe
tică. S-a introdus în uni
versul lăuntric al cuVînțu- 
lui românesc așa cum fizi
cienii modeigti s-au intro
dus cu mintea în universul 
nebănuit al 
ajuns, astfel, 1 cu 
incredibilă, să i 
toate
lulare ale graiului nostru. 
A scos dintr-insul o muzi-

că aproape 
stelară, cu 
cosmice, cu 
gurate 
vaiete, 
piuă la 
pină la 
cele mai îndrăznețe dezide
rate sau închipuiri de auto- 
depășire, crezute a fi de 
domeniul fantasticului, n-ap 
putut să atingă — cu titlu 
doar de ipoteze utopice, 
inaccesibile — ceea ce a dat 
Eminescu pe planul efectj-

nepămîntească, 
ecouri in goluri 
vibrații transfi- 

murmure, de 
auiri. mergînd

de 
de 
zvonuri abia auzite, 
vise de sunete. Nici

se situează departe de poe
ții sociali ai Comunei. In 
sfirșit. in alte poeme găsim 
o profuziune de accente 
manieriste, care merg de 
la impresionismul intimist 
pină la viziunea „absurdu
lui". Această infinitate de 
variații stilistice i se supu
ne însă plenar și capătă, 
fără excepție, amprenta 
sa incoufundabilă. Primul 
mare model de creator. în 
cultura noastră modernă 
subordonează, astfel, . stilu-*

La aceasta se mai adaugă 
și ilustrarea simfonică a tu
turor categoriilor artistice, 

de la su- 
de la tra- 
la hieratic 
în poezia

Eminescu trece 
blim la grotesc, 
gic la comic, de 
la caracteristic, 
sa eintă pe aceeași clavia
tură, și la același grad de 
altitudine, frumusețea, gra
ția, umorul, fabulosul.

tn sfirșit, nu numai va
rietatea stilurilor, a motive
lor, a categoriilor artistice 
apare neîntrecută la’ Emi-

Mare model creator

scormonit adine 
cuvîntului ro- 
a. pătruns în 
ca într-un co- 

coborît

s-au intro-
atomului; A 

i o finețe 
stăpînească 

inflexiunile microce-

vei realități artistice. Nu
mai cu aceste calități ex
cepționale, de prim mare 
model, a putut el să tre
zească întreaga suită a mo
delelor venite după el pen
tru alte domenii de creație.

Eminescu se vede încă 
privit ca un romantic ex
clusiv. Este totuși o hai
nă prea strimtă cu care 
ne-am obișnuit să-1 dra
păm. Așa cum se intîmplă 
cu atîtea mari genii ale 
omenirii, el cuprinde in 
opera sa toate stilurile tre
cutului și anticipă toate sti
lurile viitorului. Eminescu 
apare folcloric în Ce te le
geni, clasic în Odă, baroc 
in Gîossă, parnasian in 
evocarea plastică a fetei â- 
dormite din Călin. Iar no
tațiile profund realiste, Îm
punse de punctări natura
liste, care întregesc aspec
tul fizic al „bătrînului das
căl" din Scrisoarea I sau 
ambianța mizer sordidă din 
Cugetările sărmanului Dio- 
nis relevă tot ce poate fi 
mai opus visării romantice. 
Apoi în tonul revoluționar 
din tmpărat și proletar nu

Edgar PAPU

lui său personal întreaga 
ordine artistică a veacurilor 
trecute și viitoare. El cuce
rește, stăpînește și asimi
lează tot ceea ce intră in 
giganticul continent lăuntric 
al ființei sale.

Dar nu numai multitudi
nea stilurilor,. ci și aceea a 
motivelor literare se supu
ne docilă guvernării sale. In 
creația . eminesciană defi- 

. lează natura, cosmosul,, ma
rile geneze și marile ■ pră
bușiri, șfensui vieții, iubirea, 

’ moartea, trecutul 
patriotismul și aspi- 

naționale, critica

iluzia, 
eroic, 
rațiile 
mediului și a societății. Ni
mic nu rămîne in afara ge
niului eminescian și nimic 
nu se sustrage perfecțiunii 
poetice pe care el .mereu o 
atinge. Exemplul său ne-a 
arătat pentru prima dată că 
împlinirea desăvirșită a ar
tei nu este aplicabilă numai 
Ia un material limitat, ci ea 
poate cuprinde dintr-o dată 
tot ce există!

nescu, ci și aceea a genuri
lor. Proeminentă la el ră
mîne, desigur, poezia lirică, 
aceea care-1 impune din 
primul moment pe autorul 
Luceafărului. Dar nu mâi 
puțin ilustrează el și nu
vela, romanul, teatrul in 
versuri și in proză, basmul, 
aforismul ș.i proverbul, 
eseul, pamfletul, cronica 
dramatică și literară. O 
gamă întreagă de preocu
pări reprezintă pentru el si 
îndeletnicirea de traducător, 
începind de la redal'ea ro
mânească a Unor poeme din 
diferite cercuri de cultură, 
el ajunge pînă la interpre
tarea unui dificil text filo
zofic din Kant, interpretare 
uimitoare.peht.ru puterea de 
abstractizare a limbii noas
tre în acea vreme.

Ultima consemnare se 
leagă de faptul bine știut 
ca Eminescu n-a fost nu
mai poet. Ca mai toate cele 
șapte sau opt piscuri lite
rare europene, el dispunea 
de o cultură, ciclopică. Fo
losea, in vremea sa, același 
număr de limbi antice și 
moderne ca și Hasdeu. A

i fost singurul român al ace
lei etape din istoria noastră 
culturală care avea cunoș
tințe de sanscrită. A apro
fundat, cu viziuni originale, 

: filozofia antică și cea ger-
i mană. Nimeni nu-i întrecea

pe atunci
> cercetarea 

românești, 
culegător și interpret de co
mori folclorice naționale. 
Se arăta temeinic introdus

: in materie de istorie, de
disciplină politică, de eco
nomie. Prea timpuria sa 
nefericire l-a împiedicat 
să-și desăvîrșească începută, 
inițiere în științele exacte. 
Cu aceeași pasiune se arăta 
intr-insul șf cetățeanul, si 
omul de atitudini, și carac
terul exemplar. Biografia 

■■■ sa interioară cuprinde o 
serie neîntreruptă de expe
riențe dramatice, care i-au 
sublimat versul, încă înain
te de treizeci de ani. către 
sensul celei mai înalte în
țelepciuni. Tot acest efort 
eroic, dus pînă la sacrifi
ciul fericirii și al vieții, a 
fost dedicat, nu lui însuși, 
ci patriei, care in anii noș
tri. în anii amplelor valori
ficări ale moștenirii cultu
rale. se mindrește cu o ase
menea existență de nevisa
tă excepție, omagiată de 
președintele țării noastre : 
„Aducem omagiul nostru 
memoriei marelui poet na
țional Mihai Eminescu, 
cela care odată cu opera sa 
literară a făcut să apară 
bolta culturii românești 
astru care va străluci 
veci de veci, revărsind 
mina și căldura in sufletele 
oamenilor, ale poporului 
nostru". Așa ne apare as-, 
tâzi, după 130 de ani de la 
naștere, primul mare mo
del, și, totodată, neîntrecu
tul model al întregului nos
tru spirit modern. 1

competenta in 
scrierilor vechi 
Era un harnic

a-

ne 
un 
în 

lu

!

i

Desene de Ileana CEAUSU PÂNDELE
V____________________________ ;

Cu ât crește timpul în 
spatele nostru, ca să-l ci
tăm chiar pe poet, cu atit 
Eminescu ni se pare si mai 
Uriaș. I-a scăpat acestei 
ființe de geniu in numai 33 
de ani de viață conștientă 
ceva din preocupările unui 
adevărat titan ? De la et
nologie la- problemele eco
nomiei vremii sale ; de la 
sanscrită la problemele ex
terne ale României pe care 
foamea paginilor zilnice de 
lă „Timpul" le reclama ; 
de la problema țăranilor 
exploatați de către ciocoi 
și vechili pînă la pamfletul 
dedicat „tinerilor noștri 
domnișori de la Paris". ni
mic nu a fost trecut cu ve
derea, extraordinarul scrii
tor, pe care cei mai mulți il 
cunoaștem numai ca poet 
și nu ca. gânditorul profund 
care a fost. însămințînd in’
conștiința poporului o teri
bilă recoltă ce se resimte
pină in zilele noastre in tot 
ceea ce cugetăm și scriem, 
pentru că fără el nu se 
poate. Nu-i erau străine 
științele, politica, filozofia, 
că despre literatura timpu
lui e inutil să mai pome
nim ceva. Și-atunci cum să 
mă mai încumet să abordez 
fantastica-i personalitate in 
citeva sărace rinduri ?

Pe Eminescu il știm din 
versurile sale pe care, mai 
bătrini și mai tineri; le re
cităm cu orice prilej, ele 
intrind incă din vremea sa 
In patrimoniul spiritual al 
culturii române, dar asta e. 
suficient ? Imaginea gene
rală e a unui ins bintuit de 
tenebre și lucrul se exoiică 
prin biografia sa atît de în
tunecată. dar ceea ce mă 
supără cel mai mult este 
specularea ideii unei boeme 

și a unei existente aventu
riste in ordinea civică, rea
lă poate citeodată. dar tot
deauna exagerată pentru că 
ani de-a rindul ideea poe
tului zdrențăros și chefliu 
a convenit unei burghezii 
in ideologia căreia omul de 
litere era un cerșetor in 
haine negre, cind le avea 
si pte acelea : a unui indi
vid așezat mereu in coada 
mesei, incapabil să pricea
pă „inaltele idei" ale unor 

.poltroni ce se schimbau 
’unii pe alții la cirma sta
tului. Dar nu există o mai 
mare eroare în ce-I priveș
te pe acest corifeu al lite
relor. Cine crede că ..omul 
social" era numai parazitul 
de salon care făcea doam
nelor conversație și nu ze
losul gazetar ce se bleste
ma așteptind telegramele 
Havas sau trudind pe șpal
turile foii zilnice, pentru a 
da ce să rumege cititoru
lui în cafenea, pare cel pu
țin naiv. Eminescu nu a- 
vea .timp nici pentru pro- 
pria-i viață si cind vorbim 
despre „posedați". despre 
el trebuie să vorbim, pen
tru că un calcul sumar ar 
duce la rezultate neaștep
tate cind e vorba despre 
puterea lui de asimilare 
sau despre instrucțiunea 
enormă, adunată într-un 
atit de scurt timp. Scria 
cite două sau trei articole 
zilnic, opera jurnalistică 
acoperind intr-o ediție cam 
uitată circa l 200 de pagini, 
culese cu litera măruntă, si 
ce pagini ! Adăugați studii
le. lecturile, și ele uriașe, 
învățarea unor limbi străine 
și cite alte lucruri si o să 
vă minunați cum a putut 
un singur om să facă atîtea 
lucruri intr-o atit de scurtă 

existentă pămîntească. Era 
un tip incomod și „mașina 
de palavre" a timpului il 
detesta pentru că spunea 
lucruri inconvenabile. „Ci
titorii știu bine, scria el .in 
21 decembrie I860, eă sun
tem gura adevărului; iar 

