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LAÎNTRECERI
adresate de

în aceste zile, cînd bunele auspicii
sub care a început anul 1980 dau de
.veste' noi și impresionante fapte de
‘muncă ale tuturor celor care făuresc
pentru ei și pentru țară, .pentru azi
■și pentru miine, noi valori materiale
și spirituale, cind ziarele publică vi
brantele chemări la întrecere in toate
domeniile de activitate pentru spo' rirea eforturilor in îndeplinirea isto
ricelor hotărîri ale Congresului al
XII-lea al partidului, întregul nostru
popor întimpină, intr-o atmosferă de
puternică și entuziastă angajare re
voluționară, un important eveniment
în viața social-politică a țării : Con
gresul Frontului Unității Socialiste.
In pregătirea acestui forum al celui
mai larg organism politic, democra
tic și reprezentativ, zilele acestea au
avut loc, așa cum am mai anunțat,
conferințele județene și municipală —
București ale Frontului Unității So
cialiste, care au marcat încheierea
unei importante etape a amplei și
prodigioasei activități politice desfă
șurate în climatul fertil generat de
propunerile secretarului general al
partidului,
tovarășul
N i co la e
Ceaușescu, privind creșterea rolului
Frontului Unității Socialiste în viața
social-politică a țării. Ele, conferin
țele județene și municipală-București,
au fost precedate de cele comunale,
orășenești și municipale, ca și de în
scrierea de ( membri individuali și
constituirea de organizații proprii ale
Frontului Unității Socialiste, care
creează posibilități sporite tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, fără deosebire
de naționalitate, de a participa mai
activ, în mod direct și organizat, la
elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului și statului, la conducerea
întregii societăți. „Asigurînd creșterea
rolului poporului în făurirea conștien
tă a destinului său — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — înfăp
tuim una din prevederile esențiale
ale socialismului, care este realizat
de popor pentru popor“.
Caracteristica esențială a perioadei
care a trecut de la Congresul al
XII-lea al partidului și pînă acum,
a constituirii organizațiilor proprii și
a conferințelor comunale, orășenești,
municipale și județene ale Frontului

O Institutul de proiectare
— In cursul acestui an urmează să
structorilor, al tuturor factorilor care
— Finalizarea noilor obiective ți
fie materializate investiții hotări
participa la realizarea investițiilor
capacități ridică — prin numărul și
„PROIECF-București
toare pentru acest cincinal și pentru
in acest an ?
importanța lor economică — exibuna legătură cu cincinalul 1981Uniunea județeană a
gențe multiple in activitatea
.
des— Fără îndoială, respectarea ri
1985. La începutul convorbirii de
fățurată. In eforturile depuse, care
cooperativelor meșteșu
guroasă a termenelor de punere în
față vă solicităm să precizați princi
dintre .aceste exigențe se află în
funcțiune și de atingere a parame
gărești Covasna
palele elemente ce definesc planul
fruntea priorităților ?
trilor proiectați la toate capacitățile
de investiții.
întreprinderea de indus
planificate, în condiții de înaltă efi
— Hotăritoare pentru înfăptuirea
— în acest an, ultimul din actua
ciență economică. Sîntem conștienți
ritmică și în condiții calitativ superi
trializare
a cărnii Con
lul cincinal, trusturile și întreprinde
că, în măsura în care contribuim la
oare a sarcinilor ce ne revin sînt
stanța
rile ministerului nostru au de înfăp
materializarea la timp sau mai de
concentrarea eforturilor depuse de
tuit un program de investiții carac
vreme a noilor investiții, deci, im
constructori, titulari și beneficiarii
întreprinderea forestieră
terizat prin amploare și complexitate.
plicit, la realizarea nivelurilor de
de investiții,
. . organele
_
locale de
Chintesanța lui este cu claritate ex
de exploatare și trans
producție planificate pentru 1980 și
partid, furnizori de utilaje, produ
primată prin prevederea de a pune in
întregul cincinal, vom contribui și
cători de materiale de construcții și
port Pitești
funcțiune 420 capacități importante,
proiectanți asupra problemelor de
rcprezentînd peste 60 la sută din
Stațiunea pentru meca
care
depinde
realizarea
tuturor
obiectivele productive mari ale eco
obiectivelor economice prevăzute,
nizarea
agriculturii Cionomiei naționale. Fondurile de in
permanenta lor conlucrare pe în
Convorbire cu tovarășul
vestiții prevăzute sînt concentrate
răști, județul Vrancea
treaga durată a execuției, pentru
cu prioritate, prin plan, spre obiec
Ion DINCĂ
soluționarea oricăror greutăți. Men
Uniunea județeană a
tivele în curs de execuție și care au
ționez, de pildă, bunele rezultate ale
viceprim-ministru
al
guvernului,
condiții de punere rapidă în funccooperativelor de con
colaborării cu unul dintre cei mai
țiune. Printre acestea se numără o
ministrul construcțiilor
importanți beneficiari ai noștri, Mi
sum Arad
serie de instalații pentru prelucranisterul Industriei Chimice,
anali
industriale
rea și valorificarea superioară a
zele efectuate în comun
asupra
întreprinderea de mate
țițeiului în cadrul combinatelor pe
stadiilor de execuție la o serie de
riale de construcții Ro
trochimice Midia-Năvodari, Brazi,
investiții importante și
adoptarea
man
Teleajen, Borzești, la combinatele de
măsurilor
impuse
de
intensificarea
la pregătirea
corespunzătoare
a
îngrășăminte
chimice din
Bacău,
ritmului lucrărilor.
în atmosfera de efervescență poli
obiectivelor
cincinalului
viitor,
care
întreprinderea
poligra
Slobozia și Arad, noi întreprinderi
tică ce caracterizează perioada pre
prevede și pentru domeniul nostru
în ceea ce ne privește pe noi, con
ale chimiei pentru producția
de
fică lași
mergătoare celui de-al II-lea Con
de activitate sarcini mult sporite.
structorii, acordăm o atenție priori
anvelope la Zalău, „Danubiana", Flogres al Frontului Unității Socialiste,
tară creșterii susținute a ritmului de
Iată rațiunea profundă pentru care,
Direcția
județeană
de
rești, Caracal, pentru fibre și fire
consemnăm o succesiune de fapte și
lucru pe șantiere, iar pe această
pe toate șantierele de investiții, acest
chimice la Cîmpulung,
Suceava,
realizări ce marchează pași concreți
poștă și telecomunicații
ultim an al cincinalului este consi
bază — recuperării rămînerilor în
Botoșani,
Vaslui,
Roman,
Săviîn traducerea în viață a istoricelor
derat ca un an hotărîtor, iar pune . urmă și încadrării, cu strictețe în
Prahova
nești și Corabia, pentru producția
hotărîri ale Congresului al XII-lea
graficele
de
execuție.
Abordînd
cu
rea
rapidă
in
funcțiune
a
tuturor
de catalizatori la „Vega" Ploiești, ca
al P.C.R. Toate conturează chipul nou
Inspectoratul silvic jude
noilor obiective și capacități — ca o
răspundere sarcinile, ce le revin,
pacități importante în cadrul între
•al fiecărei colectivități, al fiecărei
încă din cursul anului trecut, colecsarcină de deosebită complexitate și
țean Mureș
prinderilor de țevi ..Zalău,
meta
așezări, așa cum se străduiesc să-l
de canare .'responsabilitate - ..profesio».
tiveloșsțr.usluiălor și -întreprinderilor,
lurgică Beclean, combinatelor de
• făurească cetățenii societății noastre,'1
hală și politică.
® Întreprinderea 'județeâ-'
noastre și-au orientat preocupările
utilaj greu din Cluj-Napoca, Cra
Certitudinea realizărilor din acest
prin inițiativă gospodărească și faptă
în direcția organizării cit mai judi
iova, Iași și Giurgiu, întreprinderea
nă de gospodărie comu
an este dată de bilanțul celor patru
de hărnicie, propulsate de cadrul larg
de autoturisme „Oltcit" din Craiova,
cioase
a
lucrărilor
din
acest
an,
asinală
și
locativă
Suceava
ani care au trecut din cincinal. Prin
democratic oferit de noile structuri
fabrici de prefabricate la Botoșani,
abnegație,
dăruire
de
sine
și dîrzeArad, Drobeta-Turnu Severin, noi
(Continuare in pag. a V-a)
ale Frontului Unității Socialiste.
nie în muncă, puternicul detașămari capacități de producție pentru
ment
de
constructori
din
unitățiie
industria materialelor de construcții,
Ministerului Construcțiilor
Indusindustria ușoară și industria ali
triale a pus în funcțiune 1291 camentară și altele. Deosebită, aten
pacități importante, adică peste 60
ție acordăm și vom acorda finali
la sută din numărul total al obieczării obiectivelor de investiții
din
tivelor finalizate pe întreaga ecotoate județele, care- trebuie să dis
nomie.
pună la sfîrșitul acestui an de un
Dar, tot din analiza activității deșpotențial de producție industrială de
fășurate în această
perioadă, se
cel puțin 10 miliarde lei.
desprinde că rezultatele
obținute
După cum se vede, majoritatea
puteau fi mult superioare, dacă
lor sint destinate dezvoltării și mo
ministerul nostru,
' , unitățile
sale,
dernizării structurii
ramurilor ho- . împreună cu beneficiarii de investiții,
tărîtoare pentru progresul
econofurnizorii de utilaje și producătorii
mic — industria chimică, metalurde materiale de construcții, ar fi ac
gică, industria
construcțiilor
de
ționat mai energic pentru soluționa
mașini, economia forestieră și indusrea operativă a tuturor probleme
tria materialelor de construcții, inlor cu care au fost confruntați pe
dustria ușoară și industria alimenșantiere. Desprinzînd toate învățătară — în același timp fiind prevă . mintele care decurg din lipsurile ma
zută construirea și darea în func
nifestate pînă acum, trebuie să sub
țiune a unor importante obiective
liniez că indicațiile și criticile făcute
din industria bunurilor de larg con
nouă, constructorilor, de către to
sum. Apare limpede că, prin însăși
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
structura sa, planul de investiții re
general al partidului nostru, au con
flectă concludent unitatea insepara
stituit pentru noi un îndemn de a
bilă între progresul economic acce
ne examina cu exigență posibilită
lerat al țării și ridicarea continuă a
țile de care dispunem, de a ne mo
biliza și mai intens forțele pentru
nivelului de trai al oamenilor muncii.
îndeplinirea ritmică și integrală
__ a.
— Care considerați că este obiec
La institutul „Proiecf'-București, de unde a pornit chemarea la întrecere adresată tuturor institutelor de proiectare
prevederilor planului de investiții
tivul fundamental al activității condin acest an.
județene
Foto : S. Cristian
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Aspect din timpul conferinței municipale București a Frontului Unității Socialiste
Foto : Nicu Vasile

Unității Socialiste o reprezintă viul
interes față de întreaga viață politi
că, economică și socială a țării, am
ploarea dezbaterilor în cel mai auten
tic spirit democratic, numărul mare
de propuneri formulate, ca și voința
unanimă de a pune umărul la înfăp
tuirea lor, întru binele tuturor și al
fiecăruia în parte.
Prezenți la dezbaterile din confe
rințele județene ale Frontului Unității
Socialiste, corespondenții „Scînteii"
au transmis la redacție multe, foarte
multe dintre propunerile făcute de
participanți în cuvîntul lor, propu
neri care depășesc aria unui județ
sau altul, vizînd probleme de cel mai
larg interes. Sînt propuneri izvorite
dintr-o bună cunoaștere a realităților
din localitățile în care muncesc și
trăiesc, din înalta conștiință civică și

patriotică a membrilor Frontului Uni
tății Socialiste, în calitatea lor de
producători, proprietari și beneficiari
a tot ce înfăptuim prin munca noas
tră pentru bunăstarea noastră. Ast
fel, în cadrul Conferinței județene
Cluj s-a făcut propunerea ca organi
zațiile componente și organizațiile
proprii ale Frontului Unității So
cialiste să întocmească deîndată
programe proprii de măsuri con
crete, care să: ducă la îndepli
nirea și depășirea angajamentelor
asumate de conferința organizației județene de partid pe anul 1980
la producția netă, fizică și globală,
depășire care va asigura, pe ansam-

Petre POPA
(Continuare în pag. a Il-a)

Cu puteri unite și cu spirit
gospodăresc
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CEL MAI IUBIT POET
î

AL NEAMULUI NOSTRU
130 de ani de
Aici, la Ipotești, de unde s-a

**
*

înălțat in strălucire universală lucea
fărul geniului poetic național, cinstim

cu emoție memoria nepieritoare a
celui mai iubit poet al neamului
nostru — Mihai Eminescu.

Visul lui de dreptate, de libertate

*

și înălțare a României, cîntată în
vers de aur, se împlinește în stră
lucirea vremurilor noastre, cînd

întregul popor, deplin stăpîn pe
propria-i soartă, își construiește

*
*

viața nouă — socialismul".

NICOLAE CEAUȘESCU

Prezentul etern al marelui artist
Cum ar arăta, oare,
cultura română fără
Eminescu ? Cum ar
arăta românii care au
gîndit, au simțit și au
vorbit altfel, după el,
adică prin el, dînd
sufletului lor o dimen
siune filozofică, o stră
lucire fără seamăn cu
care au pășit în rîndul
marilor_ culturi ale lu
mii? Eminescu este
vecin de tîmplă cu
gloria cea mai de seamă a oricărei culturi
naționale. Eminescu e
sinteza
unei
nații,
vocea și gîndirea ge
niului ei creator. De
aceea s-a spus cu atîta
îndreptățire că unele
texte ale lui pot face
parte din documen
tele partidului nostru.
El e un om de la noi,
așa cum munții și
apele noastre sînt ale
acestui pămînt. Există,
neîndoios, poeți na
ționali reprezentativi
pentru un întreg po
por, hărăziți să-i ex
prime adîncurile per
sonalității,
existența
istorică și idealurile
cele mai statornice,
felul de a fi, de a urî
și de a iubi, de a se
comporta în fața vieții

și a morții, viziunea
lui asupra lumii și a
omului în marea sa
trecere
prin
lume.
Aceștia sînt poeții na
ționali în toată puterea
cuvîntului, un Dante
Iș italieni, un Camoes
lâ portughezi, un Goe
the la germani, un
Pușkin la ruși, un
Victor Hugo la fran
cezi, un Petofi la ma
ghiari, un Edgar Allan
Poe la americani, un
Mickiewicz la polo
nezi, un Eminescu la
români și așa mai de
parte, întrucît fiecare
popor cu o cultură
consolidată are poetul
său reprezentativ, na
țional. în Eminescu, în
acest „Dante valah",
cum 11 numea Aron
Cotruș, în remarcabi
lul său poem din 1939,
vibrează: „tot sufletul
neamului, / cu-adîncul
adîncului, / cu freamă
tul codrului, / cu mi
reasma ierbilor, / cu
fugile cerbilor, / cu
fiorii piscului, / cu le
gile sîngelui...". Emi
nescu este poetul nos
tru național în sensul
cel mai profund și
mai complex al ter
menului. El este ex-

presia lirică cea mal
înaltă a universului
nostru existențial. Aparținînd organic fiin
ței noastre naționale,
el a exprimat întregul
univers sufletesc al
oamenilor de pe aceste
plaiuri: omenia, cultul
muncii, dragostea de
frumos și de adevăr,
înclinarea spre medi
tație și reflexie, sen
timentul viu al natu
rii care, în viziunea
lui, simte și gindește
ca omul, dorul și ja
lea, simțul umorului,
sentimentul
patriotic
și al echității sociale,
conștiința caducității,
a morții, dar și a eter
nității. trăirea filozo
fică a trecerii irever
sibile a timpului. în
crederea nemărginită
in destinul nostru is
toric și multe altele
care se constituie în
elemente fundamenta
le ale Weltanschaungulul eminescian. Emi
nescu a evocat, ca ni
meni altul', în versuri
tulburătoare, de un

Ion Dodu BĂLAN
(Continuare
în pag. a IV-a)

Ancheta „Scînteii“
Așadar, cum acționează organizați
ile F.U.S. nou constituite, ce în
treprind și care sînt rezultatele ob
ținute ? Iată ce ni s-a relatat in
această privință din cîteva județe ale
țării.

Rol activ în întreprinderi,
pentru depășirea planului.
Firește, organizațiile F.U.S. din uni
tățile economice urmăresc obiective
specifice, acțiunile lor fiind îndreptate
spre realizarea și depășirea sarcini
lor de producție, valorificarea cît mai
largă a resurselor, obținerea unor
economii cit mai importante în spi
ritul hotărîrilor Congresului al XII-lea
al partidului. La aceste preocupări
s-a referit, pentru început, minerul
loan Horei, membru al comitetului
F.U.S., de la exploatarea mi
nieră maramureșeană Săsar : „în
acest climat de amplă mobilizare
a energiilor și eforturilor creatoare
— i-a spus el corespondentului nos
tru Gheorghe Susa — s-au născut nu
meroase inițiative, intre care și „bri
gada de muncă și educație comunis
tă" într-o ediție nouă, cum s-ar spu
ne „revăzută . și adăugită". Avînd
drept țel creșterea productivității
muncii și introducerea unor tehno
logii moderne, această inițiativă este
generalizată larg de organizațiile
Frontului Unității Socialiste în toate
formațiile de lucru. Aplicarea ei a
contribuit, fără îndoială, la realizarea
în proporție de 101 la sută a sarcinilor
de producție ale exploatării în prima
decadă a anului, chiar in condițiile
acestei
ierni grele pe meleagurile
noastre. Și dacă ar fi să cităm unele
exemple, i-am putea aminti pe
Nicolae G. Pop, miner șef de brigadă,
membru individual al F.U.S., a cărui
brigadă a încheiat anul trecut cu o.
producție suplimentară de 400 tone
de minereu, sau pe loan Gândi, mi
ner șef de echipă, care, împreună cu
oamenii săi, a dat peste plan 350 tone
de minereu, iar în decada întîi a aces
tui an și-a îndeplinit sarcinile în pro
porție de 102 la sută.
Cerem legătura telefonică cu orașul
de la poalele Timpei : „Te ascultăm,
Nicolae Mocanu" :
— Mă aflu la filiala locală a
Institutului de inginerie tehnologică
și proiectare pentru întreprinderile
constructoare de mașini din Brașov.
Interlocutorul, inginerul Gheorghe
Flack, președintele comitetului F.U.S.,
precizează :
„Existența organizației
noastre a mobilizat oamenii la o mun
că mai intensă, mai responsabilă,
ceea ce a dus la realizarea, în luna
decembrie îndeosebi, a unor lucrări
intr-un timp-record. Consider însă

mai importante preocupările de viitor,
între acestea, în primul rînd, înde
plinirea unei indicații recente a
secretarului general al partidului, și
anume extinderea acțiunii de tipizare
în construcții și instalații tehnologice,
în care scop lucrăm la introducerea
tipizării Unor obiective întregi, spe
cifice întreprinderilor constructoare
de mașini. în aceeași măsură ne în
grijim ca, prin proiectele pe care le
avem în lucru. să-asigurăm valorifi
carea resurselor de care dispunem,
utilizarea unor materiale care se ob
țin cu consumuri energetice scăzute,
găsirea soluțiilor de utilizare a unor
combustibili mai . ieftini. Sînt obiecti
ve pentru realizarea cărora ne-am în
scris în program și unele acțiuni le
gate de ridicarea nivelului profesionai al colectivului...".
— Despre preocupări în domeniul
calificării voi relata și eu cite ceva
cu privire la comitetul F.U.S. de la
întreprinderea de utilaje și piese de
schimb din Suceava — ne spune co
respondentul nostru Gheorghe Parascan. După cum ne-a informat mais
trul loan Lungu, președintele comi
tetului F.U.S. din întreprindere, or
ganizația îi antrenează pe muncitori
le învățarea unei a doua meserii. în
tr-o primă serie s-au înscris 40 de
muncitori, iar acum alți 41 de lăcă
tuși, curățitori-șabloniști din turnăto
rie, electricieni și emailatori se pre
gătesc și pentru practicarea altei spe
cialități. O intensă activitate de ridi
care a.pregătirii profesionale, însoțită
de o tot atît de susținută activitate
cultural-educativă. Pe acest tărîm,
comitetul F.U.S. preia, între altele,
organizarea unor manifestări cultu
ral-educative la căminele culturale
din localitățile unde locuiesc nave
tiști, sprijinind, totodată, activitatea
politică, culturală, artistică la clubu
rile navetiștilor din localitățile limi
trofe municipiului Suceava.