.dacă avem graiul aspru, 
asprimea aceasta o consi
derăm ca un corectiv in 
contra vicierii spiritului 
public... Domnii aceștia se 
pot supăra fiindcă le vor
bim atit de verde, ne pare 
chiar nouă rău că trebue să 
atingem atîtea susceptibili
tăți, dar n-avem ce face", 
iar peste doi ani relua ace
eași idee : „Se zice că prea 
dăm gură de lup onorabili
lor adversari și că în scri
soarea noastră nu se obser
vă acele dresuri si coche
tării stilistice. prin care 
strălucesc învățații „Româ
nului". Gura păcătoșilor 
adevăr grăește. Nu alegem- 
vorbele după cum îndulcesc 
său- înăspresc lucrurile, ci 
după cum acopăr mai exact 
ideea noastră. Vorba nu e 
decit o unealtă pentru i 
exprima- o gindire, un signal 
pe care-l dă unul pentru a 
trezi in capul celuilalt 
identic aceeași idee și cind 
suntem aspri nu vorbele, 
ci adevărul ce voim a-l 
spune e aspru. De aceea nu 
prea întrebuințăm eufi- 
mismi... Ne pare rău ci în 
țara aceasta nu s-au aflat 
pururea destui oameni cari 
să aibe curajul de-a numi 
lucrurile cu numele lor 
proprii". Ce-i reproșau deci 
„fanariota din strada 
Doamnei" marelui poet ? 
Adevărurile îngrozitoare pe 
care le conțineau rândurile 
sale în care nu mai exista 
nici un fel de literatură, ci 

o nenorocită realitate că
reia nimeni nu voia să-i 
schimbe fata. Țăranii frus
trați de drepturi, robi și 
slugi, la dispoziția moșieri
lor, „acești veșnici hamali 
ai omenirii", cum ii numea 
cu durere, trebuiau să in
duce fără cricnire legile 
fiscale pe care cu atîta pri
cepere Eminescu le discută 

într-un strălucit articol, 
arătind cum avantajau tot 
pe cei avuți și nu pe tru
ditorii ogoarelor. Aveau 
ele. aceste furnici nedrep
tățite. vreun avocat, vreun 
apărător tn presa vremii ? 
„Caracuda liberală" veghea 
fără milă pentru că „tagma 
oamenilor era incapabilă 
de adevăr, incapabilă 
de o scinteie de onestitate 
și de desinteresare. această 
carne cu ochi, nerușinată și 
nesimțitoare nu mai dădea 
urme de pricepere" si fă
cea totul pentru ca ceea ce 
trebuia spus răspicat să fie 
înăbușit fără milă. Cum ne 
putem imagina că rindurile 
de mai jos puteau să convi
nă diriguitorilor presei vre
murilor ? „Cit costă însă 
tăcerea unui deputat ? Mii 
de franci 1 Cit produce ? 
Nimic. Cit costă pledoarii

le * Milioane. Cit produc T 
Absolut nimic..." Cruța 
Eminescu pe cineva t Nu 
credem. Iată ce scria el cu 
aceeași pană înverșunată in 
articolul „Revendicările ță
rănești : „Cind ' e vorba ca 
la serbări ca aceea de la 10 
mai să se facă Vicleim cu 
țăranii s-aduc in adevăr din 
toate unghiurile tării o sumă

Patriotismul 
vizionarului

Eugen BARBU

de oameni cari să dea re
prezentații teatrale tn ochii 
aristocratizatiilui Giani. 
căci de comedie șl de hazul 
păturii superpuse sunt buni 
oamenii, dar cind vin cu 
cereri de-ale lor proprii, cu 
cereri substanțiale si de 
bună voie la București, a- 
tunci violoncelele șl abece
darele aristocratizate se 
fac la față vinete ca măs
linele și faptul nu mai e 
românesc și se denunță na
țiunii că țăranii conspiră". 
Acestor adevăruri spuse pe 
șleau li se reproșau „terme
nii prea colorați", pentru că 
totdeauna omului de atitu
dine trebuie să-i aplici, eti
cheta ca „tip de rînd", „in
divid pitoresc" și așa mai 
departe, numai că unde a 

ars fierul roșu urma râmî- 
ne.

Către această operă foar
te puțin cunoscută din mo
tive inexplicabile pentru 
mine, cu exagerările si ine
chitățile parțiale pe care 
1® mai conține, ar trebui 
îndreptată atenția citilo- 
rului mai tinar, pentru că 
a-l lipsi pe Eminescu de vi- 

zionarismul său mi se pare 
un lucru nepermis. Cil ge
niul despre care tot vorbim, 
dar nu-1 exemplificăm ă- 
proape niciodată, el a fost 
un antemergător în toate 
domeniile. Sigur că s-a 
exagerat și pe partea a- 
ceasta, atribuindu-i-se meri
te ce nu pot fi susținute 
totdeauna, dar o lectură 
atentă a operei lui politice 
ar duce la descoperiri sen
zaționale. Ce scria el in 
„Buna gospodărie bătrî- 
nească" ? „Iar franțujil 
noștri cari de la 1848 încoa
ce au luat avlnt sunt peste 
tot Urzii la minte, cu toată 
învățătura- teoretică și fine
țea avocățească pe care 
și-au cîștigat-o, frizindu-se 
doi. trei ani prin Paris (nu 
știau, n.r.), că pentru a. con
duce economia generală a 
unui popor mai trebuește 

incă ceva deosebit de cărți 
franțuzești și dicționare en
ciclopedice. adică judeca
ta sănătoasă, cunoașterea 
dreptei proporții intre mij
loacele întrebuințate și sco
pul urmărit. Oricare ar fi 
scopurile urmărite de clasa 
cultă a unui popor, ele sunt 
râie și de nimic, dacă nu 
echivalează sacrificiile adu
se pentru realizarea lor și 
constatăm că mulțimea se- 
mldocților și circiobiirilor 
pe cari i-au produs sacrifi
ciile stoarse populațiilor 
rurale, nenumărata plebe a 
scribilor netrebnici nu com
pensează- de fel sărăcirea 
șt mortalitatea, poporului 
nostru". Era același Emi
nescu din faimoasele, ra
poarte. pe care le trimitea 
Ministerului învățămin tu
lul sau prefecților din ca
pitalele de județ din întu
necatele cătune în care bo
lile, analfabetismul și. co
rupția domneau ca la ele 
acasă, același poet, nu cu 
capul în nori, ce amintea 
trecutul glorios al tării in 
articole de o mare erudiție 
istorică sau șfichiuia clasa 
dominantă cu sentințe 
drastice de genul „Astfel 
orqanisația socială a Româ
niei are două părți carac
teristice, una representată 
prin o droaie de fraze goa
le în zecile de foi si foițe 
ale țării ; alta în sărăcirea 
șl mortalitatea reală a popu
lației" sau „Fiecare cap 
«cțul a fait ses ătud-es en 
France»-, dormind pe biliar- 
durile din cafenele ne cos
tă sută de țărani morți prin 
supra-esploatarca puterilor 
lor fisice. prin absoluta lip
să de bucurie și de dulcea
ță a traiului. Ca medic, , au
torul (V.I. Agapi, n.r.) nu 

vorbește decît de căușele 
fisiologice ale acestei pieiri 
continue a poporului ro
mânesc. Dar aceste cause 
nu sunt totdeauna decit 
efectele altor cause și mai 
generale, efectele presiunii 
sociale asupra claselor de 
jos. a lipsei de cruțare, a 
barbariei cu care plebs 
scribax tratează la noi po
porul" (Descreșterea popu
lației) și în sfirșit aceste 
rinduri profetice, vai atit 
de actuale : „în veacul 
nostru însă lucrurile i.au o 
formă foarte amenințătoare 
pentru cel econom-icește 
slab, pentrji cel necult cind 
concurenta e pe deplin li
beră... Atirnarea economică 
de altă dată se schimbă din 
nefericire în veacul nostru, 
in exterminarea economieâ 
a aceluia căruia locul unde 
muncește sau nivelul sâ.i 
de cultură nu-i dau ace
leași avantaje ca vecinulu.' 
său mai fericit... O deplină 
subjugare economică în 
condițiile de astăzi ale 
muncii e egală cu sărăcirea, 
demoralizarea și moartea"...

Nu intenționez aici să fac 
o incursiune completă in 
vasta operă ziaristică a de
miurgului, pentru că nu-mi 
îngăduie spațiul și nu e nici 
cazul, dar o invitație la re
nunțarea la imaginea unui 
poet damnat, străin de fră- 
mintările națiunii sale, a 
unui petrecăreț care „um
bla numai pe lingă plopii 
fără soț" sau Închidea cra
mele cu Creangă, trebuie 
extirpată odată pentru tot
deauna din anecdotica ce 
mai circulă cu ajutorul 
..gurilor de Tîrgoviște". ele 
însele -emițătoarele unor 
stilpi de cafenea. Cum spu
neam, ia aproape un secol 

și jumătate . de la apariția 
lui în această lume româ
nească trebuie să ne aducem . 
aminte de silueta sa mora
lă, care nu poate fi des
părțită cu nici un chip de 
ideile profunde ale exis
tenței noastre in colțul, de 
lume pe care-1 ocupăm de 
peste două mii de ani. Nu 
scria, el cu aceleași litere 
de foc : „Patriotismul nu 
este iubirea țarinei, ci iu
birea trecutului. Fără cui- ' 
tura trecutului, nu există 
iubire de țară. Azi e con
statat că din momentul în 
care împărații au început 
prin a înlocui prin oameni 
noui pe senatorii Romei in 
cari tradițiile si cultul tre
cutului . se întrupaseră. 
Roma a mers spre repede 
cădere". Sau in alt loc, și 
mai răspicat :. „Așa dar in
dependența română, precum 
o numim astăzi nu este un 
«copil găsit*, fără căpătii și 
fără antecedente, ci un 
prinț care dormea cu scep
trul și coroana alături... 
Că.ci abstracție făcînd de la 
milioanele de bani, de la 
miile de oameni căzuți în 
bătălie, de la pierderea unei 
provincii, mai rămîne în 
paharul destul de amar 
băut pînă acum drojdia a- 
sigurărilor formale din de
clararea de recunoaștere 
asupra cărora nu ne-au 
luminat incă iluștrii oameni 
de la putere".

Gîndirea eminesciană ră
mîne peste timp îndrepta
rul fundamental al conștiin
ței românești și cred că nu 
exagerez cînd afirm că nu 
ar trebui să existe secundă 
din existenta noastră in care 
tiparnițele patriei să nu 
emită o pagină din vasta 
Iui Operă. /

uimitoare.peht.ru
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Vizita delegației de congresmani americani Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, s-a in- 
tilnit cu delegația de membri ai Ca
merei Reprezentanților a Congresului
S.U.A., condusă de Charles A. Vanik, 
președintele subcomitetului pentru 
comerț al Comitetului pentru căi și 
mijloace din Camera Reprezentan
ților.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte privind stadiul și 
perspectivele relațiilor de colaborare 
și cooperare economică dintre Româ
nia și S.U.A., reliefindu-se largile 
posibilități existente pentru intensi
ficarea schimburilor comerciale, in 
conformitate cu înțelegerile conveni
te cu prilejul intîlnirilor și convor
birilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jimmy Carter.

Au participat Dumitru Petrescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, alte persoane oficiale.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nicolae Giosari, a 
avut sîmbătă o întrevedere cu dele
gația de membri ai Camerei Repre

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
La încheierea vizitei efectuate în 

țara noastră, delegația de membri ai 
Camerei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a acordat declarații zia
riștilor români, în cadrul unei con
ferințe de presă.

Referindu-se la primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a con- 
gresmanilor americani, conducătorul 
delegației, Charles A. .Vanik, pre
ședintele subcomitetului pentru co
merț al Comitetului pentru căi și 
mijloace din Camera Reprezentanți
lor, a spus : „Am avut o întrevedere 
cordială și foarte utilă cu președin
tele Ceaușescu. Principalul ' interes 
pentru noi l-a reprezentat, desigur, 
în calitate' de membri ai subcomite
tului pentru comerț al Comitetului 
pentru căi și mijloace din Camera 
Reprezentanților a Congresului S.U.A., 
stadiul relațiilor noastre comerciale 
cu România. Am discutat despre po
sibilitatea extinderii acestor relații 
comerciale, am vorbit despre posibi
litățile de așezare a comerțului din
tre țările noastre pe termene mai 
îndelungate și pe o bază mai trainică. 
A fost o întilnire foarte rodnică, o 
întilnire foarte utilă și noi ne sim
țim încurajați de cuvintele calde și 
cordiale exprimate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu 
evoluția relațiilor bilaterale".