înflorirea orașului — prin
hărnicia locuitorilor. Un mare
număr de organizații ale Frontului
Unității Socialiste au fost constituite
în cartierele orașelor. Cetățeni de
cele mai diverse profesiuni și vîrste,
dar mai ales femei gospodine, pensionari, meseriași de tot felul, își
unesc forțele pentru a da o nouă înfățișare străzilor și parcurilor, pentru a asigura copiilor locuri de joacă
plăcute, a spori confortul locuințelor,
ca și pentru dezvoltarea unei opinii
publice active, a răspunderii civice
față de bunurile societății.
Și cum să nu fie așa cînd statul

Marla BAB OIAN
(Continuare în pag. a Il-a)

BRAȘOV : Tractoare românești în 87 de țări

I
s

Luni dimineața, întreprinderea de
specialitate din Brașov a expediat
către beneficiar primul lot din cele
7 000 de tractoare pe care Statele
Unite ale Americii le importă in acest an din țara noastră. întreprin
derea. din orașul de la poalele Tîmpei pregătește acum noi loturi de
tractoare pentru Austria și Elveția,
care vor fi livrate încă in această
săptămînă.
Industria noastră de profil, care
prin puternicele unități din Brașov,
Craiova, Codlea, Miercurea-Ciuc și
Timișoara produce în acest an
80 000 tractoare și 23 000 motoare

vandabile, va continua, tn același
timp, să acorde o atenție sporită
programului de diversificare a fa
bricației, în baza căruia s-au reali
zat 53 de tipuri pe roți și pe șenile,
in peste 300 de variante, cu puteri
cuprinse între 35 CP și 360 CP.
Preocuparea pentru lărgirea gamei
de tractoare, pentru îmbunătățirea
performanțelor lor a făcut ca ase
menea produse ale industriei noas
tre să fie tot mai larg solicitate pe
piața externă. Dealtfel, România
livrează astăzi tractoare în 87 de
țări,
(Agerpres)

Producții sporite de cărbune

*

Minerii din județele Prahova și
Dîmbovița desfășoară o susținută
activitate pentru a asigura în mod
ritmic aprovizionarea cu combusti
bil a termocentralelor de la Brazi
și Doicești. La Filipeștii de Pădure
și Ceptura, exploatări care și-au
onorat de pe acum sarcinile pe în
tregul cincinal, cantitatea de cărbu
ne extrasă în primele 12 zile ale

noului an a întrecut de aproape
două ori prevederile înscrise în
plan. în același interval de timp,
minerii de’ la Șotînga au extras în
plus, cu aceleași agregate, o canti
tate de lignit echivalentă cu nece
sarul pentru realizarea, in cadru!
termocentralelor, a unei producții
de energie electrică de 2 milioane
kilowați/oră.
(Agerpres)
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Un trandafir...
[temerar
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In fața blocului de pe aleea
Tirnavei nr. 5. cartierul Someș,
din Satu Mare, soții Nicolae și
Rodica Naghi au descoperit, cu
surprindere, un splendid tranda
fir in floare. L-au lăsat cîteva
zile pe tulpina pe care și-a „aprins“ petalele, spre a se bucu
ra cit mai multă lume de apari
ția lui temerară, cu farmecul
coloritului și al gingășiei. „Pină
la urmă — ne scriu cei doi soți
— ne-am „călcat" pe inimă și
l-am adus in casă, pentru a-l
feri de... țepii gerului".

„Ca un
nou născut"
Ani de zile, Gheorghe Diaconescu din comuna Sineșți, jude
țul Vilcea. a muncit „in dome
niul petrolului" — cum zice el
— fără nici o absență sau intirziere de la program, fără nici o
zi de concediu medical, fiind să-'
nătos tun. Pină intr-o zi. cind a
căzut la pat. Timp de ani de zile
a fost prin mai multe spitale,
dar starea sănătății sale cunoș
tea doar ameliorări trecătoare.
In cele din urmă, a fost îndru
mat și la spitalul „Gheorghe
Marinescu" din București, de
unde a ieșit, după o lună de
zile, „ca nou născut" — ne spu
ne el. „Acum, mă bucur din nou
de viață, că sint de folos in fa
milie, la lucru, in societate".

Cîne-î
pescuiește ?

I

loan Dobrescu, din Cîmpulung. Argeș, str. Zamfirescu, nr.
11-F, e unul dintre marii indrăgostiți de natură și un vechi
corespondent al „Scînteii". „De
unăzi, ne scrie el, am urcat sus
pe Iezer, la peste 2 000 m alti
tudine. E acolo lacul cunoscut
de toată lumea și astfel ame
najat de organele silvice, incit
in apele lui sclipesc nenumărațt
păstrăvi argintii. S-au adaptat
bine acolo, dar sint amenințați
cu dispariția de braconieri. Am
găsit cițiva dintre ei care prin
seseră fiecare cite 64 de bucăți
și încă mai pescuiau ! N-a fost
chip să-i alung, păreau hotăriți
să golească tot lacul".
E oare posibil ca pe acești bra
conieri sadea să nu-i poată
pescui nimeni ?
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Supărat foc!
Din te miri ce, Nicoliță P. din
satul Biniș. județul Caraș-Severin, s-a supărat foc pe familia
lui, s-a certat cu soția, a lovit-o.
Femeia și-a luat copilul și a
plecat de-acasă, pină cind soțul
se va potoli. Dar n-a fost chip.
Rămas singur acasă — după
cum ne informează corespon
dentul nostru voluntar, lăcătușul
loan Rotărescu — Nicoliță P. a
luat cițiva baloți de paie, i-a dus
in casă, i-a stropit cu motorină
și le-a dat foc...
Culmea culmilor e că. în timp
ce sătenii și pompierii se luptau
să stingă flăcările. Nicoliță P.
s-a dus la grajdul din grădină
și i-a dat și acestuia foc. Dacă-i
pagubă, pagubă să fie !
Și a fost : Acum, iarna, și-a
lăsat familia fără adăpost.
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, mi-a
luat căciula!"

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

I
I

I

I
I
I

I
I
I

Proaspăt tuns, ieșind din frizeria de pe strada Traian din
Galați, un cetățean și-a potrivit
căciula pe cap și a pornit-o spre
casă. Dar n-a apucat să facă
nici zece pași, că un individ,
venind din urmă, i-a smuls că
ciula de pe cap și a rupt-o la
sănătoasa. Țintuit o clipă locu
lui de uimire, omul și-a revenit
repede și a început să strige :
„Săriți, ajutor, mi-a luat căciu
la !“. Cum la ora aceea strada
era aproape goală, a pornit in
fugă după făptaș. Un om de la
volanul unei mașini l-a întrebat
ce s-a întâmplat și, împreună, au
pornit în urmărirea fugarului.
După multe peripeții, l-au prins
și l-au dus la miliție, unde au
aflat că se numește Aurel
Ochean u. că are 20 de ani, și că
tatăl său este... paznic la o între
prindere gălățeană.
Nu știm cum i-o fi ochiul de
Argus la postul lui de pază, dar
uite că pe fiu-său nu l-a păzit
de cele rele.

Deși e simplu
ca bună ziua...
Încă de astă-toamnă. din aju
nul inceperii actualului an de
învățămint, adică de 4 (patru)
luni de zile, in comuna Crișan,
județul Tulcea, nu s-a mai tri
mis de la Tulcea, de unde se
face aprovizionarea localității,
nici un articol de papetărie.
Adică, nici un creion, nici un
caiet, nici o călimară cu cernea
lă... Absolut nimic. Cum nimic
din toate acestea nu se mai află
de mult in magazine, iar elevii
— și sînt multi la număr — cer
și tot cer cu insistentă, părinții
acestora trebuie să se ducă pină
la Tulcea. Deci
pentru un
creion, un caiet sau o călimară
cu cerneală, pentru un penar
sau o cutie cu acuarele, ei tre
buie să urce pe vapor, să achite
un bilet de 18 lei pină la Tulcea,
apoi alți 18 lei înapoi, plus pier
derea unei zile de muncă.
Din ce cauză? Cauza se nu
mește Centrul județean de libră
rii Tulcea.
Cum se poate rezolva? Simplu
ca bună ziua: să-și facă datoria!

I
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Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Cuvîntul cititorilor
— Cindva,
pe-aici, prin
inima Apusenilor, iarna um
blau
doar vifornițe
și
vintul — imi spune bătrinul Dumitru Crișan din comuna Albac, așteptând au
tobuzul de Cimpeni. Așa a
fost, insă e mult de atunci.
Acum...
Autobuzul sosește plin de
promoroacă. Un roi de ti
neri, multi în salopete, în
torși din ture de la indus
triile din Cimpeni. Abrud și
Roșia Montană, coboară, indreptindu-se grăbiți
spre
ferestrele luminate ale ca
selor ce-i așteaptă. A căpă
tat și moș Crișan o veste.
„E tare mult de atunci" —
imi insistă in minte expre
sia bătrinului.
— Cit de mult ?
— Păi, să tot fie vreo
șase-șapte ani. Pe vremea
aceea, in locul școlii, mo
dernă ca și la- Cimpeni, sau
in alte orașe mai mari, era
o mlaștină. Am ridicat-o
intr-un an. Tot ce n-a în
semnat muncă de meseriaș
calificat a fost clădit de
mina noastră Acum. aici
invață 650 de prunci. Uite,
eu l-am apucat in viață pe
moș Ilie Șchiop, unul din
puținii moți de la noi careși scriau in dreptul numelui:
„știutor de carte". El a pus
Pe hirtie cu mina lui ba
lada lui Horea pe care o
cintărn de cind ne știm...
„$i mor pentru direptate /
Să se ducă mai departe..."
Iată că „direptatea" a ajuns la noi. Cu ce începe
această „direptate" aici, la
noi? Ia-n priviți la femeile
și la copiii aceia. Poartă sub
braț plini mari, aburinde. De
la brutăria ridicată de noi.
Uitați-vă pe drumul ce șer
puiește spre comuna Horea.
Are și trotuare. Era cind
va o potecuță. Noi l-am

cind fiecare din noi este
chemat la conducere. în
seamnă că știm ce putem.
Sintem, sau nu in pas cu
întreaga țară ?
...Traversez Apusenii, iată-mă intr-un alt colt de
țară, satul Cuciulat, apar
ținător de comuna
Letca
din județul Sălaj. In satul
pitulat sub culmile Prîsnelului, așteptîndu-și intrarea
in istorie timp de... zece
mii de ani.

pietruit, l-am asfaltat. Ni
se pare tare mult de atunci.
Pentru că noi numărăm
anii după cele înfăptuite.
A doua zi. l-am reîntâl
nit pe moș Crișan, alături
de alți gospodari ai comu
nei : Gheorghe Stan, Dumi
tru Bile. Cornel Stan... Șe
dință de lucru a comitetu
lui organizației proprii a
Frontului Unității Socialis
te. Discuții „la obiect", asu
pra mersului realizării pla

tare. Ce le arătăm in afară
de desenele din peșteră ?
Cum trăim, cum vom ară
ta in viitorul, apropiat. Așa
incit această „fierbere" in
miez de iarnă- iși are toate
temeiurile, concrete : ame
najarea și întreținerea dru
mului din sat pină-n cen
trul comunei ; o unitate
comercială modernă pentru
muncitorii din cariera de
calcar și pentru vizitatorii
satului.
Toate,
stabilite

Istorie străveche

și istorie nouă în Apuseni
nului de activitate adoptat
de adunarea generală. Con
cret : asfaltarea
drumu
lui dintre satele Rogoz și
După Pleșe (fiecare om al
comunei să știe cite ore de
muncă patriotică trebuie efectuate de toți și cite-i re
vin lui) ; construirea băii
comunale (procurarea de
materiale din albia Arieșului, din căzăturile din pă
duri); stabilirea numărului
de tineri care urmează să
fie calificați pentru viitoa
rea carieră de marmură de
la Bărăști; procurarea de
materiale pentru cercul de
pictură al școlii...
Încerc întrebarea dacă
forțele comunei vor fi in
stare să rezolve niște pro
bleme de fapt... orășenești.
Mi se răspunde scurt :
— Atunci cind chibzuim,

— Chiar de zece mii de
ani ? — o întreb pe Reghina Pirje, una din cele mai
ocupate femei ale satului.
Ne aflam la ferma de le
gume a C.A.P., a cărei șefă
este. Treburi — pină peste
cap.
— Chiar așa. Nu știați că
aici, la jumătate de kilome
tru, s-au descoperit, intr-o
peșteră a carierei de pia
tră, desene .de acum zece
mii de ani ? Trecutul ni
l-am descoperit datorită vii
torului pe care-l construim.
Cum ? Cu buldozerul, la ca
riera de piatră, unde lu
crează multi de-ai noștri.
Ei bine, acest trecut ne în
deamnă și mai mult spre
viitor. Acum sintem in...
fierbere.
Miine-poimiine
ne trezim cu turiști din
țară și chiar de peste ho

punct cu punct in planul
de activitate al organi
zației proprii a Frontului
Unității Socialiste.
Calitățile Reghinei Pirje?
Șefă de fermă, deputată
comunală, membră in co
mitetul organizației proprii
a F.U.S. și... mamă.
— Aveți timp să vă în
depliniți bine toate aceste
rosturi ?
— Timpul il drămuim cu
grijă căci este tare scump.
Și. mai ales, îl împart cu
oamenii obștii. Cu fiecare
din oamenii satului, che
mați să, pună umărul la
conducerea și gospodărirea
satului în cadrul Frontului
Unității Socialiste. Condu
cere înseamnă in primul
rind acțiune, nu-i așa ?
...Alt loc din Sălaj, unde
se uită... uitarea — co

CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

muna Buciumi. Reproduc
numai două din punctele
planului de activitate al
organizației comunale pro
prii a Frontului Unității So ■
cialiste. Unul — propus de
o bătrînă. Ana Opriș. de
peste 70 de ani : „Înainte,
nu aveam posibilități să ne
facem case mindre ca azi.
Meșterii noștri căutau de
lucru-n alte părți. Azi. avem cu ce. De ce nu ne-am
învăța feciorii să constru
iască ?“ Alta, făcută de o
tânără : „Tot ce-i suflet de
buciumean cintă. Ar trebui
să ne trimitem un tinăr din
sat la școală, să ne revină
dirijor. Apoi, trebuie încu
rajate tinerele din C.A.P.
să urmeze cursurile serale
ale liceelor, ca miinepoimiine să fim și mai bogați pe dinlăuntru, cum
ne este hambarul din ce In
ce mai plin." Tinăra in
cauză, Maria Magdaș. este
in același timp : soție,
mamă, gestionară, membră
in C.A.P. (cu toate normele-n cîmp îndeplinite), ele
vă la seral și coristă.
Comprimarea
timpului,
măsurarea anilor după ro
dul pe care li-l imprimă omul prin munca lui. folosi
rea a tot ce este bogăție
pe meleagul tării spre mai
înaltul zilei de miine. grija
față de toate comorile tre
cutului și, mai ales, fată de
viitorul patriei — toate acestea cuprinse in ' nesfîrșita varietate de propuneri
și acțiuni, exprimînd mă
reața unitate socialistă care
se manifestă în toate col
țurile țării in aceste zile.
Chiar și acolo, unde „cind
va"...

Motorul cu numărul 12000000
Recent, la întreprinderea de mo
toare electrice din Pitești a fost
fabricat
motorul
cu numărul
12 000 000, de la începutul fabricației,
în anul 1967. Informîndu-vă despre
acest eveniment, consemnăm și alte
fapte semnificative din activitatea
acestui destoinic colectiv muncito
resc. în prezent, el realizează peste
100 de tipuri de motoare fracționare
și asincrone, față de numai 7 în
anul 1968, iar producția marfă este
de peste 15 ori mai mare. Producția
realizată în întreprindere este desti
nată exportului, în proporție de 44

In orașul Lupeni, cetățenii au
la dispoziție numeroase mijloace de
transport care fac legătura între
centrul localității și cartierele măr
ginașe, Spre cartierul Braia, de
pildă, circulă autobuzele de pe pa
tru trasee, ceea ce este foarte bine,
în rîndurile de față însă doțim
să reînnoim o propunere pe care
a.m făcut-o și edililor locali, dar
fără rezultat pină în prezent. Des
pre ce este vorba ? Din centrul
orașului Lupeni înspre Paroșeni,
cartier în care locuiesc cîteva mii
de oameni ai muncii, nu există decît două trasee de autobuze : Uricâni—Petroșani, la care biletul
costă 2,50 lei și Bărbăteni -r- Coroiești. Pentru a se realiza o

Laurențiu DUȚĂ
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dealtfel, cu forțele întregii comune
— ce va fi dat în folosință peste cî
teva zile. Nu așteptăm să vină alții
să ne rezolve sarcinile. Aceasta este
puterea, satisfacția și mîndria noas
tră".
Consiliile locale ale Frontului Uni
tății Socialiste din comune desfășoa
ră, totodată, acțiuni susținute pe linia
educației
materialist-științifice
a
populației. „După alegerea noului con
siliu comunal al F.U.S. — spunea
Mariana Stoianov, primarul comunei
Grivița din județul Galați corespon
dentului nostru Dan Plăeșu — mani
festările de acest gen s-au intensificat
și diversificat. Brigada științifică a
comunei, din care fac parte cei mai
inimoși intelectuali — de la școală,
de la cooperativa agricolă, de la dis
pensare — a susținut cîteva . acțiuni
deosebit de reușite la sfîrșitul anului
trecut și în primele zile din 1980,
consacrate 'explicării unor fenorhene
din natură și societate, raporturilor
dintre știință și religie. Manifestări
asemănătoare au avut loc la punctul
de documentare, la bibliotecă, în școli.
Comitetele nou constituite ale orga
nizațiilor proprii ale F.U.S. din satele
Grivița și Călmățui asigură, printr-o
preocupare susținută, mai buna func
ționare a cercurilor științifice de pe
teritoriul acestor localități, precum și
organizarea unor acțiuni variate în
colaborare cu comisia locală de răspîndire a cunoștințelor științifice. în
tre principalele argumente se numă
ră înseși realizările comunei, noile
sale obiective sociale, rod al muncii
comune susținute a tuturor celor ce
muncesc și trăiesc aici".
...Gînduri împărtășite lapidar, at
mosferă tonică, oglindind climatul de
înaltă răspundere, în care cetățenii de
la orașe și satA acționează, în cadrul
larg democratic al Frontului Unității
Socialiste, sub conducerea nemijlocită
a organizațiilor de partid, pentru în
făptuirea marilor sarcini și obiective
stabilite în cele mai diverse domenii
de Congresul al XH-lea al P.C.R.
Secvențe ale unui tablou al muncii
creatoare, care se amplifică sub mii
și mii de înfățișări de la o zare la
alta a pămîntului românesc.

Recuperarea restanțelor
I
I să fie pe „ordinea de zi“
I și la constructori,
I
și la furnizori
I
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Conform sarcinilor de plan, în anul
trecut întreprinderea de construcțiimontaj a județului Arad trebuia să
predea 3 886 apartamente. Spunem
trebuia, deoarece pînă la 31 decem
brie 1979 au fost predate beneficiari
lor doar 3 011. Așadar, constructorii
arădeni au pășit în 1980 cu aprecia
bila restanță de 875 apartamente.
— Față de cele 1 564 apartamente
construite în 1978 — ne spune tova
rășul ing. Radu Ghidău, directorul
I.J.C.M. Arad — în 1979 am realizat
un volum aproape dublu. Cauzele nerealizării integrale a planului sint
multiple. Aș vrea să relev însă mai
întîi cîteva din preocupările noastre,
care au contribuit la obținerea unor
rezultate superioare față de anii trecuți și care vor crea condiții pentru
obținerea unora și mai bune în acest
an. Mă refer în special la începerea
aplicării în viață a unui amplu pro
gram de modernizare și dezvoltare
a întreprinderii. Bunăoară, prin reutilări și folosirea mai judicioasă a spa
țiului, am dublat capacitatea secției I
de panouri mari — de 34 000 mc pa
nouri pe an, la care se adaugă alți
10 000 mc, realizați în plus în 1979 in
celelalte poligoane de prefabricate,
prin raționalizarea spațiilor existente.
Aceste măsuri au dus în final la so
luționarea aproape în întregime a
uneia dip cele mai spinoase probleme
cu care eram confruntați zilnic. Re
venind la cauzele restanțelor, trebuie
să spun deschis că ele se datorează
atît unor greutăți de ordin obiectiv
— slaba aprovizionare cu unele ma
teriale — cît și unora ce țin de or
ganizarea mai judicioasă a muncii pe
șantiere.
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în ziua anchetei noastre, la ora
12,30, la punctul de lucru de la blocul
158 din cadrul lotului II, șantierul 3,
nu sosiseră o serie de materiale, prin
tre care și ciment. Inginerul Mircea
Ardelean și o bună parte din oame
nii pe care-i coordonează priveau
mereu în zare în așteptarea cimentu
lui cu pricina. „Cind nu ai materiale
— ne spune șeful de lot — nu poți
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Ancheta „Scînteii" pe șantierele de locuințe
AZI, ÎN JUDEȚUL ARAD
asigura nici o disciplină riguroasă în
muncă. Știind că n-avem întotdeauna
materiale, oamenii mai absentează..."
Am vizitat și alte șantiere în pri
mele zile ale anului. Este adevărat,
în unele locuri se lucra „ca-n plină
vară", în altele ba se invoca insufi
ciența materialelor, ba a muncitorilor.
Această constatare am adus-o la cu
noștință și tovarășului Nicolae Geor
gescu, vicepreședinte al Consiliului
popular județean Arad.
— Constatările dintr-o zi nu pot fi
concludente — ne spune tovarășul
vicepreședinte. Adevărul este că rit
mul de execuție pe șantierele noastre
este nesatisfăcător. Acest lucru se da
torează, în special, neajunsurilor
existente în organizarea muncii, dar
și dotării tehnice necorespunzătoare
a întreprinderii. întrucît în acest an

a acestui an se va da în folosință
o nouă capacitate de producție însumînd 30 000 mc de panouri mari pe
an, care se alătură unei, capacități
similare de 70 000 mc, aparținind
M.E.F.M.C. Și, in fine, începind din
luna următoare, în cadrul întreprin
derii va începe să funcționeze și un
atelier propriu de confecționat plase
sudate, ce va acoperi în bună parte
necesarul nostru intern.
Colectivele de muncă de pe șantie
rele arădene au tras învățămintele
cuvenite din experiența anului tre
cut, din greutățile pe care le-au întîmpinat. Ele sînt hotărîte să-și mo
bilizeze la maximum toate forțele
pentru a recupera pînă la sfîrșitul
trimestrului I 1980 restanțele și pen
tru a-și îndeplini integral sarcinile de
plan pe acest an. Acest lucru este

tru sortarea fiecărei bucăți de, ta
blă. să decupăm' pe ,țefe; neunifor-f
me și apoi să le sudăm, ceea ce, a’
,,înseynpat,, ..cheltuieli; suplimentare.
Menționăm că din materia pririiă’
priftiită anul trecut' avem încă m
stoc o cantitate de aproape 15 000
tone pe care nu o putem utiliza în
nici un fel, cu toate eforturile de
puse.
Semnalînd asemenea neajunsuri,
adresăm și pe această cale un apel
tovărășesc colectivelor de muncă de
la Combinatul siderurgic Galați
pentru a ne livra cu mai multă
promptitudine materia primă de
calitate corespunzătoare.

Costică CRACEA
secretarul comitetului de partid
de la întreprinderea
metalurgică lași

Pe scurt din scrisori
© Suplimentar, mari cantități de
lapte la fondul de stat. Printr-o mai'
bună organizare a muncii și prin
asigurarea unor furaje de calitate
și în - cantități suficiente, la ferma
de stat Cetate, județul Dolj, s-a
reușit să se obțină, anul trecut, de
la o vacă furajată, 5 150.litri lapte,
față de 4 000 litri cît era planificat.
Planul de livrare la lapte la fon
dul de stat a fost astfel depășit cu
3 200 hectolitri.
(Constantin Das
călii, tehnician, Trustul I.A.S.-Dolj).
0 Simplă neglijență ? De cîteva
săptămini, agențiile C.F.R. vilcene
nu dispun de formulare pentru abo
namente lunare la cursele muncito
rești pe distanțe de pînă la 10 km.
în lipsa acestora, muncitorii nave-,
tiști. care lucrează ne platforma
\ chimică Rimnicu Vilcea, sînt ne-

voiți să cumpere abonamente C.F.R;
la prețul de 51 lei, în loc de 42,75
lei, cît costă normal celălalt for
mular. (Mihai Boghină, inginer;
Rimnicu Vîlcea).
O Caramele ...metalizate. în ajunjil Anului nou am cumpărat de la
magazinul cu autoservire din comu-ț
na noastră, între alte dulciuri, și o
pungă cu caramele, fabricate lâ
întreprinderea ' de produse zaha
roase București. în cîteva cara
mele, copiii au găsit însă bucăți de
tablă, din care vă trimit alăturaț
un eșantion. O asemenea negli
jență denotă că fluxul de fabrica
ție la această întreprindere nu este
urmărit cu, exigența cuvenită, lucru
care trebuie să stea în atenția con4
ducerii unității. (Vasile Deac, co
muna Bonțida, județul Cluj);

BIROURI SAU FUMOARE?
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posibil dacă la eforturile pe care con
structorii le depun se vor alătura și
furnizorii de materiale prin respec
tarea fermă a obligațiilor contrac
tuale. Apelăm, prin intermediul zia
rului, la colectivele unor unități fur
nizoare de materiale de construcții,
cum sînt cele din Oradea (restantă
cu 1 600 mc blocuri ceramice autoclavizate), întreprinderea de ceramică din
Jimbolia (în ultimele șase luni res
tantă cu 800 000 bucăți ceramică), în
treprinderea de sirmă și plase sudate
Buzău (300 tone restanță), Combina
tul de lianți și azbociment Aleșd (res
tant cu 2 000 tone ciment) să-și recu
pereze neîntirziat restanțele și să ne
asigure o aprovizionare ritmică cu
materiale în 1980.
Nici interlocutorii noștri, nici la
consiliul popular municipal nu ni s-a
vorbit despre modul in care vor fi
atrași anul acesta la grăbirea ritmu
lui de lucru pe șantiere viitorii loca
tari — beneficiarii apartamentelor.
Măsurile ce se întreprind în această
direcție se cer să fie cit mai opera
tive și mai bine sincronizate de la
început cu nevoile șantierelor, pentru
a-și dovedi pe deplin eficiența.
Orientarea unor întreprinderi de a
„mobiliza" viitorii locatari numai in
perioada de vară se cere revăzută
pentru că de forță de muncă — ca
lificată și necalificată — e nevoie
permanent pe șantiere nu numai in
lunile călduroase. Asupra înțelegerii
acestei cerințe, ca și a măsurilor de
îmbunătățire a ritmului de lucru pe
șantiere — vom reveni.

M. DORGOȘAN
corespondentul

pește continuu apa în stradă. Ca
să nu. mai vorbim de faptul că
aleea care face legătura între
strada Covasna și bulevardul. Meta
lurgiei este degradată, cu greu se
poate circula pe ea. Pentru a se
înlătura astfel de neajunsuri, con
structorii ar trebui să lase căile de
acces înspre blocuri în stare bună,
să stringă materialele rămase în
urma lor, dînd posibilitate astfel
cetățenilor care locuiesc în noile
apartamente' din zonă să-și amena
jeze și să-și gospodărească în bune
condiții spațiile dintre imobile.
Un grup.de locatari din blocul A1,
strada Covpsna, București,
sectorul 4

îi
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avem de realizat un volum și mai
mare de locuințe, peste 4 300 aparta
mente, am luat din timp o serie de
măsuri în vederea îndeplinirii între
gului plan. Ele vizează întărirea dis
ciplinei, a răspunderii maiștrilor și
șefilor de lot, completarea necesaru
lui de forță de muncă prin cursuri de
scurtă durată, ca și prin liceele de
profil. De asemenea, în prima parte

Ion CIORTEA
miner, întreprinderea minieră
Paroșeni

Siderurgsștîi ieșeni sesizează
întreprinderea metalurgică Iași
produce, după cum se știe, o gamă
largă'de țevi de diferite tipodimensiuni și pț-Ofile, solicitate de econo
mia națională, precum Si la export,
în strădaniile noastre însă întîm'pinăm unele greutăți, din cauză că
nu primim în mod ritmic de la
Combinatul siderurgic Galați mate
ria Iprimă de care avem nevoie : ta
bla de diverse grosimi. Inconve
nientul care ne-a creat cele mai
mari probleme anul trecut îl con
stituie însă faptul că mari cantități
din această materie primă au fost
necorespunzătoare. Din cauză că
tabla nu avea grosimea uniformă ne
toată suprafața ei s-au produs de
reglări în fluxul tehnologic, deterio
rări ale utilajelor. întreruperea fa
bricației. Pe de altă parte, am fost
nevoiți să facem mari eforturi pen

iți
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îmbunătățire
a
condițiilor
de
transport în comun - pe aceas
tă rută, cetățenii au solicitat ca
autobuzele de pe traseul TusuPiață să circule pînă lă Paroșeriț,Sohodol, unde există și loc de în
toarcere fără dificultate. în acest
fel, minerii care locuiesc în partea
de jos a orașului și gospodinele
n-ar mai aștepta mult timp prin
stații ori n-ar mai parcurge cu sa
coșele pline cîte un kilometru pe
jos. Sperăm că de această dată,
propunerea, noastră va.fi tratată-cu
mai multă solicitudine.

gherete și barăci
Construcțiile de locuințe de pe
străzile Covasna și Vatra Dornei
din cartierul Berceni din Capitală
S-au încheiat de mult, dar construc
torii grupului nr. 5 au „uitat" să
ridice o seamă de gherete pe care
le-au amplasat pe terenul de joacă
amenajat de locatari pentru copii
și pe care le-au folosit dreot ate
liere. Lăsate în părăsire, barăcile
se degradează, iar printre ele s-au
depozitat tot felul de gunoaie. De
asemenea, în preajma blocului A 1,
pe strada Covasna, există o gură
de canal înfundată din vina con
structorilor, care nu s-au mai de
ranjat să o refacă, după cum nu
au reparat pici hidrantul aflat la
mică distanță și' din care se risi

(Urmare din pag. I)

blul județului, realizarea unei pro
ducții globale suplimentare, peste
prevederile cincinalului, de 10 mi
liarde lei. Participanții la Conferința
județeană Bacău și-au însușit în una
nimitate propunerea ca membrii
Frontului Unității Socialiste să spri
jine activ, concret și eficient consi
liile populare pentru
dezvoltarea
mai puternică a industriei mici și
artizanale, prin valorificarea supe
rioară a resurselor locale, în vederea
creșterii gradului de ocupare a for
ței de muncă și sporirii producției
de bunuri necesare economiei națio
nale, populației. Subliniind importan
ța deosebită pe care controlul oame
nilor muncii o are în sectoare esen
țiale ale, vieții sociale, participanții la
Conferința^ județeană Satu Mare au
propus ,ca din. aceste echipe să .facă,
părte și membri ai organizațiilor
proprii ale Frontului Unității Socia
liste. Relevînd interesul viu pen
tru cadrul larg democratic .creat
de participarea nemijlocită la via
ța social-politică a țării, partici
panții
la
conferințele
județene
București, Brașov, Dolj, Iași, Praho
va, Vîlcea și altele s-au angajat ca
în cadrul organizațiilor componente
și organizațiilor proprii ale Frontu
lui Unității Socialiste să contribuie
activ la îndeplinirea planului, la
popularizarea și dezbaterea hotărîrilor de partid și de stat și a legilor,
la educarea civică, patriotică și ateist-științifică a populației, la apă
rarea și dezvoltarea avutului obștesc,
la mai buna gospodărire și înfrumu
sețare a tuturor localităților, pentru
ca țara întreagă să aibă mereu chipul
frumos ®al primăverii.
Toate aceste mii și mii de astfel de
propuneri și angajamente ilustrează,
în ultimă instanță, hotărîrea fermă,
intr-o deplină unitate de voință și
acțiune a poporului nostru, de a în
tări și dezvolta neîntrerupt climatul
democratic, de a-și gospodări mai
bine resursele umane și materiale de
care dispune, de a păși liber și demn
pe noi trepte de progres și civili
zație.

I
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Pitești

La „obiecte pierduteeg—

Faptele, ca și
Cu
puteri
unite
și
cu
spirit
gospodăresc
I
cuvintele: frumoase
Iată cum se conturează această acti
(Urmare din pag. I)
vitate prin cuvîntul unora din inter
investește sume uriașe în construcția
locutori.
de locuințe, cind pretutindeni se ri
•Gheorghe Tămășdan, membru al
dică orașe noi, cartiere noi cu blocuri
Frontului Unității Socialiste: „Comu
și edificii social-culturale din cele
na noastră, Valea lui Mihai — Bihor,
mai moderne? Cîteva cifre privind
cu cei 12 000 de locuitori români,
realitățile edilitare din municipiul
maghiari și de alte naționalități, se
Slatina — furnizate de coresponden
urbanizează — i-a spus acesta co
tul ziarului Emilian Rouă — sînt edi
respondentului
nostru
Alexandru
ficatoare: în 1980 și în cincinalul vii
Peti. Avem blocuri confortabile, com
tor, noua zestre edilitară a Slatinei va
plex comercial, ștrand termal. Cum
cuprinde 8 500 de apartamente, 3 școli
va arăta în viitor ? Am dori un orașgenerale, o grădiniță cu 100 de locuri,
model, dar asta depinde de noi, de
internate școlare, cinematograf, încă
conștiința cetățenească a' fiecăruia.
un complex hotelier, extinzîndu-se,
Pentru urbanizarea comunei, statul
în același timp, rețelele de alimen
alocă în cincinalul viitor aproape 30
tare cu apă, de canalizare și termofimilioane lei. în calitatea noastră de
care, concomitent cu lucrări de mo
cetățeni responsabili, de membri ai
dernizare a unor străzi, cu amena
F.U.S., nu putem, nu avem dreptul să
jarea de zone verzi. Argumente de
așteptăm totul de la stat, ci este de
acest fel i-au determinat pe slătineni
datoria noastră să ne străduim să
să se angajeze la efectuarea unor im- ,
facem fiecare cît mai mult pentru
portante lucrări prin muncă patrio- > localitatea în care trăim și muncim".
tîcă. „De la începutul anului — arăta
Gheorghe Bendea : „Cu prilejul
tovarășul Vasile Rădulescu, secretarul
constituirii celor 17 organizații sătești
Consiliului municipal Slatina al Fron
proprii ale F.U.S. din comuna noas
tului Unității Socialiste — au și fost
tră, Vidra, așezare de munte de pe
efectuate aproape 20 000 de ore/om de
Arieșul Mic, în Alba — i-a relatat el
muncă patriotică. Am stabilit obiec
corespondentului județean Ștefan Ditivele ce trebuie realizate cu ajutorul
nică — s-au stabilit obiective pre
cetățenilor la construcția de noi
cise de acțiune : curățirea și fertili
străzi, plantarea de arbori și arbuști
zarea, în viitorii ani, a 600 hectare
și, mai ales, la amenajarea falezei
pășune, plantarea a 3 000 de pomi
Oltului, unde se va înființa un parc
fructiferi în gospodăriile individuale
deosebit de frumos. Pînă atunci lu
ale cetățenilor, depășirea efectivelor
crăm la deszăpezire. Numai în .ulti
de animale planificate cu 100 bovine,
mele zile, pe lîngă utilajele speciale,
150 ovine, 200 porcine și livrarea su
au participat la acțiunile noastre
plimentară, în fiecare an, la fondul
peste 5 000 de cetățeni din munici
de stat, pe bază de contract, a 2,2 tone
piu».
carne și aproape 1 000 hl lapte. Din
aceste prevederi s-au și realizat peste
Satul — așa cum îl doresc
500 de contracte la bovine și porci.
De asemenea, pentru înfrumusețarea
și îl făuresc fiii săi. Corespon
comunei s-au luat în întreținere și
denții ziarului au ascultat și părerile
reparare unele obiective de interes
a numeroși locuitori ai satelor. Din
obștesc — dispensarul comunal, mai
cuvîntul lor se desprinde limpede că
multe drumuri, poduri și podețe, ame
aici, de asemenea, tinerele organiza
najarea unor terenuri sportive pe
ții proprii ale F.U.S. au pornit ener
care le vom realiza prin 100 000 ore
de muncă patriotică. Am și trecut la
gic la treabă, antrenînd masele largi
înfăptuirea acestor prevederi. Cu
de cetățeni la înfântuirea unor
mijloacele
ce ne-au stat la îndemînă,
ambițioase proiecte. Ele au drept
scop, pe de o parte, ridicarea sub
constituind echipe cu oameni din sat,
stanțială a producțiilor agricole, iar,
am finalizat cîteva lucrări : zugrăve
pe de altă parte, schimbarea într-un
lile interioare și instalațiile termice
timp scurt a înfățișării localităților.
la noul dispensar uman X construit,

Ioan M. R3ZOIU

Un traseu mai judicioss
in așteptarea omologării
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la sută, produsele purtînd marca
„I.M.E.P.", fiind exportate în peste
10 țări, multe dintre acestea cu tra
diție în domeniul electrotehnicii.
Notabilă este și preocuparea in ceea
ce privește înnoirea și modernizarea
producției. Astfel, 54,7 la sută din
produsele pe care întreprinderea
le-a realizat anul trecut sînt noi
sau reproiectate, iar în aceșt an
ponderea‘lor va crește la peste 60
îa sută.