Vorbind apoi despre dezvoltarea în 
ritm rapid a economiei țării noastre, 
Charles Vanik a arătat că delegația 
de congresmani americani a fost 
foarte impresionată de faptul că „în 
condițiile în care economiile multor 
națiuni bat pasul pe loc sau chiar, 
în unele cazuri, se află în regres, în 
România se înregistrează o creștere 
economică continuă și rapidă, în 
ciuda dificultăților create, pe plan 
mondial de criza energiei". ,',A. vedea 
progresele ce au fost făcute aici, in 
România, în industrializarea țării, 
reprezintă un exemplu foarte impre
sionant și stimulator pentru restul 
lumii".

In continuare, Charles Vanik a re
levat că, în urma discuțiilor care au 
avut loc in timpul vizitei, se așteaptă 
o „foarte considerabilă extindere a 
relațiilor noastre comerciale cu Româ
nia". „Sintem încurajați de poziția 
guvernului român, care a creat un 
climat favorabil de lucru pentru so
cietățile mixte și sperăm ca partici
parea părții americane în astfel de 
forme de cooperare să se extindă și 
mai mult" — a declarat Charles 
Vanik.

A fost subliniată apoi contribuția 
pe care forurile legislative ale celor 
două țări o pot aduce la dezvoltarea 
colaborării generale dintre România 
și Statele Unite. Charles Vanik, rele- 
vînd preocuparea ambelor părți de a 
încheia aranjamente care implică 
cooperări economice pe termen lung, 
a salutat ideile promovate constant 
de țara noastră in acest domeniu. 
„Ceea ce cred că a fost exprimat de 
guvernul dumneavoastră a fost do

zentanților a Congresului S.U.A., 
care a făcut o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind extinderea în con
tinuare a conlucrării dintre forurile 
legislative ale 'celor două țări, subli- 
niindu-se rolul ce revine parlamen
telor și parlamentarilor în dezvolta
rea legăturilor de prietenie și coope
rare _ pe multiple planuri dintre 
România și S.U.A., dintre popoarele 
român și american, în folosul re
ciproc, al cauzei înțelegerii și păcii 
în lume.

La întrevedere au participat Va- 
sile Pungan, președintele Comisiei 
pentru politică externă și cooperarea 
economică internațională, Ion Ceter- 
chi, președintele Consiliului legisla
tiv, luliu Fejes, secretar al Comisiei 
pentru politică externă și cooperarea 
economică internațională a M.A.N., 
deputați.

La întrevederi a fost prezent Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. 
la București.

, ★
In aceeași zi, delegația de membri 

ai Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a părăsit Capitala.

(Agerpres)

rința de a gîndi nu pe baza unor ter
mene de un an, ci de 20 sau 30 de 
ani. Aceasta este direcția pe Care și 
eu cred că o adoptăm, spre care se 
îndreaptă Congresul american. Spe
răm ca climatul politic să ne permită 
atingerea acestui scop. Eu personal 
sper ca lumea să-și dea seama că 
zona competitivității nu trebuie să 
fie cîmpurile de luptă, ci piețele 
schimburilor de bunuri. Credința 
mea este că activitatea comercială 
este valuta forte a păcii și acesta este 
genul de conlucrare în care țările 
noastre^ trebuie să fie implicate, să 
schimbăm mărfurile noastre pentru 
mărfurile voastre, să cunoaștem mai 
bine cultura voastră și să avem 
schimburi la toate nivelurile, astfel 
ca popoarele din cele două țări să Se 
familiarizeze și să înțeleagă mai bine 
problemele din fiecare țară".

La rindul său, Bill Frenzel (repu
blican, din partea statului Minneso
ta), exprimînd speranța că vor fi dez
voltate relații și mai strînse cu mem
brii Marii Adunări Naționale, a spus : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că aceasta este o cale bună 
pentru noi în vederea rezolvării uno
ra din problemele ridicate de rapor
turile noastre comerciale sau de pro
bleme specifice ale culturii celor 
două popoare".

Joseph Fisher (democrat, Virginia) 
și Frank J. Guarini (democrat. New 
Jersey) au evidențiat, de asemenea, 
caracterul rodnic al vizitei și al con
vorbirilor avute cu oficialitățile româ
ne, exprimîndu-și convingerea că 
acestea vor exercita o înrîurire deo
sebit de favorabilă asupra evoluției 
viitoare a raporturilor comerciale și 
economice dintre România și S.U.A., 
a prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și american, pe baza 
stimei și respectului reciproc. Richard 
T. Schulze (republican, Pennsylvania) 
a declarat că vizita i-a permis să ia 
un contact direct cu România și rea-, 
lizările poporului român. „Sint opti
mist în privința unor soluții fericite 
în toate problemele care privesc dez
voltarea relațiilor dintre țările 
noastre".
în încheiere, conducătorul delega

ției. de congresmani americani, 
Charles Vanik, a ținut să sub
linieze, din nou, caracterul deosebit 
de util al vizitei și a adresat vii mul
țumiri pentru primirea plină de 
căldură și ospitalitate cu care au fost 
înconjurați parlamentarii americani 
în România. „Sperăm că relațiile 
dintre Statele Unite și România vor 
spori și se vor diversifica, că volumul 
comerțului nostru bilateral va spori 
an de an. înregistrăm anul acesta un 
volum de un miliard de dolari și nu 
văd nici un motiv să nu ajungem la 
un volum total al schimburilor, să zi
cem, de 5 miliarde de dolari. Acesta 
este genul de creștere pe care am 
dori să-1 . vedem amplificîndu-se în 
raporturile dintre țările noastre".

Sîmbătă dimineață, la sediul Aso
ciației de drept internațional și re
lații internaționale a fost organizată 
o masă rotundă in cadrul căreia 
Hayward Alker, profesor de științe 
politice la Massachusetts Institute of 
Technology din Boston, a vorbit des
pre baza dialectică a decalajelor glo
bale.

DUMINICA, 13 IANUARIE
PROGRAMUL 1

9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei. Acolo unde mun

cesc părinții ■— reportaj
0,35 Film serial pentru copii : Dick 

Turpin. Episodul 10
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Umor șl mu

zică; 14,00 Woody — clocănitoarea 
buclucașă — Spectacolul lum.il. 
Addis Abeba — floarea cea nouă 
— Dans : „Madrigal" — Pe teme 
de alegeri — pagini din literatura 
clasică; 15,00 Caleidoscop muzical- 
distractiv

16,00 Anul sportiv 1979 '(IV)
17.45 Film serial : Paul Gauguin. Episo

dul 4
18.40 Micul ecran pentru cel mici. 
19.00 Telejurnal
19,20 In întîmplnarea Congresului Fron

tului Unității Socialiste ,
19.40 înflorește țara mea — muzică 

ușoară românească
20,00 Film artistic ; „Intervenție la înăl

țime". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor americane

21.40 Telejurnal a Sport
PROGRAMUL 2

9,00 Consultații pentru elevii cursurilor 
serale.

10,00 Concertul orchestrei filarmonice 
„George Enes.cu"

11.45 Film documentar ; Portretul în 
pictură. Producție a studioului 
„Alexandru Sahia"

12,00 Cintec . nou pe plai străbun — pro
gram muzical-folcloric

12,30 Oamenii și cîntecele Maramureșu
lui — reportaj

13,00 Duete și scene vesele din operete

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 ianuarie. în țară : Vreme rece, 
geroasă noaptea, mai aies ia începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ninsori locale, mai 
frecvente în estul și sud-esțul țării, 
unde și vîntul va prezenta unele inten

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

FOTBAL: România - Ungaria 2-2
în turneul sud-american

BOGOTA 12 (Agerpres). — A 
început turneul internațional triun
ghiular de fotbal de la Bogota. Spec-. 
tutorii care .au luat loc in tribunele- 
arenei „El. Campin" au urmărit, în 
joc Inaugural, confruntarea dintre se-, 
lecționâta divizionară a României și 
selecționata divizionară a Ungariei. 
Jocul, care în general a satisfăcut pe 
plan spectacular, s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (0—0). In 
prima perioadă, cele două formații au 
avut numeroase ocazii de a deschide 
scorul, însă atît portarul Iordache, cit 
și cel al echipei ungare, Kovacs, au a- 
pătat fără greșeală. Scorul a fost 
deschis de echipa ungară în minutul 
55 prin Sokolay. în minutul 68, Dinu 

a egalat, marcind spectaculos, ca in 
minutul 77 tot el să înscrie, aducind 
echipa.română în avantaj. Rezultatul

Au luat parte; profesori universi
tari, cercetători științifici, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

★
La Muzeul satului și de artă popu

lară s-a deschjs, simbătâ, expoziția 
„Măști populare românești".

13.45 Film documentar : Ghețurile din 
Tara de Foc

14.30 Muzică de jaz
15,00 Album de personaje. Chirița în 

provincie de Vasile Alecsandri
15.30 Muzică, dans, surprize
16.30 Film artistic : „Veronica se .În

toarce"
17.50 Anunțuri și muzică
18,00 Pagini muzicale de mare popu

laritate
19.00 Telejurnal
19.20 In intîmpinarea Congresului Fron

tului Unității Socialiste
19.40 Telerama
20.10 Bijuterii muzicale
20,35 Desene animate
21,00 Romanțe și melodii lirice
21.40 Telejurnal • Sport

LUNI, 14 IANUARIE

PROGRAMUL 1
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Revista economică TV
19.45 Cadran mondial
20,05 Slăvită țară, Românie, socialistă. 

Program de . cîntece patriotice și 
revoluționare

20.20 Prim-plan : Ion Vîrjan — maistru 
la întreprinderea de tractoare și 
mașini: agricole Craiova.

20.40 Roman-foileton : Gustav cel de 
fier. Producție a studiourilor din 
R.F.G. Episodul 3

21.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Cenacluri ale tineretului.
16,30 Lumea materiei vii. Documentar de 

educație materialist-științlfică
17,15 Pagini alese din opere
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 De la A la... ■ infinit (selecțiuni)
20.40 Un fapt văzut de aproape — re

portaj TV
21,00 Gala laureaților ’79 (partea a U-a).
21.40 Telejurnal 

sificări, pentru scurt timp, spulberind 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 15 și minus 5 
grade,/mai coborâte în depresiuni, unde 
vor cobori sub minus 20 de grade, iar 
valorile maxime vor oscila între minus 
7 și plus 3 grade. Ceață, dimineața și 
seara, cu depunere de chiciură. în 
București î Vreme rece, cu cerul noros. 
Fulguială slabă. Vînt moderat, cu in
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura ușor variabilă. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

final al partidei a fost fixat în minu
tul 85 de Judik.

Au jucat următoarele formații : 
set divizionară din Rbmâifîâ : .Ior
dache, Tilihoi, Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu, Dinu (Țicleanu), Răduca- 
nu, Boloni, Cămătaru (Terheș), Mul- 
țescu (Doru Nicolae), Bălăci.

Șei. divizionară din Ungaria : Ko
vacs, Ignac, Udwary, Vepi, Takacs 
(Palimeszoly), Raab, Pustay, Istvan, 
(Judik), Smith (Sokolay), Zolțan, 
Kuty (Antal).

Astăzi, echipa Columbiei intiinește 
la Bogota selecționata divizionară din 
.Ungaria, iar- miercuri la Caii. în ulti
ma partidă a turneului triunghiular, 
selecționata divizionară a României 
va juca in compania echipei Colum
biei.

Pentru îndeplinirea 
optimă a hotărârilor 

Congresului al XII-iea
Trăsătura dominantă a actualității 

interne în săptărriîna pe care o în
cheiem o constituie atmosfera de in
tensă efervescență politică și de pu
ternic elan in muncă, determinată de 
începerea unui nou an de activitate 
— anul hotăritor pentru încheierea 
cu succes a actualului cincinal și 
abordarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor complexe trasate de Con
gresul al XII-iea.

Pe fondul acestei atmosfere, se 
impune atenției vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
municipiul Brașov — prima vizită de 
lucru din noul an — consacrată ana
lizei modului în care s-au realizat 
prevederile celor 4 ani din actualul 
cincinal, cit și măsurilor întreprin
se în acest an pentru desfășurarea in 
bune condiții, sub semnul exigențe
lor calitative stabilite de marele fo
rum al comuniștilor, a producției in 
citeva sectoare importante ale in
dustriei construcțiilor de mașini.