„Scînteii"

.
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Gheorghe Nicolae lucrează ca teh
nician principal la întreprinderea
de utilaje, piese de schimb și trans
porturi București. El a trimis re
dacției o scrisoare in care ridică o
problemă pe cit de importantă, pe
atil de actuală. Să-i dăm cuvîntul
autorului : „In cadrul colectivului
unde-mi desfășor activitatea zilnic
„domnește" o atmosferă- extrem de
greu de suportat. Din cei 10 oameni
care lucrăm in aceeași încăpere, 3
sint fumători și fumează in birou
zeci de țigări pe zi. Pe lingă aceș
tia — Datcu Viorica. Voicu și Orășanu — mai vin și alții, de prin
alte birouri și fumează la noi. Am
rugat pe cei 3 tovarăși să nu mai
fumeze în birou, ci in altă parte,
pe hol. Nu numai că nu au vrut să
mă-nțeleagă, dar, de atunci, mă
privesc de sus, de parcă aș. .fi căzut
de pe cine știe ce planetă.’ adresihdu-mi cuvinte jignitoare. M-am
adresat șefului meu nemijlocit, dar
mi-a spus că nu poate să-i oblige
(?!) să nu mai fumeze in birou".
Din scrisoare rezultă apoi că cititorul nostru s-a adresat in scris.
de două ori, conducerii unității, a
fost și in audientă la director și i
s-a răspuns că s-a stat de vorbă
cu fumătorii, dar dacă ei nu vor
să înțeleagă, n-are ce face. „In si
tuația și atmosfera existentă in
acest birou, scrie in continuare Gh.
Nicolae, efectiv nu mai sînt în
stare să-mi rezolv sarcinile de
plan, deoarece circa 4 ore eu tre
buie să stau prin curtea fabricii,
căci fumul de țigară mă amețește,
scăzîndu-mi în acest fel capacitatea
de muncă".
Este vorba, așadar, de sănătatea
oamenilor, a celor ce nu fumează și
care nu cer altceva decît să nu fie
intoxicați cu fum de țigară de către
fumători. Este uh drept al fiecărui

<-■

om al muncii de a pretinde, din
partea celorlalți, alături de care-și
desfășoară activitatea, să nu aten
teze la sănătatea lui, otrăvindu-l
sistematic cu fumul de țigară. De
sigur, este dreptul fiecăruia de a
hotărî el însuși dacă fumează sau
nu, dacă, cu> alte cuvinte, consimte,
de bună voie și nesilit de nimeni,
să-și îmbibe plămînii cu nicotină.
Dar. desigur, nu-i este nimănui ad
mis să atenteze la viețile altora,
să-i otrăvească, pur și simplu, cu
fumul de țigară, să-i îmbolnăveas
că, să le determine scăderea capaci
tății de. muncă și, în cele din urmă,
să-și mai și bată joc de ei, pufiindu-le ostentativ in ochi fumul țigă
rii, jignindu-i, cum este cazul in
scrisoarea de fată, prin adresarea
de cuvinte indecente.
In urmă cu cițiva ani. cind în
presă se desfășura o adevărată
campanie împotriva „dreptului" fu
mătorilor de a intoxica pe cei din
jur, se luase de către organele sa
nitare, comerciale, de transport etc.,
o seamă de măsuri, de apărare a
sănătății nefumătorilor, prin inter
dicția fumatului în locuri unde se
află și nefumători. Cu timpul insă
asaltul fumătorilor a cunoscut, for
me tot mai insistente, ajungindu-se
la situații ca cele descrise de citi
torul nostru, lată de ce este de
datoria organelor sanitare, condu
cerilor întreprinderilor și instituții- i
lor de â veghea la respectarea pre- ț
vederilor Legii sănătății, de a adopta '
măsuri de protejare a sănătății
oamenilor nefumători, potrivit, prin
cipiului : „Fumați ? Vă privește,
dar nu-i otrăviți pe cei din jur",
Bineînțeles că acolo unde nu merge
cu convingerea se pot lua alte
măsuri, precise și ferme.
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Institutul de proiectare
„Prolect'-Bucuresti
către toate institutele
de proiectare județene
Animați de dorința fierbinte de a contribui la con
tinua înflorire a patriei, însuflețiți de minunatele
perspective deschise de Congresul al XII-lea al parti
dului, oamenii muncii de la Institutul de proiectare
„Proiect“-București acționează cu fermitate pentru
traducerea lor exemplară în viață, pentru a imprima
o nouă calitate activității de proiectare.
Puternic mobilizați de propunerile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind instituționalizarea organizațiilor proprii ale
Frontului Unității Socialiste, vom folosi acest cadru
nou pentru valorificarea superioară a gîndirii crea
toare a întregului colectiv de proiectanți, în vederea
realizării înainte de termen și la nivel calitativ su
perior a sarcinilor de plan pe anul 1980.
Vom acționa pentru realizarea sarcinilor stabilite
de Congresul al XII-lea al P.C.R. ca, pînă la sfîrșitul anului 1985, în București să fie rezolvată, în linii
generale, problema locuințelor ; vom da o nouă ori
entare în conceperea ansamblurilor de locuințe și a
principalelor artere de circulație, în scopul moderni
zării cadrului urban al Capitalei, prin promovarea
unei arhitecturi proprii, legată de tradiția arhitecturii
românești, concomitent cu promovarea largă a pro
gresului tehnic, industrializarea lucrărilor, îmbunătă
țirea calității, a confortului și reducerea mai accen
tuată a consumului de materiale, energie și com
bustibil.
Cu această hotărîre fermă, de traducere în viață
a programului privind construcția de locuințe în Ca
pitală, colectivul de oameni ai muncii din Institutul
de proiectare „Proiect“-București cheamă la întrecere
socialistă, pe anul 1980, toate institutele de proiectare
județene, propunindu-și următoarele obiective :
1. Predarea cu 10 zile înainte de termenul stabilit
prin plan a documentațiilor de execuție pentru 55 006
apartamente, reprezentînd planul pe anul 1981 și fron
tul de lucru pentru 1981—1982.
2. Predarea documentațiilor către beneficiari îna
inte de termenele stabilite prin contracte, în medie
cu 10 zile de proiect.
3. în vederea îmbunătățirii funcționalității aparta
mentelor și obținerii varietății arhitecturale, in con-,
diții de creștere a industrializării și reducerii mano
perei pe șantier, se vor elabora trei proiecte tip de
locuințe in cadrul programului de tipizare.
4. Depășirea cu 4 la sută a planului de proiectare,
prin utilizarea mai bună a capacității, organizarea
rațională a proceselor de proiectare, aplicarea pe sca
ră mai largă a proiectelor tip și a procedeelor mo
derne de calcul.
5. Pentru reducerea consumurilor Ia materiale de
ficitare se vor extinde tehnologiile moderne de indus
trializare a execuției lucrărilor, care vor duce la o
economie de 1 000 tone metal și 5 000 tone ciment.
6. Reducerea consumului de manoperă pe șantier,
prin creșterea gradului de industrializare și extin
derea volumului de beton armat prefabricat Ia 54 la
sută din volumul total de beton armat din supra
structura construcțiilor de locuințe.
7. Pentru promovarea unei plastici arhitecturale
specifice obiectivelor importante ce se vor construi în
următorii ani vor fi adoptate soluții imbunătățite
pentru fațade, cu preluarea elementelor valoroase din
patrimoniul arhitecturii cu specific național, care să
poată fi realizate in condiții de productivitate
sporită.
8. Ridicarea nivelului calitativ al proiectelor, astfel
incit să se obțină calificativele „foarte bine“ și „ex
cepțional" pentru 90 la sulă din proiecte.
9. Realizarea peste plan a unor beneficii în valoare
de 500 000 lei.
Exprimîndu-ne convingerea fermă că institutele de
proiectare județene vor răspunde cu entuziasm aces
tei chemări, asigurăm conducerea partidului și sta
tului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, câ în
tregul colectiv al oamenilor muncii de la Institutul
de proiecțare „Proiect“-București, în frunte cu comu
niștii, își va pune întreaga capacitate creatoare în
slujba îndeplinirii exemplare a obiectivelor de mare
răspundere ce-i revin pentru înfăptuirea în cele mai
bune condiții a istoricelor hotărîri ale celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român pri
vind dezvoltarea economică și socială a patriei noas
tre și ridicarea necontenită a nivelului de trai al
întregului popor.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI
TETUL U.T.C.

Uniunea Mană
a cooperativelor
meșteșugărești Covasna
către toate unitățile

cooperației meșteșugărești
Angajat plenar în transpunerea în viață a sarcinilor
și obiectivelor celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, hotărît să înfăptuiască exem
plar măsurile stabilite de conducerea partidului pri
vind ridicarea bunăstării întregului popor, mobilizindu-și întreaga capacitate și energie creatoare,
consiliul Uniunii județene a cooperativelor meșteșu
gărești Covasna, în numele celor peste 4 000 de co
operatori, al tuturor oamenilor muncii din coopera
tivele asociate, adresează uniunilor din întreaga țară,
tuturor unităților cooperației meșteșugărești chema
rea la întrecere socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 1980, stabilindu-și
următoarele obiective :
1. Depășirea cu 6,3 la sută a planului Ia valoarea
producției marfă și a prestărilor de servicii.
2. Depășirea cu 9,3 la sută a planului la valoarea
producției globale industriale.
3. Depășirea planului producției fizice la următoa
rele sortimente : țesături din fire bumbac și tip bum
bac cu 10 mii mp ; țesături din fire lină și tip lină
cu 80 mii mp; mobilier din lemn cu 2 000 mii lei și la
tricotaje cu 26 mii bucăți.
4. Depășirea cu 1,6 la sută a planului de prestări
servicii pentru populație. Rețeaua prestatoare de ser
vicii se va extinde cu încă 42 unități amplasate în
special in noile zone construite. Se vor introduce 25
de profile noi de servicii și mijloace moderne de
servire a populației.
5. Depășirea cu 5,8 Ia sută a planului Ia livrări de
mărfuri către fondul pieței.
6. Depășirea cu 2,2 la sută a planului Ia desfacerea
mărfurilor prin rețeaua proprie. în acest scop, se vor
înființa 5 unități de desfacere noi, se vor moderniza
și reamenaja spațiile existente și se va dezvolta co
merțul stradal și prin tonete.
7. Depășirea cu 4,7 la sută a planului la export.
8. Dezvoltarea industriei mici și, în cadrul acesteia,
a producției de artă populară și artizanat ; producția
ce se va realiza prin munca Ia domiciliu va deține
o pondere de peste 16 la sută din totalul producției
marfă, valorificîndu-se materialele din resurse locale.11
9. Creșterea productivității muncii cu 5 Ia sută față
de prevederile de plan, pe seama introducerii progre
sului tehnic, perfecționării organizării conducerii,
producției și a muncii, îmbunătățirii disciplinei
muncii.
10. Indicele de folosire a utilajelor va crește cu
1,2 la sută, iar cel al folosirii timpului de lucru cu
1,8 la sută.
11. Reducerea peste sarcinile de plan a cheltuielilor
materiale cu 1,1 la sută, a cheltuielilor la 1 000 lei
producție marfă cu 11 lei și obținerea unui beneficiu
peste plan de 4 milioane lei.
12. Se vor economisi 120 MWh energie electrică
și 100 tone combustibil convențional.
13. Se va acționa pentru scurtarea termenelor de
punere în funcțiune a noilor capacități cu 30—40 zile
și a perioadei de realizare a parametrilor proiectați.
14. Se va acționa pentru realizarea integrală a

planului de calificare și perfecționare profesională
a personalului.
15. în cadrul celei de-a III-a ediții a Festivalului
național „Cîntarea României", continuînd tradițiile
existente și succesele obținute în primele două ediții,
vom asigura condiții superioare pentru participarea
formațiilor artistice ale cooperatorilor la manifestările
organizate în cadrul festivalului. Vom pune un
accent deosebit pe dezvoltarea creației tehnice și
științifice de masă, educarea tuturor lucrătorilor în
spiritul patriotismului și al respectului față de
muncă.
însuflețiți de minunatele perspective deschise de
cel de-al XII-lea Congres, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cooperatorii, toți oamenii muncii din
cooperația meșteșugărească din județul nostru sînt
ferm hotărîți să acționeze cu toată energia și puterea
lor de muncă pentru îndeplinirea neabătută a obiec
tivelor cuprinse în istoricele documente ale înaltului
forum al comuniștilor din țara noastră.
CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE A COOPERATI
VELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI COVASNA

întreprinderea
de industrializare a cărnii
către toate întreprinderile
din industria alimentară
în atmosfera de puternică emulație creatoare, de
entuziasm și angajare politică fermă pentru transpu
nerea în viață a istoricelor hotărîri adoptate de cel
de-al XII-lea Congres al partidului, răspunzînd în
demnurilor secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a transforma cantitatea in
tr-o nouă calitate, colectivul de oameni ai muncii din
întreprinderea de industrializare a cărnii Constanța
adresează .tuturor colectivelor de muncă din industria
alimentară chemarea la întrecere socialistă pe anul
1980, anagajîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :
1. — Depășirea producției globale industriale plani
ficate cu 2,6 la sută, respectiv cu 43 milioane Iei, și a
producției fizice cu : 210 tone preparate ; 200 tone con
serve diverse ; 1 200 tone carne tranșată.
în acest scop se au în vedere : îmbunătățirea flu
xurilor tehnologice ; utilizarea intensivă a capacități
lor și suprafețelor de producție existente.
2. — Realizarea unei producții nete suplimentare de
4,2 milioane lei, respectiv 2,3 Ia sută peste plan, prin:
creșterea indicelui planificat de valorificare a tonei
de carne cu 1 050 lei ; creșterea randamentelor la tăie
rea animalelor în medie cu 0,5 la sută.
3. — Reducerea cheltuielilor materiale Ia 1 000 lei
producție marfă cu 2,7 lei, față de nivelul planificat,
prin : extinderea utilizării adaosurilor de tip proteic;
folosirea integrală și superioară a subproduselor, va
lorificarea cărnii tranșate pe porțiuni anatomice după
destinația cea mai economică.
4. — Reducerea față de plan cu 2,7 la sută la con
sumul de combustibil și cu 1 la sută la energie elec
trică, prin asigurarea încărcării la capacitate a utila
jelor, funcționarea după grafic orar a instalațiilor fri
gorifice, raționalizarea consumului de utilități.
5. — Depășirea planului la export cu 3,8 la sută pe
scama realizării unor sortimente de produse care va
lorifică superior resursele de materii prime.
6. — Creșterea productivității muncii calculată pe
baza producției nete cu 6 009 lei pe om al muncii,
respectiv cu 2,5 la sută față de plan, prin elaborarea
a 6 studii privind perfecționarea organizării produc
ției și a muncii, care se va reflecta în îmbunătățirea
normelor de muncă în acord în medie cu 4 la sută și
a normelor de personal în medie cu 6 la sută, poli
calificarea muncitorilor, mecanizarea unor operații de
transport intern, extinderea expediției produselor în
sistem paletizat și conteinerizat ; creșterea cu 2 la
sută a indicelui de utilizare a timpului de lucru al
muncitorilor față de realizările anului 1979 ; perfecțio
narea pregătirii profesionale a peste 500 oameni ai
muncii.
7. — Realizarea unui beneficiu suplimentar în va
loare de 3 milioane lei ca rezultat al sporirii renta
bilității și eficienței economice a întregii activități.
8. — Realizarea unei calități corespunzătoare a pro
duselor, diversificarea gamei sortimentale, care să sa
tisfacă exigențele sporite ale beneficiarilor, prin :
introducerea în fabricație a 15 noi produse, în special
semipreparate culinare conservate prin frig, produse
dietetice și pentru copii ; extinderea rețelei proprii de
magazine pentru desfacera produselor și testarea pre
ferințelor consumatorilor.
9. — Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de
muncă și viață a personalului muncitor, cit și pentru
înfrumusețarea întreprinderii : vom încheia, față de
grafic, cu 3 luni mai devreme acțiunea de sistema
tizare și igienizare a întreprinderii ; vom efectua un
număr de 15 000 ore muncă patriotică.
Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea
noastră, puternic stimulați de istoricele hotărîri adop
tate de cel de-al XII-lea Congres, al partidului, își
exprimă hotărîrea fermă de a realiza în mod exem
plar sarcinile care le revin în anul 1980 și angaja
mentele asumate în întrecere, sporindu-și astfel con
tribuția la înfăptuirea Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI
TETUL U.T.C.

întreprinderea forestieră
de exploatare și transport
Pitești
către toate întreprinderile

de exploatare și prelucrare
a lemnului, de hirtie și celuloză
Angajați cu toate forțele în efortul general al
întregului popor pentru înfăptuirea sarcinilor cu
prinse în documentele celui de-al XII-lea Congres al
P.C.R., a prețioaselor indicații date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae. Ceaușescu, cu
privire la aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar și întărirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești, colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea forestieră de exploatare și trans
port Pitești cheamă la întrecere socialistă pe anul
1930 toate întreprinderile forestiere de exploatare și
transport, de prelucrare a lemnului, de hîrtie și ce
luloză, angajîndu-se să înfăptuiască următoarele
obiective :
1. Depășirea indicatorilor de plan prin valorificarea
superioară a masei lemnoase repartizate prin plan
la : producția netă cu 10 milioane lei, la producția
marfă cu 26 milioane lei, iar la producția fizică cu
6 000 mc bușteni pentru furnire și cherestea, mobi
lier din lemn în valoare de 7 milioane lei, 10 000 mp
P.A.L., 3 500 mc cherestea, 10 000 mp- uși-ferestre și
500 mc ambalaje ; mașini și utilaje prin autodotare
în valoare de 4 milioane lei, productivitatea muncii,
calculată pe baza producției nete, va fi depășită cu
1 la sută.
Aceste obiective vor fi realizate prin : organizarea
producției în exploatările forestiere prin metoda con
centrării și programării mijloacelor de mecanizare și
transport tehnologic, asigurîndu-se creșterea gradu
lui de valorificare a masei lemnoase cu 2 la sută ;
creșterea gradului de prelucrare a lemnului prin de
bitarea a 4 000 mc material lemnos resortat din lem
nul subțire și calitativ inferior pentru sporirea pro
ducției de semifabricate și ambalaje ; valorificarea
industrială a unui volum suplimentar de crăci și
lemn mărunt din exploatare și fabrici de 5 000 mc ;

modernizarea liniilor tehnologice din fabricile Argeș,
Tîrgoviște și Cotmcana, prin mecanizarea transpor
turilor interne și organizarea producției în flux con
tinuu ; organizarea in spațiile existente ale fabricii
de mobilă din Curtea de Argeș a unui atelier de
sculptură în care se va realiza o producție supli
mentară de 2 milioane lei.
2. Realizarea producției Ia un nivel tehnic și cali
tativ superior, prin : respectarea disciplinei tehnolo
gice, dotarea corespunzătoare cu S.D.V.-uri și asigu
rarea ritmică a materiei prime și materialelor ; in
troducerea în fabricație a produselor de mobilier reproiectate în valoare de 16 milioane lei ; calificarea
unui număr de 460 muncitori și perfecționarea pre
gătirii profesionale a unui număr de 1 600 oameni
ai muncii
organizarea concursurilor profesionale
pentru „Cel mai bun mecanizator" și „Cel mai bun
tîmplar".
3. Depășirea sarcinilor de livrare la export cu
1 milion lei valută, iar la fondul pieței cu 5 milioa
ne lei.
4. Creșterea eficientei economice a întregii activi
tăți prin reducerea față de plan a costurilor de pro
ducție cu 1,5 milioane lei, din care cele materiale
cu 1 mțlion lei și creșterea beneficiilor cu 2,5 mi
lioane lei.
în acest scop se vor lua următoarele măsuri : recondiționarea unor piese de schimb în valoare de
2 milioane lei și asimilarea unor piese de schimb în
vederea reducerii importului cu 400 mii Iei valută ;
dezvoltarea bazei de întreținere și reparare a par
cului auto și a mijloacelor de mecanizare pentru re
ducerea consumurilor de carburanți cu 40 tone ; ex
tinderea utilizării de elemente și piese tipizate di
mensional, cu aceeași funcționalitate, în producția de
mobilier ; utilizarea înlocuitorilor de furnire (furnirom) și a lacurilor colorate in producția de mobilier
și scaune.
5. Vom acționa pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață ale personalului muncitor, prin :
darea în folosință a două cămine de nefamiliști cu
cite 92 locuri la U.F.E.T. Stîlpeni și Curtea de Argeș,
a creșei și căminului de copii cu 120 locuri la Stîl
peni; dezvoltarea rețelei de microcantine cu hrană
caldă în exploatările forestiere ; construirea unui nu
măr de 6 microhidrocentrale electrice, folosind de
bitul apelor din bazinele forestiere pentru satisfa
cerea nevoilor grupurilor sociale din exploatări.
Avem convingerea fermă că. sub conducerea și în
drumarea organelor și organizațiilor de partid, vom
îndeplini exemplar aceste obiective, adueîndu-ne o
contribuție cit mai substanțială la măreața operă pe
care o înfăptuiește poporul nostru de edificare a
celei mai drepte societăți pe pămintul României —
societatea socialistă și comunistă.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI
TETUL U.T.C.

Stațiunea pentru mecanizarea
apricultoril Ciorăsti,
ludetnl Vrancea
către toate stațiunile
pentru mecanizarea agriculturii
Ferm angajați pentru traducerea în viață a istori
celor hotărîri ale Congresului al XII-lea al P.C.R.,
mecanizatorii din Stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii Ciorăști, județul Vrancea, iși concentrează
întregul potențial de muncă pentru a-și aduce o con
tribuție cît mai substanțială la- înfăptuirea sarcinii
stabilite de înaltul forum al comuniștilor privind în
făptuirea unei profunde revoluții agrare, la dezvol
tarea necontenită a agriculturii românești. Dînd glas
acestor sentimente patriotice, întregul nostru colectiv
cheamă la întrecere socialistă pe anul 1980 toate sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii din țară, angajîndu-ne să realizăm următoarele obiective :
1. Realizarea la un înalt nivel calitativ a tuturor
lucrărilor agricole executate mecanizat, încadrîndu-le
în perioadele agrotehnice optime, pentru depășirea
producțiilor planificate la principalele culturi : Ia
cultura griului cu 300 kg/ha, respectiv cu 7.8 la sută ;
la cultura porumbului cu 1 400 kg/ha, adică cu 34 la
sută ; la cultura sfeclei de zahăr cu 5 000 kg/ha, res
pectiv cu 12,5 Ia sută; la cultura florii-soarelui cu
300 kg/ha, respectiv cu 12,5 la sută.
2. Depășirea volumului de lucrări planificate pe
anul 1980 cu un milion lei, prin diversificarea lucră
rilor agricole și extinderea gradului de mecanizare.
3. Executarea de către mecanizatori a lucrărilor
agricole în acord global la culturile de păioase și
prășitoare, organizîndu-se în acest scop formații mari
de lucru specializate.
4. Creșterea indicelui de utilizare a tractoarelor eu
50 ore, printr-o mai bună organizare a activității în
cîmp și folosirea eficientă a timpului de lucru.
5. Utilizarea rațională a forței de tracțiune a trac
toarelor, prin agregarea de utilaje corespunzătoare,
executîndu-se mai multe lucrări printr-o singură tre
cere, în vederea reducerii consumului specific de
combustibil cu cel puțin 5 la sută.
6. Realizarea de economii în valoare de 330 000 lei,
corespunzătoare reducerii cu 20 Iei a cheltuielilor pla
nificate la 1 000 lei venituri, prin :
— întreținerea corespunzătoare a tractoarelor și
mașinilor agricole și executarea de reparații în con
diții de bună calitate, conform normelor tehnice, pre
lungind astfel durata de funcționare a utilajelor ;
— folosirea unui volum însemnat de piese de
schimb recondiționate, care să reprezinte cel puțin 10
la sută din consumul total ;
— reducerea consumului de energie electrică cu 5
la sută, realizîndu-se astfel economii de 2 500 kWh ;
— utilizarea rațională a bazei tehnico-materiale din
dotarea stațiunii.
7. Realizarea unui volum suplimentar de beneficii
în valoare de 300 mii lei.
8. Perfecționarea pregătirii profesionale a cel puțin
160 oameni ai muncii, prin diferite forme de învățămint, și calificarea unui număr de 25 mecanizatori.
Deplin conștienți de răspunderile care ne revin,
sîntem ferm hotărîți să ne amplificăm eforturile, sporindu-ne contribuția la dezvoltarea și modernizarea
agriculturii, la realizarea mărețului Program de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a patriei noastre spre comunism.
CONSILIUL
OAMENILOR
MUNCII,
BIROUL
ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ P.C.R., COMITETUL
SINDICATULUI

Munca Mană
a cooperaMni’ ăe consum
W
'
către toate uniunile județene
ale cooperativelor de consum
Stimulați de succesele obținute în perioada care
a trecut din actualul cincinal, angajați în efortul
comun al întregului popor de a traduce în viață sar
cinile ce le revin din documentele Congresului al
XII-lea al partidului, consiliul Uniunii județene a
cooperativelor de consum Arad, în numele membri
lor cooperatori, al întregului. personal muncitor,
cheamă la întrecere socialistă pe anul 1980 toate
uniunile județene -ale cooperativelor de consum, sta
bilindu-și/ următoarele angajamente:
1. în domeniul circulației mărfurilor, alimentației
publice șî turismului:
— Depășirea planului de desfacere cu amănuntul
cu 15 milioane lei, din care la alimentație publică
cu 6 milioane lei;
— Depășirea prevederilor privind desfacerea de
preparate și produse culinare cu 5 milioane lei;
— Creșterea în sistem gospodăresc de către uni
tățile de alimentație publică a 1 200 porci și 5 000
păsări; >
— Depășirea planului de producție Ia unitățile de
carmangerie și laboratoarele de cofetărie-patiserie cu

1 milion lei și realizarea unui număr de 40 sorti
mente noi;
— Amenajarea pe lingă 8 unități de alimentație
publică și turism a unor terenuri sportive, puncte
de închiriere a echipamentului cultural-sportiv și de
desfacere a articolelor de artizanat;
— Reducerea stocului de mărfuri și accelerarea
vitezei de circulație cu 3 zile;
— Extinderea tranzitului de mărfuri, astfel ca pon
derea acestuia să ajungă la 70 la sută din totalul
aprovizionării;
— Se vor reprofila și moderniza 13 unități comer
ciale peste prevederile planului;
— Organizarea a 350 expoziții cu vînzare în di
ferite unități din județ.
2. în domeniul contractărilor și achizițiilor de pro
duse agroalimentare :
— Depășirea planului de contractări-achiziții cu
2,2 milioane lei, respectiv cu 6 la sută;
— Din incubatoarele proprii se vor vinde către
populație 350 mii pui de o zi;
— înființarea a două stîni proprii cu un efectiv de
400 ovine;
— Organizarea în 40 de cooperative de îngrășătorii proprii de giște cu un efectiv de 20 mii capete,
asigurîndu-se 100 tone giște îngrășate pentru fondul
de stat;
— înființarea pe lingă toate cooperativele a unor
crescătorii de iepuri de casă, cu un efectiv de 500
iepuri matcă.
3. în domeniul producției și prestărilor de ser
vicii:
— Depășirea planului Ia producția marfă și pres
tări de servicii cu 8 milioane lei și a planului pro
ducției nete cu 3 la sută;
— Depășirea planului de prestări servicii către
populație cu un milion lei;
— Creșterea producției de bunuri de larg consum
pentru fondul pieței și pentru export cu 14 la sută,
pe seama intensificării valorificării resurselor locale
și a materialelor refolosibile;
— Asimilarea în producție a unui număr de cel
puțin 40 noi produse;
— înființarea, peste plan, a unui număr de 50
unități de prestări dc servicii;
— Economisirea a 12 tone de combustibil conven
țional și 50 mii kWh energie electrică.
4. în domeniul livrărilor de mărfuri Ia fondul pie
ței : livrarea de produse agroalimentare și bunuri de
larg consum la fondul pieței cu 5 la sută peste
prevederile planului.
5. în domeniul exportului: depășirea cu 5 la sută
a sarcinilor de plan.
6. în domeniul investițiilor: realizarea cu 30 de
zile mai devreme a planului anual de investiții
și construcții-montaj și devansarea punerii în func
țiune cu 20 zile a patru noi obiective; reducerea
costurilor la lucrările de investiții cu 500 mii lei.
7. în domeniul creșterii eficienței economice: reali
zarea, peste plan, a unui beneficiu de 3 milioane
lei, pe seama reducerii cheltuielilor de circulație cu
un milion lei și a cheltuielilor Ia 1 000 lei producție
marfă cu 5 lei; creșterea productivității muncii cu
5 la.sută față de plan în sectorul producției și pres
tărilor de servicii și cu 3 la sută în sectorul co
mercial.
8. în domeniul muncii politice de masă, perfec
ționarea pregătirii profesionale:
— Educarea oamenilor muncii în spiritul eticii și
echității socialiste, creșterii răspunderii în ceea ce
privește apărarea și dezvoltarea avutului obștesc,
întărirea ordinii și disciplinei în muncă.
— în cadrul celei de-a III-a ediții a Festivalului
național „Cîntarea României" și a „Daciadei" se vor
organiza încă 5 brigăzi artistice de agitație și se
va dezvolta activitatea sportivă de masă.
— Extinderea într-un număr de 100 unități co
merciale și de prestări servicii a inițiativelor: „Bri
gada de bună servire", „Autocontrolul calității servi
ciilor", „Careul profesional" și a altor inițiative cu
eficiență economică și educativă deosebită.
— Calificarea peste prevederile planului a 120 lu
crători și perfecționarea pregătirii profesionale a unui
număr de 1 400 oameni ai muncii.
CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE A COOPERATI
VELOR DE CONSUM ARAD

întreprinderea de materiale
de construcții Roman
către toate unitățile producătoare
de materiale de construcții
Puternic mobilizați de istoricele documente apro
bate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist
Român, de indicațiile și orientările date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și
neprecupețind nici un efort pentru traducerea exem
plară’ în viață a sarcinilor ce le revin în acest an
hotărîtor al cincinalului, oamenii muncii de la între
prinderea de materiale de construcții Roman cheamă
la întrecere socialistă toate unitățile producătoare de
materiale de cohstrucții în vederea depășirii sarcini
lor de plan pe anul 1980, cu următoarele obiective :
1. Depășirea producției industriale cu 6 milioane Iei,
concretizată în :
1 300 mc panouri mari pentru locuințe ;
3 km tuburi PREMO echivalent 0 600 mm ;
1 milion bucăți cărămizi și blocuri ceramice;
250 mii unități cahle de teracotă ;
500 mc stîlpi L.E.A. ;
100 tone confecții metalice pentru autoutilitare.
2. Depășirea valorii producției nete cu 1,4 milioa
ne lei.
3. Livrarea suplimentară Ia fondul pieței a unor
produse în valoare de 3 milioane lei.
4. Depășirea nivelului planificat al productivității
muncii, calculată pe baza producției nete, cu 310 lei
pe un om al muncii.
5. Reducerea consumurilor planificate de materii
prime și materiale și obținerea pe această cale a unor
economii de 70 tone ciment, 65 tone metal și 15 mc
cherestea.
6. Depășirea cu 1 milion lei a planului de bene
ficii.
7. Reducerea termenului de atingere a parametrilor
tehnico-economici proiectați cu 30 de zile la linia de
tuburi PREMO 0 1 000—1200 mm, obținîndu-se pe
această cale un spor de producție in valoare de
1 milion lei.
8. Creșterea gradului de pregătire a cadrelor, prin
calificarea a 400 muncitori, perfecționarea pregătirii
profesionale a altor 400 de oameni ai muncii și poli
calificarea a peste 100 de lucrători, urmînd ca la fi
nele anului 1980 ponderea personalului calificat în
totalul oamenilor muncii din întreprindere să ajungă
la 96,5 la sută.
9. Efectuarea a 30 000 ore muncă patriotică pentru
reamenajarea unei microcantine cu 100 de locuri, a
unor vestiare pentru 150 de locuri, a bazei sportive,
precum și pentru realizarea programului de gospodă
rire și înfrumusețare a unității.
în vederea realizării angajamentelor asumate vom
acționa pentru generalizarea inițiativelor „Brigada
eficienței economice : mc, tone, Iei", „Eu lucrez, eu
controlez, eu răspund" și a altor inițiative valoroase,
preocupîndu-ne totodată să mobilizăm oamenii mun
cii pentru a participa mai intens la acțiunile de
creație științifică și tehnică în cadrul Festivalului
național „Cîntarea României".
Asigurăm conducerea partidului și statului că vom
folosi activ cadrul organizat al autoconducerii și
autogestiunii muncitorești, punînd întreaga noastră
capacitate de muncă și creație în scopul îndeplinirii
angajamentelor asumate, adueîndu-ne astfel contri
buția la înfăptuirea amplului program de investiții,
la ridicarea patriei pe noi culmi de civilizație și
progres.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI
TETUL U.T.C.

întreprinderea poligrafică lași
către toate întreprinderile
poligrafice
în dorința de a-și aduce o contribuție cît mai sub
stanțială la realizarea sarcinilor stabilite de Congre

sul al XII-lea al partidului, stimulați de rezultatele
bune obținute în perioada care a trecut din actualul
cincinal, oamenii muncii de la întreprinderea poli
grafică Iași adresează o entuziastă chemare la între
cere socialistă pentru depășirea planului’ pe anul 1980
tuturor întreprinderilor poligrafice, stabilindu-ne
următoarele angajamente :

1. Depășirea planului la producția netă și la pro
ducția globală cu 1,5 la sută.
2. Realizarea unei producții fizice suplimentare de
1 000 000 colite, echivalentă cu 150 000 volume de cărți,
îndeosebi prin reducerea consumului specific de
hîrtie.
3. Creșterea, față de anul 1979, cu 1 la sută a indi
celui de folosire al utilajelor de imprimare, ceea ce
va permite realizarea unei producții suplimentare de
1 070 000 coli hirtie tiraj culoare.
\
4. întreaga producție suplimentară se va realiza pe
seama sporirii productivității muncii, care va crește
cu 1 366 lei pe om al muncii.
5. Reducerea cheltuielilor materiale planificate cu
0,3 Ia sută, printr-o mai bună gospodărire a mate
riilor prime, materialelor tehnologice, energiei și
combustibilului.
6. Ridicarea nivelului calitativ al producției, acționînd, în principal, pentru : obținerea și regenerarea
plăcilor bimetal ; generalizarea autocontrolului în
secții ; ridicarea pregătirii cadrelor etc.
7. Stimularea activității sportive de masă din ca
drul competiției naționale „Daciada" prin amenajarea
unor noi terenuri de sport.

Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se va
desfășura între unitățile noastre va constitui un fac
tor important pentru traducerea exemplară în viață
a sarcinilor ce ne revin din magistralul . program
elaborat de Congresul al XII-lea al ’ partidului.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, BIROUL OR
GANIZAȚIEI DE BAZĂ P.C.R., COMITETUL SIN
DICATULUI, COMITETUL U.T.C.

irectia Mană de postă
â telecomunicații Prahova
către toate unitățile
de poștă și telecomunicații
însuflețiți de hotărîrile Congresului al XII-lea al
P.C.R., de orientările și indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu de a munci cu elan revoluționar pentru
realizarea tuturor obiectivelor actualului plan cinci
nal, colectivul de oameni ai muncii din Direcția ju
dețeană de poștă și telecomunicații Prahova adre
sează tuturor unităților de poștă și telecomunicații
din țară chemarea la întrecere socialistă pentru
îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe anul 1980, propunîndu-ne următoarele obiective :
1. Depășirea planului de venituri cu 1,8 la sută,
prin : devansarea cu una pînă la trei luni a terme
nului de punere in funcțiune a șase obiective pre
văzute în planul de investiții ; utilizarea mai efici
entă a capacităților existente in centralele telefonice
și telegrafice ; dezvoltarea rețelei telefonice in me
diul rural prin utilizarea corespunzătoare a mijloa
celor fixe existente, realizindu-se o creștere cu 15 Ia
sută a abonaților telefonici ; creșterea cu 10 la sută
a numărului de posturi telefonice publice urbane și
interurbane.
2. Depășirea planului de prestații servicii către
populație cu 2 Ia sută.
3. Creșterea peste prevederile planului a producti
vității muncii cu 1,5 la sută, prin policalificarea unor
categorii de oameni ai muncii și creșterea gradului
de calificare a personalului muncitor, precum și prin
utilizarea mai bună a tuturor capacităților existente.1.
4. Reducerea cu 1,5 la sută a cheltuielilor planifi-'
cate la 1 000 lei venituri, prin’'diminuarea consumu-,
Iui de energie electrică și combustibil, a consumului
de materiale specifice și folosirea mai eficientă a ma
terialelor rezultate din recuperări.
5. îmbunătățirea calității prestațiilor de poștă și
telecomunicații, la nivelul cerințelor mereu crescînde
ale beneficiariloi' prin : efectuarea la timp și în con
diții de calitate a lucrărilor de întreținere și repara
ții a mijloacelor de poștă și telecomunicații, pentru
menținerea acestora la parametrii tehnici normați ;
reducerea numărului convorbirilor telefonice deser
vite manual peste una oră prin creșterea numărului
de circuite interurbane și a circuitelor semiautomate
la cabinele tclefoigce ; reducerea duratei medii de
restabilire a deranjamentelor în centralele telefonice
de oficii și abonat cu 5 la sută.
6. îmbunătățirea condițiilor de muncă șț de viață
pentru personalul muncitor din cadrul unității, prin :
efectuarea a 10 000 ore de muncă patriotică pentru
buna gospodărire a unităților de poștă și telecomu
nicații și crearea unor condiții mai bune de muncă
pentru personal și public ; amenajări și dotări cores
punzătoare la subunitățile nou înființate.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI
TETUL U.T.C.

Inspectoratul silvic Man
Mures
către toate inspectoratele

silvice județene
Militînd pentru transpunerea în fapte a sarcinilor
puse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, în fața oamenilor muncii din ramura
forestieră, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român — eveniment de o deo
sebită însemnătate în viața partidului, a întregului
nostru popor — hotărîți să înfăptuim exemplar
obiectivele care ne revin din planul pe anul 1980,
prevederile din „Programul național pentru conser
varea și dezvoltarea fondului forestier", lucrătorii din
Inspectoratul silvic județean Mureș, români, maghiari,
germani, cheamă la întrecere socialistă toate inspec
toratele silvice județene, angajîndu-se să realizeze
următoarele .obiective :
1. Depășirea planului anual de împăduriri cu 1,5
la sută și creșterea ponderii rășinoaselor la 80 la sută
din volumul total al împăduririlor, prin : executarea
în cadrul acțiunii „luna pădurii" a unui volum ds
50 ha împăduriri prin muncă patriotică : ameliorarea
și darea în producție prin plantații silvice a unei su
prafețele 950 ha terenuri degradate și neproductive;
ridicarea calității lucrărilor de împăduriri, ceea ce va
conduce la creșterea indicelui de reușită cu 5 Ia sută
față de realizările anului 1979.
2. îmbunătățirea gospodăririi fondului forestier
prin : creșterea calității lucrărilor de punere în va
loare a masei lemnoase, în care scop întregul volum
planificat va fi executat de personalul ingineresc :
depășirea cu 5 la sută a planului de ingrijirc-curățire
a pădurilor tinere și valorificarea superioară a masei
lemnoase rezultate din această operațiune ; creșterea
indicelui de lemn pentru lucru cu cel puțin 0,5 la sută
și evitarea prejudiciilor aduse • semințișurilor natu
rale și arboretelor.
3. Depășirea planului Ia valoarea producției uni
tăților silvice cu 3 la sută, prin :
— depășirea planului la păstrăv de consum și a
icrelor pentru repopulare cu 5 la sută, prin creșterea
indicelui de producție la metru pătrat luciu de apă
eu 8 la sută față de anul 1979 și asigurarea necesa
rului de reproducători păstrăv
indigen la nivelul
programului de dezvoltare.
— depășirea planului la carne de vînat cu 10
Ia sută.
— depășirea planului la împletituri din răchită cu
10 la sută.
— dezvoltarea activităților conexe : apicultura,
crescătoria de animale cu blană fină, atelierele din
cadrul centrelor de fructe de pădure și creșterea pro
ducției acestora cu 5 la sută față de plan.
4. Depășirea planului Ia export cu 3 la sută.
5. Reducerea cheltuielilor de producție cu 0,5 Ia
sută și depășirea beneficiului planificat cu 1 Ia sută.
(Continuare în pag. a V-a)

li

PAGINA 4

SCINTEIA — marți 15 ianuarie 1980

CEL MAI IUBIT POET
AL NEAMULUI NOSTRU
Permanența gîndului eminescian:
„Calitățile morale ale unui popor atîrnă... de
starea sa economică... Deci condiția civilizației sta
tului este civilizația economică. Un stat e ca și
omul... are atîta libertate și egalitate, pe cîtă avere
are. Iar cel sărac e totdeauna sclav și inegal cu cel
ce stă deasupra lui“.

„Un popor — oricum ar fi el — are dreptul de
a-și legiui trebuințele și tranzacțiunile ce rezultă
neapărat din acele trebuințe, reciprocitatea relațiunilor sale ; într-un cuvînt: legile unui popor, drep
turile sale nu pot purcede decît prin el însuși".
„Fiecare literatură națională formează focarul
spiritului național, unde concurg toate razele din
toate direcțiunile vieții spirituale : ea arată nivelul
vieții publice spirituale".