Ca de fiecare dată. cîrid secretarul 
general al partidului se află în mij
locul colectivelor muncitorești, re
centa vizită de lucru a prilejuit o 
puternică manifestare a dragostei și 
stimei oamenilor muncii brașoveni — 
români, maghiari, germani — față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru pentru activitatea neobosită 
consacrată binelui și prosperității 
țării și cetățenilor ei. S-a vădit ast
fel, o dată in plus, puternica unitate 
care există între partid și popor, 
hotărîrea ce .animă masel^ largi de 
a înfăptui neabătut Programul de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Relevind marile succese obținute in 
primii patru ani de colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile vizi
tate, secretarul general al partidului 
a formulat totodată o seamă de ori
entări și sarcini — de valabilitate pe 
plan național. Astfel, pentru toa
te colectivele din economie se des
prind concluzii și învățăminte pre
țioase din măsurile asupra că
rora s-a insistat Ia întîlnirea dc 
lucru cu membri ai conduce
rilor întreprinderilor de tractoare 
și camioane, centralelor industriale 
de t’esorl, institutelor dc cercetări și 
proiectări dc specialitate, ai condu
cerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini — in vederea 
diversificării producției în raport eu 
necesitățile econorpiei noastre națio
nale și ale exportului, îmbunătățirii 
calității produselor pentru a fi tot 
mai competitive pe piața mondială, 
perfecționării proceselor tehnologice 
de fabricație, sporirii continue a 
productivității muncii și dimensionă
rii judicioase a numărului persona
lului productiv.

Creșterea rapidă a eficienței eco
nomice s-a aflat pretutindeni în cen
trul analizei, subliniindu-se de fie
care dată, cu precădere, necesitatea 
reducerii simțitoare a costurilor de 
producție,..prin valorificarea superi-1 
oață. a \mategiilor prime și materia-: 

^elorf.-.epergiei- și. combustibilului. ~di— 
: minuarea rebuturilor, creșterea gra
dului de mecanizare și automatizare, 
realizarea unei mai strînse legături 
între cercetare și producție.

Îndemnuri pentru 
realizarea unei calități 

noi, superioare
Puternica emulație în muncă la 

început de an s-a relevat și prin lan
sarea chemărilor la întrecere pentru 
înfăptuirea exemplară și depășirea

-CRONICA SĂPTĂMÎNII

sarcinilor de plan in acest an hotă
ritor al cincinalului. Marea competi
ție a muncii cuprinde toate sectoa
rele activității economico-sociale, de 
la industrie, agricultură, construcții, 
cercetare-proiectare pină la consiliile 
populare. Semnificativ este faptul că 
întrecerea din acest an se desfășoară 
sub semnul mobilizatoarelor hotăriri 
ale Congresului al XII-iea, ceea ce 
impune desfășurarea de către fiecare 
colectiv a unei susținute activități 
pentru trecerea hotărită la o calitate 
nouă, prin afirmarea plenară in toa
te sectoarele a revoluției științifico- 
tehnice contemporane.

Momente de seamă în viața politică 
a țării au marcat, la sfirșitul acestei 
săpțămini, conferințele județene ale 
Frontului Unității Socialiste (despre 
care se relatează în ziarul de azi). pri
mele conferințe care au loc la nivelul 
județelor iri condițiile perfecționării 
structurii organizatorice a Frontului 
Unității Socialiste, pe baza propune
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Avînd în centrul lor problemele de 
fond ale dezvoltării economico- 
sociale a țării, dezbaterile din cadrul 
acestor conferințe s-au finalizat in 
adoptarea unor planuri concrete de 
măsuri politico-organizatorice, de na
tură să asigure■ participarea și mai 
largă a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, la conducerea 
societății, la dezvoltarea economieo- 
socială ,a patriei. Prin întreaga lor 
desfășurare, conferințele județene, ca 
și conferințele, locale ale. F.U.Ș. care 
le-au precedat, ■ creează premise din 
cele mai bune desfășurării cu succes 
a apropiatului Congres al II-lea al 
Frontului Unității Socialiste.

In spiritul politicii 
principiale, 
constructive

Și iri cursul săptămînii' încheiate. 
România a manifestat preocuparea 
constantă de a-și aduce contribuția 
la cauza păcii, destinderii și încrede
rii internaționale, în deplină concor
danță cu' liniile directoare stabilite 
de Congresul al XII-iea al P.C.R., 
reafirmate in Mesajul de Anul nou 
și in cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul primi
rii. la sfirșitul anului trecut, a șefi
lor misiunilor diplomatice acreditați 
in țara noastră.

Așa cum s-a arătat cu aces
te prilejuri și cum este bine cu
noscut, țara noastră, pornind de 
la interesele și aspirațiile fundamen
tale ale poporului român și ale tu
turor popoarelor, se pronunță și ac
ționează pentru instaurarea unor re
lații internaționale noi. democratice, 
bazate pe respectarea dreptului fie
cărei națiuni de a fi deplin stăpînă 
pe destinele sale, pentru renunțarea 
cu desăvârșire la politica de domina
ție și forță, pentru reglementarea 
oricăror diferende între state pe sin
gura cale rațională — cea a tratati
velor politice. Interesele popoa
relor, interesele păcii impun să 
se acționeze ferm in această direcție, 
să .se dezvolte o colaborare largă, 
■egală- în- drepturi ■ și reciproc avanta
joasă între, toate statele.

Activitatea pe plan internațional a 
României este călăuzită tocmiri' de 
acest spirit. Primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a minis
trului afacerilor externe ai Republicii 
Irak a pus, astfel, în evidență do
rința celor două state de a intensi
fica bunele raporturi în domeniul 
politic, comercial, al cooperării in 
producție și pe alte tărimuri, cores
punzător intereselor reciproce, ale 
cauzei păcii și conlucrării internațio
nale. Cu același prilej, precum și 
in mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu președintelui Co
mitetului Executiv al Organiza

ției pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, de Ziua Re
voluției Palestiniene, a fost reafir
mată poziția consecventă a României 
pentru soluționarea politică, pe calea 
negocierilor, a conflictului din Orien
tul Mijlociu, pentru realizarea unei 
păci globale, juste și durabile, prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, în urma războiului 
din 1967, rezolvarea problemelor 
poporului palestinian conform drep
tului său la autodeterminare — in
clusiv constituirea unui stat propriu 
— asigurarea independenței,, integri
tății și suveranității tuturor statelor 
din zonă.

De asemenea, primirea de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
delegației de congresmani americani, 
dînd expresie satisfacției pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și S.U.A. — in dezvoltarea 
cărora dialogul la nivel înalt a avut 
un rol hotăritor — a pus în evidență 
posibilitățile existente pentru extin
derea în continuare a colaborării 
româno-americane în domeniile po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural, al cooperării in producția 
și pe terțe piețe. în cadrul schimbu
lui de păreri în problemele situației 
internaționale actuale s-a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
în direcția eliminării . surselor de 
tensiune și conflict din diferite zone 
ale lumii și soluționării problemelor 
exclusiv pe cale politică, prin trata
tive, a respectării principiilor noi de 
relații interstatale, a consolidării des
tinderii și păcii.

Imperativul acțiunii 
unitare a popoarelor
în spiritul solidarității militante cu 

lupta popoarelor pentru lichidarea 
asupririi coloniale și rasiste, poporul 
nostru a salutat acordul la care s-a 
ajuns în problema rhodesiană, consi- 
derind că poporului Zimbabwe,, sub 
conducerea Frontului Patriotic, i se 
deschid, noi perspective pentru înfăp
tuirea dreptului său sacru la dezvol
tare de sine stătătoare.

■ în cursul săptămînii a continuat 
acțiunea de transpunere in viață a 
acestui acord, mii de luptători ai for
țelor populare de eliberare Zimbab
we prezentindu-se la punctele de 
adunare prevăzute în acord. în ace
lași timp, nu pot fi ignorate un șir 
de fapte care contravin prevederilor 
acordului, curp sint continuarea pre
zenței trupelor sud-africane pe teri
toriul rhodesian sau decizia guverna
torului britanic de a permite utili- Le
zarea trupelor regulate ale-cegimului 
minoritar de~la Salisbury, alături de 
poliție, la „menținerea ordinii". în
cetarea imediată a acestor încălcări 
a fost cerută insistent de copreșe
dinții Frontului Patriotic, de șefii do 
state ai țărilor din „prima linie" ca 
și de reuniunea de la Londra a Co
mitetului CommonweaJthului pentru 
Africa australă.

Cronica săptămînii încheiate con
semnează, de asemenea — rezultatele 
alegerilor legislative din India — 
care au conferit majoritatea absolu
tă a voturilor partidului Congresul 
Național Indian (I). Liderul acestui 
partid, Indira Gandhi, devenind 
prim-ministru desemnat al Indiei, 
s-a angajat să acționeze pentru „eli
minarea sărăciei. înapoierii econo
mice și marilor inegalități economi- 
țo-sociale“.

Tot in cursul acestei săpțămini, 
fenomenele crizei ccoriomice și valu- 
tar-financiare și-au găsit materia
lizare intr-un șir de țări, dezvoltate, 
ca S.U.A., Franța, R.F.G., Japonia, 
intr-rin nou val inflaționist, exprimat 
in scumpirea vieții, precum și in os
cilații fără precedent ale prețului au
rului. Sint. fenomene serioase, cu in
fluențe sensibile nu numai asupra 
țărilor respective, dar și asupra eco
nomiei mondiale și care pun incă o 
dată in evidență necesitatea unor e- 
forturi unite din partea tuturor sta
telor și popoarelor pentru găsirea, 
prin eforturi comune, de soluții adec
vate marilor probleme ce confruntă 
omenirea.

Ioan ERHAN 
Ion FÎNTÎNARU
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mecanizare aprobat de conducerea 
partidului. Creșteri importante de ca
pacități se vor realiza prin mecani
zarea complexă a abatajelor, folosind 
utilaje fabricate in țară și din im
port. Un rol important în organiza
rea producției ii vor avea dispeceri- 
zarea, automatizarea și conducerea 
centralizată a proceselor de produc
ție, in special a liniilor tehnologice 
din cariere și din subteran. în anul 
1980 va continua procesul de mecani
zare a lucrărilor de deschidere a cîm- 
purilor miniere prin folosirea tot mal 
largă a complexelor de săpare a ga
leriilor și a puțurilor, ca și a combi
nelor de înaintare fabricate în țară. 
In Valea Jiului va fi pusă in funcți
une o nouă preparație de cărbune la 
Livezeni și se va moderniza prepa- 
rația de la Petrila. în vederea Între
ținerii și reparării utilajelor se vor 
pune în funcțiune noi capacități de 
întreținere și reparații, în special 
pentru utilaje de construcții și de 
transport. Au fost constituite colecti
ve de specialiști din minister, centra
le și combinate, care examinează sta
diile fizice de execuție a.lucrărilor de 
investiții la noile obiective din bazi
nul Oltenia și urmăresc punerea cit 
mai grabnică in producție a acestora. 
De asemenea, au fost luate măsuri 
pentru începerea cit mai urgentă a 
lucrărilor de deschidere, pregătire și 
extracție a cărbunelui din zăcăminte 
situate în zone noi, care in prezent 
se găsesc în faza de cercetare geolo
gică.

— tn urma vizitelor întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu intr-o 
serie de unități miniere din bazinul 
carbonifer al Olteniei și in Valea 
Jiului a fost initial un vast program 
de mecanizare a extracției cărbune
lui și minereurilor, stabilindu-se obli
gații atit pentru unitățile miniere, cit 
și pentru întreprinderile construc
toare de mașini. Care sint principa
lele progrese înregistrate in 1979 și ce 
se prevede pentru 1980 ?

— Pe lingă dotarea unităților mi
niere cu utilaje din fabricația curen
tă a întreprinderilor constructoare de 
mașini, în acest ptogram se prevede 
și. asimilarea a peste 50 tipuri de uti
laje și instalații principale noi, pre
cum și a unui număr de 54 tipuri 
dispozitive de mică mecanizare pen
tru reducerea efortului uman in pro
cesul de extracția minieră. îndepli
nirea acestui program este urmărită 
de un comandament din care fac 
parte cadre de conducere și specialiști 
din ministerul nosttu, M.I.C.M.. o- •- 
cum și specialiști delegați de unitățile 
miniere și constructoare de mașini. 
Ca urmare, in anul 1979 s-au executat 
două prototipuri de combine de aba
taj, 4 prototipuri de complexe meca
nizate pentru susținerea abatajelor 
de cărbune, prototipul unui transpor
tor cu racieți ș.a.

Pe baza programului întocmit, în 

anul 1980 urmează să se introducă în 
fabricația de serie și să se doteze 
minele cu un număr important de 
utilaje cu parametri tehnici și eco
nomici comparabili cu cci realizați 
pe plan mondial. în felul acesta se 
creează condiții pentru trecerea la o 
etapă superioară calitativ în dotarea 
unităților miniere, adică la automa
tizarea proceselor de producție. Ast
fel, au și fost realizate primele pro
cese automatizate la unele transpor
toare, stații de pompare, de prepa
rare a substanțelor minerale utile 
ș.a., urmînd ca în cincinalul următor 
procesul de automatizare să se extin
dă și să se generalizeze în toate mi
nele.

Cu toate progresele înregistrate, 
trebuie să arătăm însă că există si 
o serie de rămîneri in urmă iri rea
lizarea programului stabilit. în ulti-.

1N INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
mul timp, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
aprobat un program complex de mă
suri pentru o mai bună profilare și 
dotare a unităților Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini care 
produc utilaje pentru industria minie
ră și petrolieră. Sintem convinși că 
aplicarea acestor măsuri va duce la 
recuperarea rămînerilor in urmă și la 
realizarea în întregime a programului 
de mecanizare in sectorul minier și 
petrolier.

— în același timp insă nici unele 
utilaje din dotare nu sint folosite efi
cient. Ce măsuri se iau pentru creș
terea indicelui de utilizare a bazei 
tehnice ?

— Este adevărat, nu in toate ca
zurile mașinile și instalațiile sint fo
losite și întreținute corespunzător. 
Excavatoarele cu rotor pentru ex
ploatarea lignitului în cariere, de pil
dă, au fost utilizate numai în propor
ție de 52—53 la sută din fondul de 
timp disponibil. De asemenea, la ex
cavatoarele cu cupă de peste 2,5 mc 
indicele mediu de utilizare este de 
numai 69 la sută. Și, din păcate, e- 
xemplele ar putea continua. Este 
drept, au existat și unele cauze 
obiective care au determinat această 
situație. Principalul motiv constă însă 
într-o serie de deficiențe manifestate 
in activitatea de întreținere și exploa
tare ă utilajelor și liniilor tehnolo
gice.

Pentru anul 1980 au fost stabiliți 
indici superiori de utilizare : 75 Ia 
sută pentru excavatoarele cu rotor, 
78 ia sută Ia mașinile de încărcat in 
subteran, 74 la sută pentru excava
toarele cu cupă de peste 2,5 mc, 81 la 

sută pentru combinele de înaintare. 
Am luat și măsurile corespunzătoare 
pentru atingerea acestor niveluri. 
Astfel, au fost constituite echipe for
mate din cei mai buni muncitori, teh
nicieni și ingineri, care au verificat 
în cariere fiecare utilaj în parte, sta
bilind măsuri pentru repararea și în
locuirea unor subansamble și piese 
de schimb. Pentru a se cunoaște sta
diul realizării lucrărilor de întreține
re și reparații s-a introdus un sistem 
informational de urmărire zilnică, 
pină la nivelul ministerului. în- 
trucît circa 40 la sută din timpul ne- 
țolosit la excavatoarele cu rotor îl 
constituie întreruperile pentru vulca
nizarea benzilor de cauciuc ale trans
portoarelor, s-a trecut la organizarea 
echipelor specializate de vulcanizare. 
Totodată, s-a trecut la executarea 
reparațiilor fie în uzine specializate.

fie in uzinele de profil constructoare 
de mașini din subordinea ministeru
lui. Treptat, pe baza unui studiu re
cent elaborat, se va trece ta specia
lizarea și profilarea uzinelor proprii 
in executarea reparațiilor necesare, 
în acest mod, toate uzinele se vor 
integra în mod armonios in activita
tea de reparații, devenind un ade
vărat „mecanic-șef" pentru unitățile 
■de exploatare.

— In industria petrolieră, care sint 
perspectivele -pentru intensificarea 
lucrărilor de foraj, în special de foraj 
la mare adincime ?

— Pe baza progreselor înregistra
te în construcția echipamentelor pe
troliere fabricate în țară și a perfec
ționărilor tehnologice realizate în 
procesul de săpare ă sondelor, teh
nica forajului s-a dezvoltat continuu. 
Practic, în anul 1980. cu același nu
măr de instalații vom fora în plus 
60 000 metri. în mod deosebit se va 
acționa în direcția dezvoltării fora
jului de mare adincime, unde, con
form cercetărilor efectuate pînă in 
prezent, se întrevăd perspective 
mari în ce privește existența unor 
importante zăcăminte de hidrocar
buri. Ca urmare, volumele de foraj 
din această categorie vor crește față 
de realizările anului 1979 cu circa 45 
la sută in anul 1980 și de circa 3.5 
ori în anul 1985. Totodată, se va tre- 

' ce la săparea unor sonde proiectate 
la adincimî de 7 000—8 000 metri.

— Ce se întreprinde pentru creș- 
■ terea gradului de recuperare a țițeiu

lui din zăcăminte ?
— Aceasta este una din preocupă

rile de bază ale specialiștilor din in
dustria petrolieră. In anul 1979 s-au 
continuat și dezvoltat lucrările pen

tru mărirea aradului de recuperare a 
țițeiului la un număr de 180 zăcă
minte, cele mai importante ca rezer
ve și producție, obținîndu-se pe. 
această cale o producție de circa 3,1 
milioane tone țiței.

Pentru anul 1980 se vor urmări ini
țierea și extinderea proceselor de 
combustie subterană și injecție de 
abur, metode care în cincinalul 1981— 
1985 vor trebui să asigure un impor
tant aport de producție.

— La ședința consacrată perfec
ționării activității în domeniul in
dustriei extractive, care a avut Joc 
in luna octombrie a anului trecut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rele
vat existența unor neajunsuri seri
oase in activitatea conducerii minis
terului, a centralelor si întreprinde
rilor.. Cum s-a acționat pentru îmbu
nătățirea. organizării muncii si a pro
ducției, pentru lichidarea deficiente
lor și asigurarea îndeplinirii integra
le a planului ?

— Puternic mobilizați de criticile 
aduse și de indicațiile primite, am 
stabilit și aplicăm eu fermitate în 
fiecare sector și la toate nivelurile — 
de la consiliul de conducere al mi
nisterului pînă la secțiile de produc
ție — programe de acțiune și mă
suri concrete pentru rezolvarea pro
blemelor care condiționează crește
rea volumului și eficienței activității 
în industria extractivă. Iată numai 
cîteva din măsurile luate. în anul 
1979, in bazinul minier Oltenia s-au 
pregătit, prin diferite forme și 
cursuri de calificare, școli profesio
nale și licee. 4 500 muncitori, s-au 
repartizat în unitățile din această 
zonă 413 cadre cu pregătire supe
rioară.

donsiliul de conducere al ministe
rului și colective de specialiști ai 
acestuia sprijină direct și controlează 
exigent centralele, combinatele și în
treprinderile in realizarea progra
mului de dotare și mecanizare, in 
stabilirea și aplicarea măsurilor pen
tru punerea in funcțiune a capacită
ților planificate la marile obiective 
— banatite Moldova Nouă, sulf — 
Călimani, șisturi bituminoase.— Ani
na și altele — recrutarea, pregătirea 
și perfecționarea personalului nece
sar, reducerea personalului auxiliar, 
asigurarea condițiilor sociale in cen
trele industriei extractive și activită
ții geologice, întărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă.

Oamenii muncii din unitățile in
dustriei extractive și activității geo
logice. sub conducerea și îndrumarea 
organelor locale de partid, care ma
nifestă o deosebită atenție față de 
acest sector, sint hotăriți . să nu-și 
precupețească forțele, să-și pună in 
valoare experiența pe care o au pen
tru îndeplinirea exemplară, a sarcini
lor ce le revin din documentele Con
gresului al XII-iea al partidului.

Convorbire realizată de 
Ion TEODOR

• Cluj. Un spectacol-dezbate- 
re a avut loc la Teatrul Națio
nal din Cluj-Napoca pe margi
nea piesei „Se ridică ceața..." 
de FI. N. Nâstase. Spectatori — 
propagandiști din comunele și 
satele județului, care au parti
cipat și la discutarea piesei. în 
organizarea Centrului de îndru
mare a creației populare și a 
mișcării artistice de amatori s-a 
organizat o consfătuire metodi
că a cenaclurilor și cercurilor 
literare. Alături de membrii ce
naclurilor participă scriitori și 
al ți creatori care vor citi din 
operele lor. (Alex. Mureșan).

® Sibiu. Din inițiativa Cen
trului . de librării Sibiu și a e- 
diturii „Kriterion", la Liceul pe
dagogic din Sibiu a avut loc o 
întilnire a cititorilor cu autorii 
cărților „Istoria germanilor pe 
teritoriul României pină la 1847" 
(vol 1) de dr. docent Carol Gol- 
Iner, „Colonizarea sașilor tran
silvăneni" de dr. Thomas Năgler 
și „Orașe transilvănene" de dr. 
Paul Niedermaier. (Nicolae Bru- 
jan).

0 Neamț. In cursul acestui an, 
municipiul Piatra Neamț va săr
bătorii două milenii de atestare 
documentară, eveniment pentru 
marcarea căruia se fac: intense 
pregătiri: se reorganizează te
matic muzeul de istorie al mu
nicipiului, se lucrează la ulti
mele decopertări și amenajarea 
vestigiilor cetății dacice Petro- 
dava. Totodată, în Piatra Neamț 
ca și. in celelalte localități ale 
județului sint organizate nume

® ENIGMELE UNUI 
SATELIT. Primele fotografii 
făcute de sonda cosmică ameri
cană „Voyager-2“. asupra spa
țiilor Înconjurătoare ale planetei 
Jupiter au constituit, o mare sur
priză pentru oamenii dc știință. 
Peliculele fotografice arătau clar, 

. fără putință de infirmare, că în 
jurul planetei evoluează și un ai 
treilea satelit, care a primit 
numele de „Europa". Dar surpri- 

' ze.le au continuat. Savanții se 
așteptau ca pe suprafața rioului 
satelit să descopere gropi sau 
cratere provocate de meteoriți, 
Dar „Europa" a apărut in fața 
obiectivelor acoperită de dealuri 
și văi. Cercetind mai îndea
proape materialul fotografic, oa
menii de știință au constatat că 
suprafața satelitului este brăz
dată de crăpături de zeci de 
kilometri lungime ' și avînd o 
adincime de aproximativ o sută 
de metri. 

roase manifestări dedicate ani
versării a 2050 de ani de la cre
area primului stat dac indepen
dent și centralizat și împlinirii 
a două milenii de atestare do
cumentară a municipiului. (Con
stantin Blagovici).

e Constanța. „Estetică și ur
banism" este . tema unei expo
ziții deschise la Galeriile de 
artă din Constanța sub egida 
consiliului județean al F.U.S. in

CARNET CULTUR

cadrul căreia sint expuse pro
iecte și machete care configu
rează principalele direcții de 
sistematizare a municipiului 
Constanța, imagini ilustrative 
ale dezvoltării principalelor 
zone ale orașului. Vizitatorii 
primesc un chestionar cu între
bări referitoare la arhitectura, 
confortul și utilitatea noilor an
sambluri de locuințe, a celor
lalte dotări edilitare și a arte
relor de circulație. (G. Mihăiles- 
cu). __

0 Dolj. Muzeul de artă- -fliri 
Craiova găzduiește expoziția de 
pictură și grafică ce înmănun
chează 50 de lucrări, îndeosebi 
peisaje din Craiova, realizate de 
artiștii plastici craioveni Vasile 
Buz, Victor Pirlac și George 
Vlâescu. (Nicolae Băbălău).