Soare cu lumină
veșnică

Statuie de Faur-Schmidt - lași

Gînditorul de la Hamangia, Tris
tele și Ponticele, Tropaeum Traiani... Coloanele noastre dinții pe
străvechea vatră dintre Dunăre și
Pontul Euxin. Lingă ele s-au înăl
țat prin vreme demnitatea lui Mir
cea cel Bătrîn și chipul stelar al
Luceafărului. Mi-a fost dat să pri
vesc Marea vegheat de aceste propilee care înnobilează țărmul de
vis al geografiei românești. Drumu
rile-mi de elev pe malul amețit de
valurile albastre duceau statornic
spre statuia lui Eminescu. Monu
mentul poetului simboliza în ano
timpul întunecat al războiului ideea
de speranță, de liniște, de pace,
ideea de poezie, de dragoste, ideea
de Românie cu viitor de aur. Cu
cîtă naturalețe rosteam unul după
altul versurile din Împărat si Pro
letar. din Mai am un sinaur dor,
din Ce-ți doresc eu tie. dulce
Românie, împletindu-le, alternîndu-le cu primele scrisori de dra
goste.
Spațiul din jurul statuii era un
teritoriu al frumuseții, al visului,
al poeziei, al celor mai gingașe,
mai-temerare idei și sentimente...
Dacă ar exista, dacă am face să
existe în cit mai multe orașe, în
cît mai multe colturi ale dulcii
Românii asemenea spații de spiri
tualitate eminesciană... In această
privință, cu toată bucuria fără sea
măn a statuii lui Anghel, înălțată
în anii noștri în fata Ateneului,
chiar și Bucureștiul atît de insistent
gravat cu amintirea Poetului mi se
pare sărac in semne de omagiu. Ce
putere de seducție exercită asupra
bucureșteanului strada care poartă
numele Luceafărului poeziei româ
nești ? Am putea conduce fără difi
cultăți un pelerin la apa vie a poe
ziei eminesciene prin locurile din
București înnobilate de pasul, de
suferințele, de gîndirile și de ima
ginile marelui poet ? Așa cum fac
ieșenii cînd ne călăuzesc spre Teiul
din Copou ? Cred că s-ar cuveni o
mai generoasă punctare a toponi
miei Capitalei cu borne eminescie
ne. După cum bornele acestea, ca
niște tulburătoare columne ale spi
ritului. ar trebui să ne întîmpine cît
mai des în toată geografia româ
nească. Poate că printre temerarele
noastre vise ar putea prinde contur
și proiectul unei fantezii arhitectu
rale de inspirație eminesciană. Un
oraș al tinereții, al meditației, al
poeziei, al visului. Cu străzi care
s-ar chema Sara pe deal. Pe lingă
plopii fără soț și ar exista pe ea
chiar nișțe plopi fără soț. cu car
tiere cărora le-am zice De din Vale
de Rovine, Pădurea de argint, si
chiar ar putea fi acolo sădită o pă
dure de 'argint, un oraș cu un Lac
al codrilor albastru, un oraș cu o
bibliotecă în care să poată fi citite
toate edițiile și toate manuscrisele
eminesciene.
E o propunere desenată cu o’ floa
re albastră pe albul zăpezii care de
ziua lui Eminescu a transformat
pămintul de la Dunăre și Carpați
într-o mare de visări dulci și se
nine.
Eminescu nu e doar o biografie
înscrisă într-un calendar. E o țară.

o galaxie de idei și sentimente su
blimate într-un diamant mirific.
Trecerea, în mai puțin de un se
col, a unui poet, a operei sale în
mit și legendă mi se pare un feno
men cultural, sociologic extraordi
nar. Eminescu a devenit un soare
al nostru, al românilor. în jurul
căruia ne rotim cu toții, fascinați
de lumina lui. de muzica, de căldu
ra, de vraja lui. Fascinați, dar și
datori să valorificăm creator ener
gia inepuizabilă a acestui astru.
Fiecare dintre noi știe cite ceva
despre marele poet. Și totuși, cîte
mai sînt de știut. Ar fi deci vorba
de o cunoaștere mai întinsă, canti
tativă ? Și de acest lucru, dar mai
cu seamă de înțelegerea mai adîncă
și mai înaltă, mai intimă, a ceea ce
reprezintă această stea călăuzitoa
re, acest luceafăr de zi și de noap
te, această formidabilă sursă de
energie spirituală, ruptă din inima,
din cerul, din gîndirea. din sensibi
litatea universului românesc. Pildă
de genialitate, de jertfă pe altarul
muncii, al creației. Eminescu a de
senat o traiectorie sublimă în cro
nica nemuritoare a Carpaților. Din
păcate, admirăm adesea doar due
tul condeiului său fermecat, doar
muzica de argint a cuvintelor. Emi
nescu trebuie să fie tipărit mai de
parte în milioane de exemplare,
citit. învățat pe dinafară, dar șl
descifrat dincolo de schemele de
exegeză stilistică, dincolo de amă
nuntele de istorie literară, dincolo
de anecdotic, dincolo de manualul
școlar și de studiul de specialitate.
Opera sa de nemărginită frumuse
țe, viața-i de muncă zidită în co
lumne fără seamăn trebuie să ca
pete funcții mult mai active în ac
tivitatea noastră spirituală. în pro
cesul de formare și desăvîrșire a
personalității noastre, în vasta lu
crare de deprindere a menirii de
a fi oameni în această lume cu lu
ceferi și codri de aramă, de a fi
fiii acestei țări în care rîul. ramul
ni-e prieten numai nouă, de a în
văța să căutăm pînă vom găsi cu
vintele ce exprimă adevărul și a
sluji fără încetare chinul si bucu
ria creației. Scepticismul de care
s-au împiedicat unii critici la lec
tura unor poezii eminesciene nu tre
buie să ne Împiedice în pledoaria
pentru
un
Eminescu
integrat
demiurgic în sensibilitatea noastră.
Nu numai aniversări cu flori și ar
ticole evocatoare, cu pelerinaje și
ediții bibliofile, ci o trăire de fie
care zi în cultul celei mai prag
matice și, în același timp, mai ro
mantice credințe. Credința în ce are
mai desăvîrșit o limbă, o țară. Căci
Eminescu nu e doar o amintire, un
monument. Eminescu este un soare
cu lumină veșnică, e o permanentă
generatoare de energii și fertile
idealuri. Eminescu e iubirea noas
tră de moșje, e zidul de care se
vor sparge toate vînturile. toate va
lurile potrivnice, e steagul tricolor
spunînd lumii large ce e neamul
mare românesc, e împăratul si Pro
letarul poeziei noastre.

Constantin VIȘAN

Prezentul etern al marelui artist
(Urmare din pag. I)

fierbinte patriotism, tre
cutul glorios al neamului
care, apărindu-și „sărăcia
și nevoile", in ciuda tutu
ror vicisitudinilor istoriei, a
știut să-și păstreze ființa
națională și graiul din bătrîni, cu izul dulce de fa
gure de miere. El a ridicat
limba poetică românească
pe culmi nebănuite, imprimîndu-și uimitoarea lui
personalitate în fiecare ar
ticulație a ei.
Rostim și azi cuvintele
cu sentimentul sporului de
personalitate pe care li l-a
dat Eminescu. în armonia
gravă și vrăjită a limbaju
lui său poetic, el a exprimat
și pentru noi și pentru toa
te generațiile care vor veni
după noi întreaga gamă de
sentimente
a sufletului
omenesc, de la farmecul
curat al copilăriei și setea
pătimașă de viață, brăzdată
adesea de fulgerele durerii,
de aspirații luminoase și
căderi triste, la taina neli
niștitoare a mortii. Toate
marile noastre confruntări
cu necunoscutul, cu soarta,
cu „împărați pe care lumea
nu putea să-i mai încapă /

au Venit și-n țara noastră
de-au cerut pămînt și apă",
toate înfruntările de clasă
cu asupritorii și exploatato
rii celor mulți în care el
le-a spus că stă și număr
și putere, toată strădania
noastră de a ne apăra ființa
națională, de a fi noi înși
ne, de a pune stavilă co
rupției și decadenței și de
a păstra virtuțile strămo
șești răsună în scrisul lui
Eminescu, precum un dulce
ecou in codrii săi de-aramă. Eminescu, cel care a
călcat cu talpa spartă a pan
tofilor săi toate drumurile
pămîntului nostru din stră
buni, a recreat în armonii
de o muzicalitate desăvîrșită frumusețile naturii româ
nești, proiectînd, cu rezo
nanțe prelungi, pe misteri
oase spații cosmice, dealuri
le moldovene în melancolia
serii, lăsînd marea cu coră
biile ei să sugereze curge
rea ireversibilă a timpului.
Pentru noi, natura poartă
în ea o parte din sufletul
lui Eminescu. La noi, se
poate spune că luna răsare
ca-n poezia lui Eminescu
.„liniștit și tremurînd în
ape" sau „ca o vatră de jă
ratic luminînd străvechii co

dri și castelul singuratic" ;
ploaia florilor de tei cade în
totdeauna peste creștetele
îndrăgostiților, dulce, ca-n
„Luceafărul" lui Eminescu;
păsările călătoare se duc
toamna, cînd cade bruma,
însoțite, parcă, de-o mișcă
toare elegie eminesciană :
„Vezi rîndunelele se duc"...
Freamătul codrilor de ara
mă, murmurul izvoarelor
și-ntinselor ape, lacul „pe
care norii au urzit o pinză
fină, / ruptă de mișcări de
valuri ca de bulgări de lu
mină", salcîmii ce se scu
tură de ploaie și de vînt,
„plopii fără soț", peisajul
mirific „cu rîuri de foc și
cu păduri de-argint“, mun
ții bătrîni și tot ceea ce în
expresii memorabile întru
chipează însăși ființa țării
noastre se răsfrînge în
ecouri amplificate în pro
pria noastră conștiință, dînd
dimensiuni noi cugetării
noastre asupra vieții și na
turii. în poezia lui. o tară și
un popor au devenit un cîntec, o conștiință, lucidă, cu
un viu sentiment al trecu
tului istoric, al demnității
naționale și cu o adîncă
perspectivă a viitorului. Și
tara însăsi, prin glasul pre

ședintelui nostru, îi aduce
poetului național cel mai
înalt omagiu: „Aici, la Ipotești, de unde s-a înălțat în
strălucire universală lucea
fărul geniului poetic natio
nal, cinstim cu emoție me
moria nepieritoare a celui
mai iubit poet al neamului
nostru — Mihai Eminescu.
Visul lui de dreptate, de li
bertate și înălțare a Româ
niei, cîntată în vers de aur,
se împlinește în străluci
rea
vremurilor
noastre,
cînd întregul popor, deplin
stăpîn pe propria-i soartă,
își construiește viata nouă
— socialismul". (Din car
tea de onoare a muzeu
lui memorial de la Ipotești).
Iată de ce trăim și vom
trăi pe „căi de mii de
ani" sub semnul lui Emi
nescu, dorindu-i tării, ca și
el, la trecutul mare, mare
viitor... Eminescu a devenit
pentru noi un simbol și o
mîndrie, așa cum devin cei
care ne exprimă pe deplin
gîndurile și sentimentele
noastre. Cu gloria lui, cul
tura română a intrat în
universalitate. în coloana
de nestinsă lumină a pere
nității, in care înscriem atîtea fapte mărețe ale isto
riei noastre contemporane.

Un edificiu statal
cu străvechi rădăcini istorice
Cea mai înaltă culme a istoriei
strămoșilor poporului român a constituit-o actul de unificare politică a
turor geto-dacilor, înfăptuită de Burebista în secolul I î.e.n. Saltul cali
tativ survenit în acea vreme era re
zultatul unei îndelungi evoluții a so
cietății geto-dacice, asupra căreia ne
propunem să stăruim în rîndurile ce
urmează. X

0 entitate constituita cu
multe secole înainte de Bu
rebista.
pr*mui r'nt^ se cere
subliniat faptul că existența unei
conștiințe etnice privind limba și
cultura spirituală comună a geților și dacilor constituia o rea
litate evidentă încă cu multe veacuri
înainte de Burebista. Unitatea de for
me ale culturii materiale în întreg
spațiul carpato-dunărean, dovedită
de descoperirile arheologice, mai
ales începînd cu secolele VIII—VII
î.e.n., precum și caracterul unitar al
obiceiurilor legate de cultul morților, așa cum se reflectă în descope
ririle funerare, reprezintă în acest
sens argumente de necontestat.
în sprijinul acestor afirmații vin și
primele informații scrise . grecești
despre getii de la Dunăre. Herodot
relata în secolul V î.e.n. că getii s-au
încumetat, prin anul 514 î.e.n.. să
înfrunte uriașa armată persană a
regelui Darius în drumul acesteia
înspre teritoriile scitilor. Decizia getilor de a rezista îndreptățește apre
cierea că ei ajunseseră Ia o organi
zare social-politieă relativ avansată
în raport cu formele, chiar dezvol
tate. ale comunei primitive.
încă de la prima apariție a geților
în izvoarele istorice, aceștia se pre
zintă. așadar, ca o entitate distinctă,
formată (cele relatate de
Herodot
despre credințele geților sînt întru
totul asemănătoare cu ceea ce știm
despre religia geto-dacilor din vre
mea lui Burebista, cinci secole mai
tîrziu). De aceea, ne este îngăduit să
tragem concluzia că procesul de
cristalizare etno-culturală a geto-da
cilor a început cu mult înainte ca
Herodot să fi luat cunoștință de existența acestora. întemeindu-ne pe
numeroasele descoperiri arheologice
mai noi si mâi vechi putem aprecia
că acest proces a fost desăvîrșit în
cursul primei epoci a fierului, uni
tatea de forme culturale constatată
pe întreg teritoriul țării noastre în
secolele VIII-VlI î.e.n. — unitate cu
noscută prin termenul arheologic de
„cultura Basarabi" — reflectînd toc
mai unitatea lingvistică și spirituală
la care ne-am referit.
Cînd Alexandru cel Mare ajunge,
în anul 335 î.e.n., cu oastea lui la
Dunăre și trece fluviul
împotriva
geților, aceștia îi opun o armată al
cătuită din 14 000 de ostași, dintre
care 4 000 de călăreți. Potrivit esti
mărilor demografice efectuate pe
baza datelor oferite de cercetarea
necropolelor autohtone din vremea
respectivă, un . număr de 14 000 de
luptători reprezenta aproximativ 100
de comunități diferite, care trebuie

să fi ocupat o arie extrem de întinsă.
Nu e exclus deci ca la această con
fruntare să fi participat aproape toa
te comunitățile getice de la Dunărea
de Jos. Și în cazul de fată avem
de-a face cu o uniune tribală bine
organizată, care își apără un teri
toriu larg.

Mol stadii ’de organizare
poliiâcă. Istoria geților de la sfirșitul secolului IV și începutul secolului
III i.e.n. este mai bine cunoscută da
torită repetatelor conflicte
armate
cu puterile sud-dunărene.
Cauza
principală a acestor confruntări tre
buie căutată în dorința macedoneni
lor de a stabili frontiera Traciei pe
Dunăre și năzuința geților, care lo
cuiau atît la miazăzi de fluviu pinâ
la munții Balcani, cît și în Cîmpia
Română, de a fi independenți și uniți. Această stare de lucruri a fa
vorizat procesul de unificare și de

urmă. Declanșînd două mari campa
nii împotriva geților, macedonenii
aveau 'să sufere o înfrîngere zdrobi
toare. fiind luați prizonieri însuși Li
simah și fiul său.
Ansamblul acestor evenimente arată că, in jurul anului 300 î.e.n.,
geții erau constituiți intr-o l'ormă de
organizare politică radical deosebită
de societatea gentilieă. Dacă nu o
numim incă „stat" in deplinul inteles
a! cuvintului, aceasta se datorește
datelor insuficiente privind relațiile
economice si sociale existente in
acea perioadă. Avem suficiente te
meiuri spre a releva accentuarea
sensibilă a puterii centralizatoare
prin permanentizarea de-a lungul
mai multor secole a tradiției unional-tribale. o orientare politică re
lativ unitară în raport cu intere
sele unei arii' largi (deci de noțiunea
de teritoriu), un început de organi
zare administrativă concretizat in emiterea primelor monede de factură
locală, dezvoltarea negoțului și în
mulțirea contactelor cu lumea ele
nistică și, de aici, apariția unui fast
de curte, oglindit în somptuoasele
morminte princiare, precum cele de
la Agighiol (Tulcea) sau Peretu (Te
leorman). Sînt elemente care presu
pun accentuarea deosebirilor- sociale,
prin consolidarea prerogativelor pă
turilor aristocratice în raport cu cele
ale luptătorilor de rind. In pofida
unei anumite extinderi a sclavajului
patriarhal, nu poate fi vorba de existența unei clase a sclavilor în so
cietatea geto-dacă.

Formațiuni politice cu bo
gate tradiții istorice. Ne'am

Coiful de aur de la Coțofenești —
Prahova care a aparținut unui șef
getic din secolul IV î.e.n.

dezvoltare rapidă a structurilor poli
tice geto-dacice, care depășiseră de
mult stadiul individualismului tribal.
Este plauzibil că geții au învățat, de
pe urma luptei cu falanga macedo
neană a lui Alexandru cel Mare, că
unei armate perfect organizate nu i
se poate opune decit o oaste cores
punzătoare. Desigur, nu avem date
asupra acestor detalii, dar faptele
petrecute după anul 335 arată că ge
ții își iau revanșa asupra macedo
nenilor. Astfel — după afirmațiile
istoricului latin Curtius Rufus — o
armată macedoneană de aproape
30 000 de soldați comandată de gene
ralul Zopyrion este înfrîntă de geți
între anii 331—326 î.e.n. în stepele
de la nord de gurile Dunării. Mai
cunoscut marelui public este războ
iul de lungă durată purtat de regele
Traciei macedoniene, Lisimah. con
tra lui Dromihetes, regele geților,
război soldat cu victoria acestuia din

referit pînă acum. în principal, la
getii de la Dunărea de Jos. întrucît textele antice oferă puține
date privitoare la celelalte regiuni
ale spațiului carpato-dunărean. Des
pre toate ramurile geto-dacilor obți
nem date abia de la sfirșitul secolu
lui II î.e.n. și mai cu seamă din vre
mea lui Burebista. Descoperirile ar
heologice ne permit insă să afirmăm
că in toate ținuturile locuite de getodaci, evoluția societății a fost în ma
re măsură similară. Impunătoarele
cetăți cu ziduri din pămînt și lemn,
întărite cu piatră, cum sint cele de
la Stincești (Botoșani) sau Cotnari
(Iași), splendidul tezaur de obiecte
de aur — probabil inventarul mormîntului Vreunei căpetenii — găsit
la Băiceni, alcătuiesc doar unele
mărturii în sprijinul acestei
afir
mații.
Cercetările arheologice desfășurate
cu stăruință si în mod sistematic ne
ajută să identificăm cele patru sau
cinci formațiuni politice geto-dacice
despre care se presupune a fi stat
la temelia regatului lui Burebista.
Una este cu siguranță cea a geților
din Cîmpia Dunării de Jos, la care
ne-am referit cu precădere în cu
prinsul acestui articol ; alta era cea
a dacilor de pe Valea Mureșului și
din munții Transilvaniei de vest și
de sud-vest. Desigur că aici, pe mun
tele Kogaionon, foarte probabil la
Grădiștea Muncelului, se afla centrul

Promovarea

Vas dacic descoperit in „dana" getică
de la Popești-llfov

Piese din tezaurul dacic de argint de
la Sureea-Covasna

spiritual al tuturor geților și daci
lor, a cărui căpetenie in epoca lui
Burebista a fost Deceneu. O a treia
formațiune politică geto-dacă cuprin
dea, probabil, sud-estul Transilvani
ei și bazinul Șiretului, pentru această ultimă zonă fiind, dealtfel, atestată o căpetenie getică, Oroles, sub
conducerea căruia autohtonii poartă
lupte cu seminții de origine germa
nică ce căutau să se infiltreze în
acest teritoriu. Nu avem incă sufici
ente informații despre a patra; poa
te și a cincea grupare, care in mod
logic trebuie să fi cuprins una — pe
geto-dacii din Oltenia și Banat, cea
laltă — pe cei din nordul țării noas
tre. Toate aceste formații politice au
avut tradiții istorice bogate și, desi
gur, la fel de vechi, înrădăcinate în
începuturile mileniului I î.e.n.
în lumina acestor considerente,
„saltul calitativ" spre o formă nolitică
mai avansată, reprezentată prin sta
tui lui Burebista, își găsește expli
cație firească in desfășurarea înde
lungatului proces de dezvoltare
a
fiecărei grupări geto-dace în parte.
Actul istoric înfăptuit de Burebista
a consfințit unirea sub o conducere
unitară a unor populații avînd ace
leași interese politice si economice,
vorbind aceeași limbă. împărtășind
aceleași credințe si aspirații.

lîr. Alexandru VUIPE

cercetător principal
la Institutul de arheologie,
București
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- misiune de frunte a criticii teatrale
Pas cu pas, cronică după cronică,
critica dramatică își face datoria,
consemnind, analizînd coordonatele
vieții teatrale actuale. „Diagnosti
cele" sînt, de cele mai multe ori,
exacte sau aproape exacte, ceea ce,
într-un domeniu atît de supus subiectivităților, nu e puțin, starea de
sănătate a teatrului, cînd e reală, e
menționată ca atare, unele maladii
sînt depistate la timp, ce-i drept mai
mult curativ decît profilactic, fie
care piesă în premieră, fiecare
spectacol important (și chiar destule
neimportante), numeroase interpre
tări actoricești
sînt consemnate.
Astfel, critica participă la întreține
rea pulsului viu ăl teatrului și, tot
odată, se constituie ca un instru
ment de lucru pentru prezent și vi
itorime deloc neglijabil.
Critica teatrală și-a cîștigat, de
regulă, independența față de obiectul
criticii, deși, uneori, a fost păr
tașă la grave distorsiuni, prin tă
cere. (A tăcut, de pildă, cînd la te
leviziune s-a montat un scenariu
după trilogia lui Delavrancea fără
Calboreanu, după cum critica de
film a cam tăcut cînd s-a ecranizat
„Baltagul" cu o italiancă în rolul
Vitoriei Lipan și nu cu Olga Tudorache).
Majoritatea criticilor de teatru
s-au raliat conceptului criticii active,
se implică deci în elaborarea pro
gramelor teatrale și chiar în realiza
rea acestora, deci nu se mulțumesc
cu rolul de „degustător" și de in
stanță de judecată, în salonul
de
onoare al teatrului, ci intră în bu
cătăria acestuia, ceea ce presupune,
la acești critici, un acut simț ăl
responsabilității, acceptarea
ideii
că și judecătorii pot fi judecați.
Critica teatrală,. prin secția de re
sort a Asociației oamenilor de artă,
a constituit un sistem de diagnostica
re globală, de luare a „foii de tempe
ratură" a teatrului în fiecare stagiu
ne, prin organizarea, care e cu certi
tudine o "reușită. a colocviilor și festi
valurilor profilate tematic, ce se des
fășoară cu o largă participare a criti
cilor, realizatorilor, spectatorilor. în
nu puține localități din țară, fiind
astfel și o modalitate efectivă de
democratizare și descentralizare a
artei, de formare a culturii teatrale.
Activează astăzi în critică personali
tăți inconfundabile și apar și tineri
serioși, interesanți, deși diletantis
mul și aproximația n-au dispărut.
Se înțelege, cred, de la sine, de
altfel, că, deși se află pe o platformă
ideologică comună, criticii evită, pe
bună dreptate, uniformizarea,
ce
nușiul, ceea ce nu înseamnă însă
că nu ne surprind, uneori, aprecie
rile și judecățile de valoare situate
la poli opuși. Unitatea ideologică nu

duce inevitabil la despersonalizare.
Dar nici teama de uniformizare nu
trebuie să ducă la slăbirea frontului
comun al criticii în lupta pentru
atingerea unor obiective majore.
Se știe că nu numai sinteza gră
bit generalizatoare, formulată . în
*
absența
empiriei și analizei, dar și
analiza, în absența sintezelor, poate
fi un mod de ocolire a adevărului.
Nu e suficient să stabilești adevărul
în fiecare caz în parte, pentru fie
care piesă și fiecare spectacol, ci e
necesar să fie decelate
situațiile
și tendințele globale.
Unii oameni de teatru, dintre aceia
care, în fapt, sint sau au devenit o
frînă în dezvoltarea teatrului,
iși
imaginează că nimeni nu le înre
gistrează „isprăvile", delăsarea, de
zinteresul. Critica teatrală se cade

Opinii
de Theodor MÂNESCU
să urmărească îndeaproape angre
narea teatrului în formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste, contri
buția sa la lărgirea orizontului spiri
tual al oamenilor și la cristalizarea
concepției despre lume, urmărind
programele de educație ale fiecărui
teatru, în cadrul profilului pe care
îl are.
A decela situațiile și tendințele
globale, „posibilitățile pozitive sau
negative", presupune și
acțiunea
unitară, de campanie, masivă, în
front comun, simultană, in
jurul
unor obiective majore.
Recent, au fost numiți noi direc
tori la unele Naționale, nu la toate,
ceea ce mi-a amintit că de
mult
critica n-a examinat global situația
reală a Naționalelor, dacă acestea
țin cu adevărat pasul cu dezvoltarea
revoluționară a societății
noastre,
dacă ele se situează cu adevărat în
avangarda artei
socialiste,
prin,
repertoriu și
expresie novatoare
sau, dimpotrivă, se complac in me
diocritate, rezultate artistice
oarecari, poncife și clișee de sorginte
„academizantă".
Toți criticii sînt convinși că șansa
teatrului este, în orice moment, dra
maturgia națională de actualitate.
După părerea mea, dramaturgia se
află intr-un moment bun. Mă gîndesc la piesele lui D. R Popescu,
„Balconul", „Studiu osteologic", la
satira lui Teodor Mazilu „Mobilă și
durere" (avem nevoie și de satiră,
nu ?), la orizont răsar creațiile unui
talent de excepție, Mircea Săndulescu. Ei bine, e momentul ca cri

tica să întrebe (să întrebe, nu să se
întrebe), simultan, masiv, în front
comun, care
e geografia reperto
riului teatrelor bucureștene, de ce se
joacă atitea fleacuri (inclusiv străine,
dar traduse de secretarii literari sau
alți oameni simpatici din teatrele
respective), de ce cele mai bune
teatre (cu excepția a vreo două)
ocolesc tocmai marile piese ale
dramaturgiei naționale de actuali
tate ? Să fi devenit aceste teatre
deficitare în plan intelectual și poli
tic ? La ora actuală, decalajul nu
mai e numai între trupe de excepție
și piese mediocre, ci se manifestă in
faptul că trupe de excepție joacă
de bună voie piese mediocre și se
dovedesc incapabile să preia
sar
cinile dificile ale montării acelor
piese care, acum nu poimîine, aduc
un cuvînt nou în dramaturgie. Exa
minarea situației globale în acest
domeniu n-ar mai lăsa loc campani
ilor publicitare fără acoperire, apre
cierii vreunui teatru în fond co
mercial, de „bulevard", drept un
teatru „activ în contemporaneitatea
socialistă", situării teatrelor în fond
mici drept teatre mari etc.
Dar teatrele din centrele munci
torești ? Ce mai fac, așadar,
tea
trele din Reșița, Turda, Petroșani,
Baia Mare ș.a., ce mai fac ele nu
spectacol cu' spectacol, ci global,
care le e situația, ce tendințe se
manifestă, plutesc, sînt în, ascensiune
sau se scufundă ? Și de ce sint toc
mai ele teatre de categoria a treia ?!
Dar este critica, la ora actuală, în
totalitatea ei, suficient de înarmată
ca să abordeze problema proble
melor, cea mai spinoasă, aceea a
publicului: avem, o știm cu toții, un
public receptiv, cu un orizont larg,
ce stimulează generos direcțiile po
zitive, novatoare ale teatrului prin
care acesta își îndeplinește misiunea
educativă, 'dar, din și in perspectiva
necesității omogenizării populației, nu
există și posibilitatea ca unele spec
tacole novatoare să fie respinse
sau neînțelese (ceea ce e totuna) de
acele categorii ale publicului „for
mate" ' la școala
vechiului, a
„academismului" ca și la „școala"
kitsch-ului?
Teama de uniformizare, de des
personalizare
are temeiurile ei.
Dar e momentul, cred, al inte
grării criticilor într-un front co
mun, care să acționeze masiv, si
multan, pentru soluționarea unor
mari probleme ale teatrului care-și
așteaptă încă soluțiile, ca o com
panie de șoc căreia să nu-i re
ziste mediocritatea, impostura, non
valoarea și pe al cărei drapel să
fie înscrise criteriile axiologice ale
epocii „noii calități".

Noul număr al revistei se deschide
cu articolele : „Concepția originală a
tovarășului NICOLAE CEAUȘE'SCU
cu privire la creșterea rolului condu
cător al partidului" de Ștefan Mocuța ; „Noi lucrări din opera tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU" — o
strălucită expresie a cerințelor pro
gresului neîntrerupt al țării, a nă
zuințelor vitale ale poporului" ; „în
trecerii socialiste — înaltă amplitu
dine, eficientă maximă" ; „Preschim
barea documentelor de partid — ac
țiune cu profunde semnificații ' poli
tice" ; „Alegerile de deputați —| eve
niment major în viața națiunii" ;
„Bogat conținut instruirii membrilor
noilor organe de partid alese".
Cităm, de asemeni, din sumar :
Ancheta redacției „întreaga activi
tate — la cotele impuse de marele
forum al comuniștilor" ; „îndrumare
concretă comitetelor organizațiilor
proprii ale Frontului Unității Socia
liste" ; „Adunările generale ale oa
menilor muncii — tribune ale expe
rienței și inițiativei creatoare a ma
selor" ; „Concepția materialist știin
țifică a partidului — concepție pro
prie fiecărui comunist, fiecărui mem
bru al societății noastre" (anchetă).
Sînt publicate, totodată, tematici orientative pentru studierea documen
telor Congresului al XII-lea al
P.C.R. în cadrul învățămîntului poli
tico-ideologic.

tV
PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală
11,00 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewing
11.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Album literar. Mihai Eminescu
16.30 Curs de limba engleză
16.55 Din țările socialiste
17,20 Almanah pionieresc
17,40 Handbal masculin : Steaua — Di
namo (derbiul campionatului na
țional). Transmisiune directă de
la Palatul sporturilor și culturii
19,00 Telejurnal
19.30 în întîmpinarea. Congresului Fron
tului Unității Socialiste
19.55 Eminescu, pururi tînăr... Emisiune
literar-muzical-coregrafică
20.55 Orizont tehnico-științific
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.30
17,45
17.55
18,10
18.50
19,00
19.30

19.55
20.55
21.25
21,35

Album coral
Buletin rutier
Colocviile copilăriei
Johannes Brahms — Simfonia a
IV-a
1001 de seri
Telejurnal
în întîmpinarea Congresului Fron
tului Unității Socialiste
Eminescu, pururi tînăr...
Viața economică a Capitalei
Intermezzo muzical
Telejurnal
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Aflînd de tratamentul medical la care sînteți supus, în numele poporului
român, al meu personal și al tovarășei mele, vă adresez din toată inima,
dragă tovarășe Tito, cele mai călduroase urări de însănătoșire grabnică, de
restabilire deplină a sănătății.

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

Un nou concurs organizat
de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii
Comitetul Național pentru Apărarea
Păcii organizează în anul 1980 un nou
concurs pe bază de buletine pentru
„Fondul Păcii", cu tema : „Dezvol
tarea intensivă și multilaterală a
României — contribuție de mare în
semnătate la cauza păcii, socialismu
lui și progresului în lume".
Concursul este dotat cu 661 de pre
mii, între care 2 în valoare de 25 000
lei fiecare, 2 în valoare de 10 000 lei
fiecare, 7 în valoare de 5 000 lei fie
care, 50 în valoare de 1 000 lei fie
care.
- Buletinele de. concurs pot fi procu
rate, cu începere de la 20 ianuarie,

prin comitetele județene, municipale
și orășenești de luptă pentru pace,
precum și prin întreprinderi, institu
ții și cooperative, prin unitățile de
învățămînt de toate gradele, prin ca
sele și căminele culturale de la orașe
și sate.
în. Capitală, buletinele pot fi pro
curate la sediul Comitetului munici
pal de luptă pentru pace, str. Biserica
Amzei nr. 29, sector 1, prin comite
tele de luptă pentru pace ale sectoa
relor și prin Universitatea culturalștiințifică — sala Dalles — bd. N.
Bălcescu nr. 18.

Manifestări consacrate împlinirii a 130 de ani
de la nașterea lui Mihai Eminescu
La Academia de științe sociale . și
politice a avut loc, luni, o sesiune
de comunicări științifice organizată
de Institutul de istorie și teorie li
terară „George Călinescu", în cola
borare cu Uniunea scriitorilor, Fa
cultatea de limbă și literatură română
a Universității București și Muzeul
literaturii române, au prilejul împli
nirii a 130 de ani de la nașterea lui
Mihai Eminescu.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit
de prof. dr. docent Zoe DumitrescuBușulenga, vicepreședinte al acade
miei.
Comunicările prezentate au relevat
prezența vie a creației eminesciene
în cultura și literatura română, con
tribuția acesteia la îmbogățirea pa
trimoniului național, valoarea și locul
marelui poet român în cultura și li
teratura universală.
,
★
In aceeași zi, la Iași au fost inau
gurate manifestările cultural-artistice- omagiale, organizate sub gene
ricul „Permanența operei emines
ciene". Astfel, la Combinatul de uti
laj greu a avut loc medalionul li
terar „Eminescu — luceafărul poeziei
românești", la care și-au dat con
cursul poeți și prozatori, istorici și
critici literari ieșeni. De asemenea, la
Biblioteca centrală universitară din
Iași s-a deschis o expoziție oma
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gială dedicată vieții și operei mare
lui nostru poet. Sînt expuse ediția
princeps a poeziilor lui Eminescu,
alte ediții rare, traduceri ale poeziei
eminesciene în limbi de circulație
universală, studii și articole privind
viața și creația sa literară, precum
și volume, cu autograful poetului,
care au figurat în biblioteca per
sonală.

Inspectoratul silvic iudetean
Mureș
(Urmare din pag. a IlI-a)

★

„Mihai Eminescu — luceafărul poe
ziei românești" — este genericul ma
nifestării desfășurate, luni dupăamiază, la librăria „Ramuri" din
Craiova, prilejuită de împlinirea a
130 de ani de la nașterea poetului.
în cadrul acesteia, conf. univ. dr.
George Sorescu, de la Universitatea
din localitate, a prezentat personali
tatea și creația lui Eminescu, iar
actorul Emil Boroghină, de la Na
ționalul craiovean a susținut un re
cital de versuri.

6. — Vom acționa pentru creșterea continuă a ni
velului de pregătire profesională a întregului perso
nal muncitor, prin calificarea
unui număr de 40
muncitori, perfecționarea profesională a 288 lucrători
și prin pregătirea corespunzătoare a întregului efectiv
de pădurari pentru a participa Ia concursul profe
sional „Cel mai bun pădurar".
7. — Intensificarea propagandei silvice prin organi
zarea de conferințe în cămine culturale și școli, pre
zentarea de filme documentare pe teme legate de
conservarea și dezvoltarea fondului forestier și an
trenarea unui număr cit mai mare de cetățeni la
lucrările de refacere a fondului forestier în cadrul
acțiunii „Luna pădurilor".
8. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de
viață ale întregului personal muncitor se vor da în
folosință cu 15 zile înainte de termen cantoanele
silvice programate a se realiza în anul 1980, se vor
amenaja cabanele forestiere existente și vor fi con
struite noi spații de cazare Ia toate șantierele și
punctele de lucru îndepărtate, asigurîndu-sc o apro
vizionare ritmică cu produse alimentare.

*

.

In aceeași zi, la Drobeta-Turnu
Severin au fost inaugurate „Zilele
Eminescu". Timp de o săptămînă vor
avea loc dezbateri și simpozioane
despre personalitatea și creația lu
ceafărului poeziei românești, despre
locul său în literatura română și
universală. Vor fi deschise, de ase
menea, expoziții de cărți și vor avea
loc montaje literar-muzicale, seri de'
poezie și alte manifestări.
(Agerpres)

vremea

____________________________________________________________________________________

„Cuibul șoimilor*11*1
de la Păltiniș
La Păltiniș, între brazi, la 1400
m altitudine, cei mai mici schiori vin
la „Cuibul șoimilor" situat la numai
cîteva sute de metri distanță de pirtia principală. Sint găzduiți acolo
unde, cu numai cîteva luni in urmă,
era o veche baracă părăsită. O clă
dire despre care se spusese nu o dată
„Să fie demolată, fiindcă strică as
pectul stațiunii". Iată însă că s-au
găsit oameni inimoși — părinți ai ele
vilor înscriși la clubul sportiv șco
lar „Șoimii" Sibiu — care au fost de
altă părere. Ei s-au constituit în
echipe de constructori și instalatori,
au lucrat duminicile și după-amiezile
pentru a reface acoperișul și insta
lațiile sanitare ; au găsit mobilierul
strict necesar prin poduri și colțuri
uitate. După cîteva mii de ore de
muncă voluntară, cu sprijinul eficient
al întreprinderii județene de construcții-montaj și al direcției agri
cole sibiene, baraca dărăpănată a
devenit gazdă primitoare pentru 60
de copii. în vacanță, în timpul liber,
doi inimoși profesori de educație fi
zică, Dan Lașiță și Dan Ungureanu,
au inițiat aici pe micii schiori în
tainele măiestriei sportive. Și, ceea
ce unul dintre părinți, Ludwig
Beke, a înscris pe firmament la
inaugurare — rămîne în continuare
o invitație de duminică : „Bine-ați
venit la Cuibul șoimilor !“.