0 Vilcea. La Casa de cultură 
din orașul Călimănești a avut 
loc un spectacol metodic la care 
au luat parte secretarii comite

Q[ PRETUTINDENI
• PROGRAM DE TE

LEVIZIUNE STEREOS
COPIC. Mii de telespectatori 
din Leningrad au participat re
cent la un experiment inedit. 
Pentru prima oară in lume, stu
dioul de televiziune din acest 
oraș a transmis un program ex
perimental stereoscopic în culori. 
Realizatorii emisiunii — consa
crate posibilităților tehnice de 
perfecționare ale televiziunii — 
au adus la cunoștința publicului 
câ sistemul de imagini in relief 
creat Ia Leningrad nu necesită 
nici un fei. de modificări ale te
levizoarelor sau aparaturii de 
transmisie.

• IN PATRULARE PE 
BICICLETĂ. Prelungirea cri
zei energetice determină pe 

telor de partid din toate locali
tățile județului. Această mani
festare s-a desfășurat cu apor
tul brigăzii artistice a căminu
lui cultural din comuna Fău
rești, laureată a celor două edi
ții ale Festivalului național 
„Cîntarea României", al grupu
lui satiric din comuna Stroiești, 
precum și al unui colectiv de 
recitatori locali. (Ion Stanciu).

O Timiș. Continuînd o fru
moasă tradiție, membrii cena
clului literar „Victor Eftimiu" al 
consiliului județean al sindica
telor — creatori de diferite pro
fesii și virste din municipiul Ti
mișoara — _ au organizat o șe
zătoare literară la căminul de 
nefamiliști al muncitorilor con
structori. S-au citit versuri în
chinate patriei și partidului, 
după care a urmat un fructuos 
dialog intre autori și tinerii 
muncitori constructori despre 
reflectarea in literatură a mun
cii și preocupărilor făuritorilor 
de bunuri materiale. (Cezar Ioa
na).

© Iași. A ieșit de sub tipar 
broșura „Caracterul militant și 
eficient al întregii activități po
litico-educative de masă", edi
tată'de secția de propagandă a 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R. Acest număr evidențiază 
prin articolele redacționale, in
terviuri, note, consemnări, ilus
trații redimensionarea întregii 
munci politico-educative in lu
mina documentelor celui de-al 
XII-iea Congres al P.C.R. (Ma- 
nole Corcaci).

mulți cetățeni brazilieni să re
nunțe Ia automobil in favoarea 
bicicletei — un mijloc de trans
port care nu consumă benzină... 
în orașul Belem (statul Para), 
chiar și polițiștii au renunțat la 
patrulările in automobile, pre
ferind bicicleta. Ziarele sint de 
părere că exemplul polițiștilor 
din Belem va molipsi, în curînd, 
și pe colegii lor din alte orașe 
braziliene.

® „DEPARTE DE LU
MEA DEZLĂNȚUITĂ". 
Malana este un sat indian din 
munții Himalaia, practic total 
izolat de lumea dinafară — din 
însăși dorința celor 500 de locui
tori ai săi. Accesibilă doar pen
tru cei mai iscusiți alpipiști, 
Malana cuprinde o societate com
plet închisă — cu mod de viață, 
limbă, sărbători religioase, obi
ceiuri proprii. Cel ce părăsește 
granițele văii în care se află 
satul nu mai are dreptul să re
vină printre ai săi.



Manifestări consacrate României
La Colegiul medical Khyber, din 

Peshawar, capitala provinciei pakis
taneze Nord-Vest, a avut loc o 
adunare festivă consacrată Româ
niei. Au participat rectorul institu
tului, profesori, medici si studenți, 
precum și ambasadorul tării noastre.

In alocuțiunile rostite au fost 
subliniate realizările poporului ro
mân in anii construcției socialismu
lui, importanța istorică a Con
gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român și jaloanele tra
sate de acesta pentru dezvoltarea 
viitoare a României. Ambasadorul 
țării noastre, Lucian Petrescu, a 
oferit o serie de volume din dome
niile literaturii politice, economice, 
sociale și beletristice, intre care se
turi — în limbile engleză și urdu 
— din operele președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, și lucrarea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu intitulată „Cerce
tări in domeniul sintezei și carac
terizării compușilor macromolecu- 
lari“.

★
Consulatul general al României la 

Bratislava, in colaborare cu Casa 
sindicatelor din orașul Zilina — im
portant centru industrial din Slova
cia — a organizat o expoziție de 
fotografii sub genericul „România 
astăzi". Prin imagini sugestive sint 
înfățișate marile succese ale poporu
lui român in dezvoltarea economico- 
socială a țării. Sint prezentate, de 
asemenea, desene realizate de co
pii, care dau expresie vieții lor 
fericite, dragostei nețărmurite pe 
care o poartă față de patria noastră 
socialistă. (Agerpres)

RS AGENȚIILE DE PRESA
-pescurt

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI a fost 
aprobat de Senatul italian, in favoarea acestui proiect guvernamental, 
care a suferit o serie de modificări propuse* de senatorii comuniști și 
socialiști, au votat senatorii reprezentînd partidele democrat-creștin, so
cialist, comunist și independenții de stingă. în continuare, proiectul de 
lege trebuie să fie supus aprobării Camerei Deputaților.

Energia—preocupare centrală 
pe toate meridianele

R. D. GERMANĂ

Pentru respectarea dreptului la libertate 
al poporului Zimbabwe!

Președinții Tanzaniei și Zambiei condamnă încercările de 
nerespectare a acordurilor de la Londra în problema rhodesiană
DAR ES SALAAM 12 (Agerpres). 

— Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că Mărea Brita- 
nie nu a luat măsurile necesare pen
tru aplicarea acordurilor de la Lon
dra cu privire la Rhodesia.

„Există dovezi, a spus el, că for
țele auxiliare (ale guvernului minori
tar) se deplasează liber și încercu- 
iesc forțele Frontului Patriotic Zim
babwe in Dunctele lor de adunare". 
El a declarat apoi că Marea Britanie 
a împiedicat pe liderii Frontului Pa
triotic să se întoarcă în Rhodesia. 
„Cum putem fi siguri, în aceste con
diții, că alegerile vor fi corecte și 
libere 1 Și dacă nu sînt corecte și 
libere, cum se poate aștepta Marea 
Britanie ca cineva să se angajeze să 
accepte rezultatele acestora ?“, a în
trebat președintele Julius Nyerere, 
adăugind că el va prezenta aceste 
plîngeri Organizației Unității Africa
ne, mișcării țărilor nealiniate si gu
vernului britanic.

Agențiile United Press Internatio
nal și Associated Press precizează că 
președintele Julius Nyerere a fost 
însărcinat de participanții la reuniu
nea la nivel înalt a țărilor africane 
din „prima linie" să coordoneze efor
turile internaționale ale acestora

pentru respectarea acordului cu pri
vire la reglementarea problemei rho- 
desiene, semnat la Londra, în de
cembrie anul trecut.

LUSAKA — Luînd cuvîntul la des
chiderea sesiunii parlamentului na
țional, președintele. Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a cerut retragerea imediată 
a trupelor sud-africane din Rhodesia. 
El a declarat că autoritățile britanice 
acționează, în prezent, în vederea ex
cluderii Frontului Patriotic de la 
viitoarele alegeri și că în timp ce 
forțele Frontului Patriotic au părăsit 
zonele operaționale, intrînd în can
tonamente, trupele rhodesiene au 
pătruns in zonele evacuate pentru a 
intimida masele și nu pentru a asi
gura menținerea încetării focului.

SALISBURY — Poliția și armata 
autorităților de la Salisbury au ucis 
șapte membri ai forțelor armate de 
eliberare ale Frontului Patriotic Zim
babwe — s-a anunțat, oficial, în ca
pitala Rhodesiei. Referindu-se la 
acest grav incident, un purtător de 
cuvînt britanic a justificat că cei 
șapte membri ai Frontului Patriotic 
n-ar fi vrut să predea armele la 
punctul de adunare.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe 
Faruk AI Kaddumi, președintele 
Departamentului politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme ale situației din 
Orientul Mijlociu, precum și ches
tiuni privind relațiile bilaterale, re
latează agenția B.T.A.

APROBAREA BUGETULUI 
FRANȚEI PE 1980. Resplngînd 
moțiunile de cenzură, Adunarea 
Națională a Franței a aprobat în 
noaptea de vineri spre sîmbătă 
bugetul țării pe anul în curs, card 
se ridică la 525 miliarde franci și 
prevede un deficit de 31 miliarde 
franci. Bugetul pe 1980 al Franței 
urmează să fie aprobat și de Senat.

TURNEUL REGELUI IORDANI
EI. Regele Hussein al Iordaniei a 
sosit sîmbătă la Riad, capitala Ara

bici Saudite, prima etapă a unui 
turneu care va mai cuprinde Kuwe
itul, Bahreinul, Qatarul și Omanul. 
Suveranul hașemit are programate 
convorbiri cu regele saudit Khalid 
în probleme privind relațiile bilate
rale, precum și situația actuală din 
lumea arabă, informează agenția 
M.E.N.

MAJORAREA TARIFELOR FE
ROVIARE ÎN JAPONIA. Corporația 
niponă de stat a căilor ferate a ho- 
târit majorarea tarifelor pentru 
transporturile feroviare cu 6 la sută. 
Măsura a fost motivată de admi
nistrația companiei prin necesitatea 
reducerii deficitului important înre
gistrat in acest domeniu în ultimii 
ani. ca urmare, in principal, a 
scumpirii combustibililor.

ÎNTREVEDERE LA ROMA. Pre
ședintele Comisiei C.E.E., Roy Jen
kins, aflat în vizită la Roma, a 
avut o întrevedere cu primul mi

R.S.A.: Puternice manifestații 
ale populației majoritare

PRETORIA 12 (Agerpres). — în o- 
rașul sud-al'rican Port Elizabeth au 
avut loc puternice manifestații ale 
populației de culoare, organizate în 
semn de protest fată de arestarea lui 
Thozamile Botha, liderul organizației 
locale pentru drepturi civile ale a- 
fricanilor — Port Elizabeth Black Ci
vic Organisation — și a altor patru 
membri ai acesteia. Printre cei a-

restatl — notează agenția France 
Presse — se află și un ziarist ce co
labora la cotidianul „Post", acuzat de 
a fi publicat materiale ostile politicii 
de apartheid a regimului sud-afri-' 
can.

Demonstranții au fost imprăștiați 
de forțele polițienești, care au făcut 
uz de arme și grenade cu gaze lacri
mogene.

In perspectiva alegerilor generale din Peru

Constituirea alianței politice electorale 
„Unitatea de Stînga“

LIMA 12 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latină informează că la 
Lima a fost dat publicității documen
tul constitutiv al alianței politice 
electorale „Unitatea de Stingă" 
(U.D.I.),. alcătuită din Partidul Co
munist Peruan, Frontul Muncitoresc 
Țărănesc Studențesc și Popular și 
Partidul Socialist Revoluționar, ■ care 
urmează să participe la alegerile ge
nerale de la 18 mai din țară cu un 
program de acțiune și liste electo
rale comune.

„Unitatea de Stingă" — se arată în 
declarația constitutivă — este un front 
politic amplu și de masă, care aspi

ră la unificarea tuturor forțelor re
voluționare, democratice, progresiste 
și antiimperialiste din Peru.

Pe plan extern, „Unitatea de Stin
gă" preconizează sprijinirea activă a 
luptei popoarelor pentru eliberare 
națională și promovarea unității de 
acțiune cu țările socialiste și progre
siste în scopul de a întări frontul 
comun al luptei împotriva imperia
lismului.

La ceremonia de constituire a ali
anței electorale „Unitatea de Stingă" 
au participat liderii partidelor men
ționate.

Situația pe piața aurului continuă să rămînă incertă și instabilă. După 
recordurile atinse în ultima vreme, prețul aurului a marcat o ușoară 
tendință de scădere, pentru ca din nou să înregistreze fluctuații pu
ternice. Astfel, la bursa din New York prețul metalului galben a variat, 
pe parcursul unei singure zile, intre 614 și 651 dolari uncia, menținind 
atmosfera de permanentă agitație, după cum arată și imaginea din foto
grafie, care e, de altfel, caracteristică pentru marile burse de schimb din 

lumea capitalistă

Prezentarea programului noului guvern
portughez

Partidele comunist și socialist au anunțat depunerea unei 
moțiuni de respingere

LISABONA 12 (Agerpres). — Noul 
premier al Portugaliei, Francisco Sa 
Carneiro (Partidul Social-Democrat), 
a prezentat, vineri, în Adunarea Re
publicii (parlamentul), programul gu
vernamental — informează agențiile 
France Presse și United Press Inter
national. Pe plan economic, progra
mul pune accent pe următoarele 
obiective : necesitatea reducerii ratei 
inflației de la 24 la sută, în 1979, la 20 
la sută, în 1980, impulsionarea dezvol
tării economice, al cărei ritm de creș
tere a fost de 2,5 la sută, anul trecut, 
și combaterea șomajului. Pe de altă 
parte, se preconizează întărirea sec
torului particular în economie.

Premierul Sa Carneiro a anunțat.

totodată, că guvernul său intențio
nează să procedeze la o revizuire a 
legii reformei agrare, în sensul resti
tuirii către foștii proprietari a pă- 
minturilor expropriate.

Pe plan extern, programul vizează 
intrarea țării în Piața comună și re
afirmă „fidelitatea Portugaliei față de 
Alianța atlantică".

Partidele comunist și socialist — 
precizează agenția France Presse — 
au anunțat depunerea unei moțiuni 
de respingere a programului guver
namental. Dezbaterile pe marginea 
programului guvernamental în Adu
narea Repulșiicii vor avea loc in zilele 
de 15 și 16 ianuarie.

Istorie și actualitate 
pe valea Loarei...

Călătoria de-a lungul coastei nor
mande 1a Mont Saint Michel și apoi 
pe valea Loarei a intrat de mult în 
traseele turistice clasice. Vizitatorul, 
dornic de a comprima cît mai multe 
locuri și priveliști în timpul redus 
pe care îl are la dispoziție, se pome
nește, alături de alți turiști, la fel de 
grăbiți; prizonierul unui modern 
autocar și al .unui impetuos ghid care 
furnizează informații, istorisiri, 
anecdote într-un ritm sufocant : 
cum e construită o locuință tipică 
din Normandia ; de. ce acoperișurile 
sînt cenușii ; de ce ferestrele sînt 
mici ; de ce iarba e și iarna verde 
în Normandia : povestea turnurilor 
de unt ; rețete culinare din cutare 
localitate normandă ; ce rase de vaci 
cresc în Normandia, cînd și cum a 
inventat un anume călugăr brinza 
Camembert... Ce și cînd să mai scrii?

Străbătînd prin ploaia rece de 
toamnă tîrzie șosele ce unesc între 
ele mici localități normande, autoca
rul ajunge la Mont Saint Michel, pe 
coasta Canalului Mînecii. Sintem în 
imediata vecinătate a acelei porțiuni 
de litoral normand, unde a debutat 
cu trei decenii și jumătate în urmă 
operația „Overlord", debarcarea (în
tre Cherbourg și Le Havre) a trupe
lor aliate în Franța ocupată de na
ziști. Fără îndoială că ecourile în- 
crîncenatei bătălii s-au simțit cu nu- 
tere și acolo, la Mont Saint Michel, 
pe ciudata stîncă ieșită din mare si 
devenită, prin construcțiile sale, mo
nument istoric și de arhitectură unic 
— „o minune a Europei", cum o pre
zintă prospectele turistice. Fără în
doială că măcar unii dintre bătrînii 
de azi se vor fi numărat printre acei 
bravi bărbați ai Rezistenței care au 
contribuit la succesul operației, 
aruneînd în aer căi ferate folo
site de hitleriști, tăind linii te
lefonice, stricînd locomotive, trans- 
mițînd informații peste Canalul Mîne
cii sau participînd direct la luptă. A- 
cum însă pare că nimic nu mai amin
tește de crîncenul zbucium, de pojarul

acelor zile care au atras către acest 
loc privirile planetei. Localități tih
nite, cochete, firme colorate, cafene
le și vitrine, oameni pășind grăbiți 
sub umbrelele lor (cît de aproape 
sintem de Cherbourg !...). Și. în sfir- 
șit... „minunea". Un dig leagă insula 
de țărm (cale de cîteva sute de me
tri)? dar vizitatorii nu merg pe dig, 
ci pe lingă el pentru că insula nu 
mai este acum, în acest anotimp, 
insulă și pare că e gata ,să se ală
ture definitiv țărmului (Ciudate de
puneri de nisip ale mării). Mont 
Saint Michel... Ca un tunel al timpu
lui, îngusta cale către stînca pe care 
s-au clădit, in urmă cu multe sute 
de ani. trei catedrale, una peste alta 
(caz unic în istoria arhitecturii), te 
introduce direct în plin ev mediu. 
Cu timpul, colții de stincă din jurul 
edificiilor minăstirești au dispărut 
acoperiți de acareturi cumplit înghe
suite unele intr-altele și astfel și-a 
făcut apariția aici un oraș-piramidă, 
cu ulicioare înguste și întortocheate, 
strimte coridoare printre zidari de 
piatră. De o parte și de alta a aces
tor stradele, zeci, poate sute de mi
nuscule prăvălii din care te asaltează 
milioane de nimicuri strălucitoare — 
tot ce a creat o extrem de prodigioa
să industrie a suvenirurilor. Urcăm 
și urcăm și ne strecurăm pe lingă 
imense ziduri minați mereu de zelul 
profesional al ghidului...

Din nou in autocar, care se așterne 
la drum întins pînă la Angers, de 
unde se va înscrie mîine în traseul 
citorva dintre castelele Loarei. E 
noapte, ceață și ploaie rece, drumul 
e lung. între timp, atît de feluriții 
inși pe care dorul turistic i-a adunat 
la bordul aceleiași corăbii sau. dacă 
vreți, în același Turn Babei motori
zat s-au mai cunoscut între ei. lim
bile s-au mai dezlegat. Un călător 
din Amsterdam se desprinde din fo
toliul său și se apropie de micul 
nostru grup de ziariști români. Ni se 
adresează, cu un zîmbet larg, într-o 
franceză învățată cu dificultate:

„Mă iertați că vă deranjez, cred că 
am înțeles bine, dumneavoastră sîn- 
teti români... E prima oară cînd mă 
aflu față în față cu cetățeni din țara 
dumneavoastră. Profit de prilej ca 
să vă spun ceva. E o mai veche pa
siune a mea de a urmări evenimen
tele politice. Ei bine, trebuie să vă 
spun că am o admirație formidabilă 
față de politica tării dumneavoastră. 
Faceți o politică mare. România este, 
după părerea mea, o forță redutabilă 
a binelui, a păcii". Sintem. firește, 
plăcut surprinși și parcă frigul a dis
părut. După un timp, domnul din 
Amsterdam se retrage, nu înainte de 
a ne lăsa o carte de vizită pe care 
citim : „Paul Septer Van Es. Leid- 
sekade 85 bis, Amsterdam-1 002".

Episod similar la Angers, la masa 
de seară, in restaurantul hotelului 
„Concorde". La masa lungă, in fața 
noastră, o pereche japoneză. Nu dis
cutaseră pînă acum cu nimeni, abso
lut cu nimeni din autocar. Sintem 
primii cărora li se adresează. „Ro
mâni ?“ „România. Ceaușescu, știm... 
Cunoaștem multe despre țara dum
neavoastră. România a ieșit dintr-o 
dată la lumină... Foarte interesant...".

Chambord... Zidurile ies dintr-un 
lac. Ziduri vechi și mucede, cu o atit 
de lungă și complicată istorie... Um
brele atîtor generații de personaje 
ilustre zac aici în obiectele înnegrite 
de vreme... Și mai departe, la Che- 
nonseau, castelul cu valoare de efi
gie pentru valorile Loarei medievale. 
De mult steaua lui a apus. Francois I 
și-a lăsat aici, în mobile vechi. în 
covoare și în tablouri, întreaga bio
grafie. Iată salonul Louis XIV. Iată 
grădina Dianei de Poitiers... Regii 
s-au dus, însă un rege nou e acum 
stăpînul : castelul e proprietatea „re
gelui" industriei de ciocolată din 
Franța. A renovat, a reconstituit to
tul, numai viața și aureolele de altă
dată nu. Să locuiești într-un muzeu, 
e si asta o ambiție, să recunoaștem.

Și mai departe, la Cheverny. Isto
rie : construit de Henri Hurault,

nistru al Italiei, Francesco Co.ssiga, 
in cadrul căreia au fost examinate, 
între altele, aspecte legate de ce
rerea Marii Britanii privind redu
cerea contribuției sale la bugetul 
Pieței comune, care, după cum se 
știe, constituie una' din pridblpâiele 
probleme controversate din ultima 
vreme în cadrul C.E.E. Reamintim : 
că refuzul guvernului britanic de a 
accepta cota-parte fixată pentru 1 
bugetul comunitar a făcut să eșue
ze adoptarea bugetului C.E.E. pe 
anul in curs. ■

MEMBRII UNEI ORGANIZAȚII 
EXTREMISTE DE DREAPTA au 
comis un atac asupra unui sediu 
local al Uniunii Naționale a Stu
denților din Franța (U.N.E.F.), prun
cind in interiorul clădirii sticle, cu 
lichid incendiar. Este al doilea atac 
de acest gen survenit in cursul unei 
singure săptămini. după cel înrcgis-' 
trat, la 8. ianuarie, asupra clădirii. 
U.N.E.F. de la Universitatea , Sbr- 
bona din Paris. ■ , .

OCOLUL PĂMINTULUI — IN 
TIMP RECORD. Utilizînd doar 
curse aeriene regulate, David 
Springbett, din Marea Britanie, a 
reușit să facă ocolul Pămintului in 
44 de ore și șase minute. El a de
pășit astfel recordul mai recent (54 
de ore și 34 de minute), realizat de 
un avion american B-52. Springbett 
a plecat din California, S.U.A., spre 
Londra, de unde un „Concorde" l-a 
transportat la Singapore, pentru ca 
apoi, după escale făcute la Bangkok, 
Manila, Tokio și Honolulu să revi
nă la Los Angeles, punctul de ple
care.

BENZINA S-A SCUMPIT ÎN 
ELVEȚIA cu opt la sută. în pre
zent, un litru de combustibil lichid 
costă de două ori mai mult decit cu 
un'an în urmă.

POPULAȚIA R. P. MONGOLE 
era, la sfîrșitul anului 1979, de 
1 641 100 locuitori, arată datele pu
blicate de Direcția Centrală de Sta
tistică a arestei țări.

DIRECTOR PENTRU EUROPA 
AL U.N.I.C.E.F. a fost numit Ja
mes F. McDougall (Noua Zeelandă), 
informează comunicatul, dat publi
cității Ia Geneva, al Fondului 
O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.).

ESCALADARE 1N PREMIERA. 
Piscul nepalez Pisang, cu o altitu
dine de 6 091 metri, a fost escaladat 
„in premieră" la începutul acestei 
luni de 18 alpiniști japonezi, intre 
care s-a aflat și o femeie.

BERLIN 12 (Agerpres). — în ulti
mele .trei decenii, producția de ener
gie electrică a R.D. Germane a spo
rit ou 600 la sută. Puterea instalată 
a noilor centrale electrice date în 
folosință numai începînd din anul 
1960 se ridică la aproximativ 10 000 
MW.. Printre noile cetăți ale luminii 
construite în ultimii ani în R.D.G. se 
numără centrala „Elba" de la Vocke
rode, precum și cele de la Tratten- 
dorf, Lubbenau/Vetschau, Lippendorf, 
Thierbach, Boxberg și Hagenwerder. 
O dezvoltare rapidă a cunoscut, de 
asemenea, utilizarea energiei atomo- 
electrice.

FRANȚA

PARIS 12 (Agerpres). — Măsurile 
restrictive și apelurile adresate anul 
trecut populației în vederea reducerii 
consumului de combustibili petrolieri 
și, de alte surse de energie s-au do
vedit eficiente, se arată intr-un co
municat publicat sîmbătă de Ministe
rul; Industriei al Franței. Astfel, in 
timp ce ritmul de creștere economică 
a fost în 1979 de 3,5 la sută, consu
mul total de energie a sporit cu nu
mai-2,7 la sută— precizează agenția 
France Presse.

Consumul total s-a ridicat la 189,5 
milioane, tone de echivalent petrolier.

ceea ce reprezintă o reducere cu 18 
milioane tone față de cifra prevăzută.

Franța a hotărit să construiască in 
regiunea insulelor Antile și in zona 
Polineziei o serie de centrale termo
electrice care să folosească diferența 
de temperatură dintre straturile de 
apă de la suprafața oceanului și de 
la o oarecare adincime. Centralele, a 
căror putere nu va depăși 10 mega
wați, sint foarte economicoase și vor 
putea asigura energia în zone unde 
construcția unor centrale mai mari 
nu este necesară.

SR! LANKA
COLOMBO 12 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la un seminar avind 
ca temă „Energia in Sri Lanka", pri
mul ministru al acestei țări, Ra- 
nasinghe Premadasa, a arătat că 
această problemă constituie o preo
cupare prioritară pentru guvern, a- 
vînd în,vedere că, în acest an, cheltu
ielile pentru importurile de petrol se 
vor ridica la 7 miliarde rupil.

Premierul a lansat un apel la eco
nomisirea acestui produs și, în ge
neral, a resurselor energetice, ară- 
tînd că se impun măsuri urgente 
pentru a se evita pe viitor orice risi
pă. Premierul a declarat, de aseme
nea, că în viitorul apropiat se ‘va 
trece la utilizarea pe scară mai largă 
a potențialului hidroenergetic.

Penuria de combustibil 
și „alcoolmobilele“

CUBA

Modificări în structura 
unor organe ale âdiriinisiraiiei' 

centrale de stat
HAVANA 12 (Agerpres). — Con

siliul de Stat al Republicii Cuba a 
hotărit modificări in structura unor 
organe ale administrației centrale-de 
stat și a efectuat modificări . în con
ducerea unor ministere — informează 
agenția Prensa Latina. Școpul aces
tor măsuri — menționează agenția 
citată — este o mai mare eficiență 
a gestiunii guvernamentale și a fle
xibilității mecanismelor de .stat.*

Astfel, numărul organelor centrale 
a fost redus. Totodată, Armando Mi- 
lian și Osmany Cienfuegos ' au fost 
numiți vicepreședinți ai’ Consiliului 
de Miniștri. Au fost desemnați, de 
asemenea, 11 noi miniștri, între care 
Osvaldo Dorticos — la justiție; Joel 
Domenech — la industria de bază, 
■Diocles Torralba — la -industria' za
hărului, Ricardo Cabrisas — Ia co
merț exterior.

După cum s-a mai relatat, in con
dițiile crizei de energie și combusti
bil, în, primul rînd de petrol și deri
vatele sale, într-un șir de țări a în
ceput să se folosească în chip de car
burant pentru autovehicule un a- 
njestec de benzină (în proporție de 
80—85 la sută) și alcool (în propor
ție de 15—20 la sută), amestec cunos
cut sub . numele, de „gasohol" sau 
„benzohol". La ora actuală, benzo- 
holul s-a răspindit destul de amplu 
în Brazilia, tară săracă în petrol, în 
schimb bogată în plantații de trestie 
de . zahăr, folosită, și pentru extrage
rea alcoolului. Dealtfel, această țară 
a început să folosească benzohol încă 
din 1978 economisind pe această cale 
o cantitate substanțială de benzină, 
în valoare de aproape 300 milioane 
dolari.
.. în prezent, după cum transmite a- 
genția U.P.I., Brazilia intenționează 
să meargă un pas și mai departe — 
și anume să înlocuiască în întregi
me benzina cu alcoolul ; în acest 
scop s-au introdus unele modificări 
tehnologice la motoarele standard ale 
autovehiculelor pe bază de benzină, 
pentru a funcționa, de acum înainte, 
numai pe bază de alcool. Totodată, 
au și fost date în folosință 16 „stații 
de alcool" în orașele, mai importante 
ale țării;.-1 ■. ■

Președintele Asociației braziliene a 
constructorilor de automobile a anun
țat că aceștia lși propun ca începînd 
de la 1 iulie 1980 să fabrice numai 
autovehicule care funcționează pe 
bază de alcool, cu condiția însă ca 
autoritățile guvernamentale să dea 
garanții că noul carburant se va găsi 
în cantități suficiente pentru a satis
face cererea.

Aceste garanții, relatează agenția 
amintită mai sus, pot fi date cu ușu
rință, tocmai în virtutea marilor re
colte anuale de trestie de zahăr. în 
alte țări, ca, de pildă. în S.U.A.. unde, 
de asemenea, gasoholul începe să fie 
tot mai. răspîndit, se folosește ca ma
terie primă porumbul furajer.

Imaginea inedită de mai sus înfă
țișează o stație de „gasohol" din 
S.U.A., avind ca semn distinctiv 
cereala din care se obține alcooluț, 
unul din componența noului carbu
rant.

Dacă în ce privește materia primă 
nu există, deocamdată, probleme, in 
schimb, se subliniază că alcoolul poa
te înlocui numai benzina, dar nu și 
celelalte derivate ale petrolului. în 
pofida entuziasmului stîrnit de „al- 
coolmobile" — transmite U.P.I. — 
unii specialiști recomandă totuși o a- 
titudine de prudență. „Ca soluție pe 
termen scurt este viabilă, arată aceș
tia, însă o dependentă exclusivă de 
alcool a industriei de autovehicule ar 
implica un șir de riscuri, inclusiv 
serioase prejudicii aduse industriei 
alimentare".

In portul Le Havre, nu departe de plajele pe care au debarcat trupele aliate 
în Franța ocupată de naziști, pulsează astăzi o bogată viață economică și 

socială

conte de Cheverny. Tatăl său cance
lar al regilor Henri al III-lea și 
Henri al IV-lea și prim cancelar al 
Ordinului Sfîntului Spirit etc. etc. A 
rămas acum o descendentă, care tră
iește din exploatarea turistică a glo
riei de altădată...

Și o ciudățenie a lumii de azi. Un
deva, intr-un perete stîncos din 
preajma Loarei, o așezare de locuin
țe săpate în stincă, in urmă cu sute 
de ani, pentru motivul că pe atunci 
se percepea un impozit greu pentru... 
acoperișuri. O casă săpată în stincă, 
precum o grotă, n-avea, firește, aco
periș. ■ Pe urmă, bordeiele săpate in 
stîncă au fost părăsite, ocupanții lor 
au preferat, în cele din urmă, casele 
normale, cu acoperișuri... Dar le-au 
descoperit azi parizieni snobi și bo- 
gați. Le-au refăcut, modernizat, sti
lizat și e foarte „șic" acum să deții 
o asemenea locuință pe Loara. Fi
rește, prețul unei grote atinge sume 
exorbitante... Cînd opulenta și-a

epuizat resursele moderne ale desfă
tării, nu mai rămîne decit extrava
ganța întoarcerii.la un cît. mai înde
părtat trecut...

in tot acest timp, viața si istoria 
prezentă a localităților normande, și 
de pe istorica vale a Loarei n-au 
putut să fie ocolite. în ciuda servi
tutilor unui program; care se voia 
pur „turistic". Prezentul, cu atribu
tele sale — dezvoltarea industrială, 
urbanistică — e și aici mai. puternic 
chiar decit strălucitorul trecut. Din 
goana autocarului se profilează mari 
instalații industriale, combinate chi
mice, orașe vechi înconjurate, acum 
de aglomerări urbane noi. de uzine 
și fabrici. Se profilează localități 
agricole cu moderne crescătorii de 
animale sau fabrici de prelucrare a 
produselor agricole. Prezentul Se află 
pretutindeni și este, desigur; mult 
mai palpitant.

Mihai CARANFIL
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Două civilizații
Este foarte adevărată expresia că obrazul subțire cu cheltuială se 

ține. Nu numai in sensul prețului cosmeticelor destinate să mențină 
frăgezimea catifelată a epidermei faciale - ci și al creșterii respec
tului pentru om in procesul dezvoltării civilizației.

A adus argumente interesante în această direcție un militar ame
rican, fost amiral, in prezent pensionar. Care a avut o idee originală : 
să calculeze nu creșterea prețului existenței sociale civilizate - de la 
gratuitatea analfabetismului și a mortalității patologice la cheltuielile 
pentru 'nvățămint și asistență medicală — ci alte costuri : ale suprimării 
biologice.

Aflăm, astfel, că in războaiele lui Cezar căsăpirea unui semibarbar 
de către legiunile romane costa un fleac, o nimica toată, echivalentul 
a doar cîteva zeci de cenți. Străpungerea cu sulița a doi Gali de-ai lui 
Vercingetorix costa cam un dolar și jumătate, o adevărată pomană, 
Cezar nici n-avea nevoie să umble cu carnetul de cecuri în togă.

...Civilizația a mers înainte, considerația față de om a crescut, in
cit lui Napoleon victoriile de la Austerlitz, lena sau Wagram i-au re
venit la 3 dolari de căciulă de husar sau grenadier rămasă fără po
sesor. Ieftin și convenabil, viața de om era incă destul de depreciată.

Cu secolul XX lucrurile se schimbă. Deși economiștii sînt oricînd 
gata să demonstreze că producția de serie mare determină reducerea 
prețului de cost, totuși, în primul război mondial, cînd s-a trecut la 
producție en gros, doborîrea unui om vinovat că purta altă uniformă 
militară a ajuns la 20 de dolari. Accesibil și pentru pungile modeste.

Dar nivelul
de-al doilea război mondial, cînd ștergerea 
armatelor a devenit destul de piperată - circa 200 
subțire cu cheltuială se ține, iar pentru perforarea 
ția a Oferit mijloace perfecționate. Și costisitoare.

Ei, și abia acum se poate vedea la ce grad a 
pentru om gstăzi, cînd se apreciază că într-o nouă 
dială, chiar limitată doar la un schimb de „prime 

. riposte", numărul victimelor ar fi de vreo 200 de milioane. Or, dacă 
însumăm cheltuielile militare — anul acesta, 460 miliarde de dolari, 
anul trecut - 425 miliarde, în 1978 - 400 miliarde, în ansamblul ul- 
timelbr decenii circa 7 500 de miliarde - rezultă că prețul de cost pe 
cap de umbră atomizată ar ajunge ușor la 50 000 de dolari I

O adevărată avere — fiecare victimă fericită ar putea să ducă o 
viață de apoi lipsită de orice griji materiale, huzurind. Sau să-și con
fecționeze sarcofage de aur ca Tutankamon. Nici „planetă deșartă", 

’ nici „planeta maimuțelor", cum ne speria pelicula-avertisment, dimpo
trivă, o adevărată planetă a bogătașilor.

lată la ce cote ridică civilizația valoarea omului !
E drept, ar mai putea să existe și o altă variantă de civilizație. In 

cadrul căreia să se repartizeze cele 50 000 de dolari de căciulă (sau 
pălărie, șapcă, turban, bască, fes, sombrero etc.), pentru atîtea alte 
nevoi - fără să se mai deterioreze prin explozie rachetele, fără să se 
zgîriie caroseria tancurilor sau să se uzeze motoarele bombardierelor. 
Adică fără deranjul de a-i transforma pe oameni in victime.

Dar, aceasta, ar fi un alt tip de civilizație.
Poate, cea adevărată...

valoric al omului a cunoscut un adevărat salt în cel 
unui nume din registrele 

de dolari. Obrazul 
epidermei civiliza-

ajuns considerația 
conflagrație mon- 
lovituri" și „prime

N. CORBU
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