C.BORDEIANU

(Urmare din pag. I)

gurării resurselor materiale de care
au nevoie, pregătirii condițiilor de
lucru pe timpul iernii, folosirii cu
randament deplin a timpului de
lucru al oamenilor și utilajelor de
construcții, întăririi ordinii și disci
plinei în muncă pe șantiere.
în cadrul măsurilor luate pentru
îndeplinirea prevederilor de plan pe
1980, concentrarea
activității
pe
obiective de importanță majoră, la
care au fost create condiții optime
de execuție, reprezintă o
pîrghie
importantă, menită să determine ac
celerarea ritrftului de lucru, extin
derea gradului de mecanizare
a
lucrărilor, raționalizarea și mecani
zarea transportului și manipulării
materialelor de construcții.
Pe de altă parte, acordăm o aten
ție deosebită îndeplinirii ritmice a
prevederilor fizice și valorice de
plan, prin realizarea în primul tri
mestru a cel puțin 22 la sută din
planul anual și devansarea terme
nelor de punere în funcțiune la unele
investiții planificate în
semestrul
II. Vom acționa, în continuare, cu
și mai multă hotărîre pentru creș
terea gradului de industrializare a
lucrărilor, promovarea consecventă
a progresului tehnic, extinderea și
generalizarea tehnologiilor de exe
cuție eficiente. în vederea creșterii
gradului de folosire productivă a
timpului de lucru, potrivit indicați
ilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ne preocupă îptr-o foarte mare mă
sură generalizarea acordului global,
ca instrument de organizare și con
ducere a producției și de retri
buire a muncii.
— Pe lingă sarcinile planului pe
1980, unele colective de constructori
și montori trebuie să
recupereze
grabnic o serie de restanțe din anul
trecut. Ce măsuri au fost adoptate
îți acest scop ?
— Așa cum am arătat, pe o serie
de șantiere s-a acționat, in cursul
anului precedent, sub nivelul posi
bilităților existente. Cauzele
sînt
cunoscute : organizarea necorespun
zătoare ă unor lucrări, folosirea cu>
randament scăzut a utilajelor
de
execuție din dotare, abateri de la
ordinea și disciplina în muncă. Pe
de altă parte, asupra evoluției unor
investiții a grevat serios pregătirea
necorespunzătoare a condițiilor de
începere a lucrărilor făcută de către
unii titulari, beneficiari și proiectanți, întîrzierile în livrarea unor
însemnate volume de utilaje tehno

® TELESCOP ÎN SPA
ȚIU COSMIC. în 1983 so
cialiștii și cercetătorii vor avea
posibilitatea să asiste „în direct"
la desfășurarea unor fenomene
din Univers, grație primului te
lescop ce va fi plasat pe orbită
în jurul Terrei. Se știe că actua
lele instrumente nu permit as
tronomilor să urmărească decît
aproximativ 90 la sută din Uni
versul vizibil. Telescopul spațial
va fi de 100 de ori mai puternic
decît cel mai puternic telescop
terestru și va permite astfel ob
servarea și a restului de 10 la
sută. Or, se crede că această
porțiune a Universului ar cu
prinde „imagini" vechi de 15 mi
liarde de ani, cu alte cuvinte,
contemporane cu ceea ce savanții consideră, îndeobște, a fi

A

In cîteva rînduri

Timpul probabil pentru zilele de 16,
17 și 18 ianuarie. In țară
Vremea se
va încălzi treptat. Cerul va fi variabil,
cu înnorări mai pronunțate în vestul și
nordul țării. Vor cădea
precipitații,
mai' ales sub formă de ninsoare. în
deosebi în a doua parte a . intervalului.
Spre sfîrșitul intervalului, izolat, se va
produce polei. Vintul se va intensifica,
îndeosebi în Banat și zona de munte.
Se va produce ceață cu depunere de
chiciură. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre minus 15 și minus
5
grade, mai coborîte în estul Transilva
niei, iar cele maxime între minus 12 și
minus 2 grade, mal ridicate spre sfîr
șitul intervalului, pînă la plus 5 grade.
In București : Vremea, rece la început,
se va încălzi treptat. Cerul se va înno
ra, devenind favorabil precipitațiilor,
mai ales sub formă de ninsoare. Vint
slab pînă la moderat. Temperatura în
creștere, mai ales în. a doua parte a
intervalului. Se va produce ceață
cu
depunere de chiciură. (Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

® în turneul internațional de volei
pentru juniori de la Sofia,, selecțio
nata României a învins cu scorul de
3—0 echipa Ungariei și a pierdut cu
1—3 meciul cu prima reprezentativă
a Bulgariei.
Alte rezultate : Spania — Bulgaria
(B) 3—2 ; Polonia — Ungaria 3—2 ;
Bulgaria (A) — Spania 3—0.
© La Goirle (Olanda), în campio
natul european de tenis pe teren aco
perit (grupa B — seria a II-a), se
lecționata Olandei a învins cu scorul
de 3—0 formația Iugoslaviei. Echipa
României, care evoluează in aceeași
serie, a întrecut la Focșani, cu 2—1,
formația Finlandei. în meciul urmă
tor, tenismanii români vor întîlni joi,
tot la Focșani, reprezentativa Bul
gariei.
© La Bogota, în cel de-al doilea
meci al turneului internațional tri
unghiular de fotbal, echipa Colum
biei a terminat la egalitate : 1—1
(0—1) cu selecționata divizionară din
Ungaria. în prima repriză, oaspeții
au dominat mai mult, marcînd în mi
nutul 29 prin Sokolay. După pauză,
gazdele au reușit să egaleze în mi
nutul 53 prin Sarmiento. Miercuri, la
Caii, echipa Columbiei întîlnește se
lecționata divizionară din România.
© în ultima zi a turneului inter
național de polo pe apă . desfășurat
în Berlinul occidental, echipa Rapid
.București a învins cu scorul de 9—1
(1—0, 3—0, 2—1, 3—0) formația bra
ziliană Sao Paulo. Clasament final :
1. Spandau — 8 puncte ; 2. Hilversu.m — 5 puncte ; 3. Dubrovnik — 5
puncte ; 4. Rapid — 2 puncte ; 5. Sao
Paulo — zero puncte.

O „Turneul campionilor" la tenis
— ediția 1979 s-a încheiat la „Ma
dison Square Garden" din New York
cu victoria jucătorului suedez Bjorn
Borg, care l-a întrecut în finală in
două seturi cu un scor simetric 6—2,
6—2 pe americanul Vitas Gerulaitis,
Proba de dublu a revenit cuplu
lui american John McEnroe — Peter
Fleming, care a învins în finală cu
6—3, 7—6, 6—1 perechea Tom Okker
(Olanda) — Wojtek Fibak (Polonia).
• Competiția internațională mascu
lină de handbal „Cupa Mării Baltice"
s-a încheiat la Kiel (R.F. Germania)
cu succesul selecționatei U.R.S.S.,
care a învins în finală cu scorul de
18—16 (11—10) formația R.D. Ger
mane.
în meciurile pentru clasament s-au
înregistrat următoarele rezultate :
locurile 3—4 : R.F. Germania (A) —
R.F. Germania (B) 20—15 ; locurile
5—6 : Danemarca — Islanda 28—20 ;
locurile 7—8 : Polonia — Norvegia
23—16.
• Desfășurat în orașul norvegian
Hamar, campionatul mondial feminin
de patinaj viteză a fost cîștigat de
sportiva sovietică Natalia Petrușeva
(în vîrstă de 24 de ani), care a ter
minat învingătoare în trei din cele
patru probe ale concursului, totalizînd la multiatlon 179,046 puncte.
® Proba masculină de slalom spe
cial desfășurată pepîrtia de la Kitzbuehel (Austria) a revenit lui An
dreas Wenzel
(Liechtenstein) —
l’41”10/100, urmat de Christian Neureuther (R. F. Germania) și Jacques
Luethi (Elveția).
.

Centrul de fizica Pămîntului și
seismologie comunică :
în ziua de 14 ianuarie 1980, la ora
17, 8 minute și 16 secunde s-a pro
dus, în. regiunea Vrancea, la adîncimea de 120 km, un cutremur de
pămint cu magnitudinea 5,1 (scara
Richter).
Intensitatea cutremurului in zona
epicentrală a fost de V grade (scara
Mercalli).
Cutremurul a fost simțit la Bucu
rești, Focșani, Tecuci, Ploiești, Cheia,
cti intensități de IV—V grade.
Nu s-au înregistrat pagube ma
teriale..

logice, ca și a unor cantități apre
ciabile de prefabricate,
construcții
metalice și alte materiale. Din ana
lizele făcute cu titularii de inves
tiții, furnizorii de utilaje și mate
riale, organele locale de partid, pe
șantierele unor mari capacități ale
chimiei din platformele Brazi, Teleajen, Midia, Pitești și altele, pre
cum și de la Combinatul de utilaj
greu din Iași, pe platformele indus
triale Bistrița, Botoșani, Tulcea,
Zalău și altele am desprins
con
cluzia că, printr-o conlucrare mai
strînsă cu factorii interesați și mo
bilizarea constructorilor,
dispunem
de mijloacele necesare pentru re
dresarea energică a activității des
fășurate. Pentru aceasta, am adoptat

mașini din Bistrița și Craiova, unde
am prevăzut, chiar pentru această
lună, realizarea Unor volume impor
tante de lucrări de montaj, Dealtfel,
am stabilit, pe- ansamblul trimes
trului I montarea unui volum de uti
laje, în valoare de peste 5 miliarde
lei, din care o bună parte repre
zintă utilaje aflate in stoc. Pe luna
ianuarie, programul de montaj pre
vede utilaje în valoare de 1,7 mi
liarde lei, dintre care 1,15 miliarde
lei sînt utilaje din stoc.
Diminuarea
hotărită a stocurilor
este condiționată și de livrarea uti
lajelor în ordinea de montaj a aces
tora, ceea ce presupune, înainte de
orice, respectarea de către toți fur
nizorii a termenelor clar
stabilite

gătit, sub toate aspectele sale, decit
oricare din ceilalți ani ai cincinalului.
Dispunem de circa 70 la sută din do
cumentația de execuție necesară
pentru întregul an de plan, dar, din
păcate, gradul de asigurare cu pro
iecte diferă de la un titular de in
vestiții la altul. în ceea ce privește
investițiile noi introduse în plan,
pentru a începe lucrările în 1980,
trebuie să arăt că aproape 75 la sută
dintre ele nu sint incă aprobate.
Sîntem convinși că, în perioada ime
diat următoare, printr-un contact
strîns cu titularii interesați, se va
reuși să se soluționeze aceste pro
bleme. în legătură cu pregătirea
investițiilor, se ridică cu acuitate
necesitatea, (subliniată
cu tărie de

De la Centrul de fizica
Pâmîntului și seismologie

INVESTIȚIILE ANULUI 1980
toate măsurile în vederea 'stabilirii
cu precizie pe ce șantiere, Ia ce
obiective și mai ales cit anume din
capacitatea
noastră de
producție
trebuie afectată pentru recuperarea
grabnică a restanțelor actuale. De
asemenea,. consider necesar ca be
neficiarii să nu-și țină oamenii
lingă investiții neterminate și să
participe într-o măsură mai mare,
alături de lucrătorii noștri, la mon
tajul utilajelor pe șantiere.
— Ne-ar interesa să aflăm, to
varășe ministru, care este perspec
tiva lichidării stocurilor actuale de
utilaje și pe ce șantiere anume sint
necesare măsuri imediate de îndrep
tare a acestei situații ?
— Punem o mare bază pe plani
ficarea riguroasă a lucrărilor și, Ia
fiecare investiție, am
inventariat
utilajele în stoc ce pot ff montate cu
rapiditate și am stabilit programe
mobilizatoare și realiste de montaj,
ținind seama de potențialul tehnic
și uman existent, de posibilitățile
care ne permit folosirea sa cu efi
ciență sporită. Totodată,
urmărim
cu insistență întărirea
conlucrării
dintre constructori și montori, asi
gurarea neîntîrziată a fronturilor de
montaj, mai ales pentru acele uti
laje care se află pe șantiere. Mă
refer, îndeosebi, la platformele chi
mice Borzești, Midia-Năvodari, Brazi,
Teleajen, la cele metalurgice de la
Zalău, Slatina, ale construcției de

perioada unui șir de corpuri ale
Universului.

© SALTELE PNEUMA
TICE PENTRU BOLNAVI.
Pentru a evita formarea de echimoze la bolnavii ce sînt nevoiți să stea perioade îndelun
gate la pat, specialiștii francezi
au creat un tip nou de salte
le pneumatice, a căror supra
față prezintă'un mare număr de
orificii minuscule. Aerul Com
primat este eliberat numai în
acele zone unde se exercită pre
siunea corpului bolnavului. în
tre pielea bolnavului și supra
fața saltelei se creează o pe
liculă subțire de aer, suprimîndu-se astfel contactul fizic în
tre corpul bolnavului și saltea.

prin contracte și grafice, precum și
expedierea pe șantiere a utilajelor
in succesiunea firească a lucrărilor
de montaj. Aproape 40 la sută din
stocurile existente sînt formate din
utilaje care nu întrunesc condiții
pentru a fi montate : unele au fost
livrate în altă ordine decît
cea
impusă de desfășurarea lucrărilor,
altele au defecțiuni, sînt incomplete
sau nu au amplasamentele și docu
mentațiile de execuție asigurate.
— De la tribuna celui de-al XIIlea Congres al partidului ați preci
zat că, în acest an, unitățile ' de
construcții-montaj vor colabora mai
strîns cu ceilalți factori din dome
niul investițiilor — furnizori de
utilaje și de materiale de construcții,
beneficiari și titulari, pentru pre
gătirea mai bună și din timp a noilor
investiții. Care este stadiul pregă
tirii planului pe 1980 ?
— Realizarea în condiții de efi
ciență sporită a investițiilor — atît
începerea la datele stabilite a lucră
rilor, cit și punerea în funcțiune la
termen a noilor , obiective — impune,
inainte de orice, o pregătire temei
nică, pe multiple planuri, a acestora.
Am inițiat acțiuni comune cu prin
cipalii noștri beneficiari și furnizori,
analizîndu-se măsurile necesare pen
tru asigurarea tuturor condițiilor
materiale cerute de realizarea lucră
rilor în ritm rapid. Ca urmare, anul
de investiții 1980 este mai bine pre-

tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca proiectanții și beneficiarii
să acorde
maximă atenție eficienței soluțiilor
constructive și tehnologice adoptate,
fundamentării indicatorilor tehnicoeconomici, cu alte cuvinte, obți
nerii de efecte economice superioare
de pe urma fondurilor investite.
Ca urmare a sarcinilor trasate de
conducerea de partid și de stat pri
vind reducerea consumurilor de ma
teriale, este necesar ca titularii de
investiții să acționeze stăruitor, cu
energie, prin institutele de proiec
tare din subordine pentru a le de
termina să promoveze pe scară largă
în documentațiile elaborate cele mai
eficiente soluții constructive și mate
riale, astfel îneît să ne putem în
cadra în plafoanele de resurse sta
bilite de organele de sinteză.
— Vă propunem să ne oprim asupra
unei alte probleme de mare impor
tanță pentru creșterea eficienței
economice a fondurilor alocate : re
ducerea costurilor' de investiții și a
consumurilor de materiale, combus
tibili și energie. Cum apreciați re
zultatele obținute pină acum
in
această direcție și ce măsuri con
siderați că trebuie întreprinse rigu
ros și neîntirziat pentru intensifica
rea în continuare a acestei acțiuni ?

— Izvorîtă din necesitatea profundă
de a folosi mai rațional mijloa
cele materiale și financiare, acțiu
nea de reducere — inițiată, după

Colectivul de oameni ai muncii de la Inspectoratul
silvic județean Mureș va acționa cu toată convin
gerea pentru îndeplinirea exemplară a angajamen
telor asumate, pentru traducerea în viață a obiecti
velor stabilite sectorului nostru prin documentele
celui de-al XII-lea Congres al partidului, a sarcinilor
ce ne revin din „Programul național pentru conser
varea și dezvoltarea fondului forestier", parte inte
grantă a programului de dezvoltare economică și
socială a României socialiste.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, BIROUL OR
GANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R., COMITETUL SIN
DICATULUI

întreprinderea județeană
de gospodărie comunală
si locativă Suceava
către toate unitățile de gospodărie
comunală și locativă
însuflețiți de îndemnurile adresate de secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, de
a munci mai bine, mai eficient, oamenii muncii din
întreprinderea județeană de gospodărie comunală și
locativă Suceava au îndeplinit planul pe patru ani
ai actualului cincinal la data de 20 august 1979, cu o
depășire de 123 milioane lei, preconizîndu-se a se
realiza planul cincinal 1976—1980 cu o depășire de
140 milioane lei.
Hotărîți să facem totul pentru aplicarea in viață a
programelor adoptate de
Congresul 'al XII-lea al
P.C.R. privind îmbunătățirea continuă a activității ir
domeniul prestărilor de servicii către populație, al
ridicării nivelului edilitar-gospodăresc al localităților

cum se știe, de secretarul general
aU partidului — a angajat practic
toate forțele existente in acest do
meniu, demonstrîndu-și cu preg
nanță marea sa eficiență economică,
în urma sarcinilor și indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
consfătuirile de lucru cu proiectanții
și constructorii sau cu prilejul vizi
telor de lucru la expozițiile organi
zate în acest scop, pe șantiere și în
institute de proiectare au fost luate
măsuri hotărite și cuprinzătoare
vizînd înlocuirea soluțiilor construc
tive ce duceau la consumuri ridi
cate de materiale și la scumpirea
lucrărilor. Rezultatele sînt cunos
cute : pe ansamblul cincinalului, au
fost economisite fonduri în valoare
de circa 100 miliarde lei, orientate
spre construirea unui însemnat nu
măr de apartamente,
devansării
unor obiective de investiții, reali
zării altor lucrări de interes major.
Principala copcluzie desprinsă în
urma eforturilor depuse în această
direcție constă în caracterul per
manent, de zi cu zi, al acestei acțiuni.
De aceea, constructorii au datoria, și,
prin măsurile adoptate, credem că
vom reuși să le imprimăm această
atitudine, să manifeste o
înaltă
exigență față de buna gospodărire
și înlăturarea risipei, economisirea
severă a combustibilului și energiei,
a tuturor resurselor materiale în
credințate, precum și față de cali
tatea proiectelor, transformîndu-se
din executanți ai unor soluții con
structive elaborate de alții în co
autori direcți ai lor. în aceeași mă
sură, preocupările
lucrătorilor de
pe șantiere trebuie susținute de
proiectanți, dar și de producătorii
de materiale de construcții, chemați
să introducă rapid în fabricație toate
noile materiale prezentate in cadrul
expozițiilor despre care am vorbit,
la nivelul cerințelor. în aceste zile,
cînd întreaga țară este străbătută de
suflul înnoitor al chemărilor Ia în
trecere, pe acest ân — ultimul din
actualul cincinal — îmi exprim de
plina încredere că, alături de co
lectivele de oameni ai muncii din
toate sectoarele de activitate, con
structorii vor munci, cu însuflețirea
și hotărîrea care-i caracterizează,
pentru îndeplinirea exemplară a
planului de investiții din acest an,
punerea în funcțiune a tuturor noilor
obiective productive și
pregătirea
în condiții superioare a sarcinilor
cincinalului 1981—1985, stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului.
Convorbire realizată de

cuvinte au fost reținute de cel
care au fumat țigări fără nico
tină.

© „A VEDEA FĂRĂ A
FI VĂZUT'*. Pentru posesorii
de automobile care vor să fie
apărați de „privirile indiscrete"
din afară, fără insă ca vizibilitatea din interior să fie stînjenită, in S.U.A. au fost realizate pentru geamurile din spate ale autovehiculelor un tip
special de materiale. Se poate
selecționa la alegere fie un ecran din plastic, reprezentînd un
peisaj, un grup de cai in galop
(vezi fotografia), un apus de'

soare tn deșert sau oricare alt
decor, fie o „oglindă" extrem de
subțire, argintată sau aurită,
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1. Depășirea cu 5 Ia sută a planului de producțieprestații în activitatea de gospodărie comunală, loca
tiv» și prestații în construcții.
2. Extinderea și diversificarea prestațiilor de servi
cii pentru populație în domeniul gospodăriei comu
nale și locative, prin organizarea a 15 activități in 6
localități.
3. Extinderea rețelei de apă potabilă și a eelei de
canalizare cu 15 km fiecare.
4. Asigurarea condițiilor pentru deschiderea fi
nanțării investițiilor cu cel puțin 30 zile înainte de
data planificată a începerii lucrărilor, asigurindu-se
darea in folosință a 2 650 apartamente și obiectivelor
edili tar-gospodăreș ti.
5. Reducerea efortului propriu de investiții cu 1 la
sută pe seama măririi duratei de funcționare a utila
jelor și instalațiilor, rcspectînd graficele de întreți
nere și mărind ciclul de exploatare intre două repa
rații capitale.
6. La execuția lucrărilor de reparații și întreținere a
fondului locativ de stat vom realiza o economie de 1
leu Ia suta de lei preț deviz.
7. Realizarea de economii față de consumurile
normale la : lemn cu 5 la sută, metal cu 2 la sută,
ciment cu 3 la sută, energie electrică cu 2,5 la sută,
energie termică cu 1 la sută (prin creșterea randa
mentului cazanelor).
8. Reducerea pierderilor de apă cu 500 mii m.c. față
de cele înregistrate în anul 1979 prin respectarea pla
nului de revizii, reparații a rețelelor de distribuție a
apei potabile și efectuarea la termen a controalelor
planificate, precum și extinderea contorizării consu
matorilor.
9. Pentru ridicarea continuă a gradului de înfrumu
sețare a localităților se vor extinde spațiile verzi cu
20 hectare, se vor planta 10 000 arbori, 16 000 tranda
firi, 74 000 arbuști și 2,5 milioane flori. Se vor
amenaja 15 locuri de joacă pentru copii.
10. Realizarea unui indice de utilizare a fondului
de timp de 97 la sută prin întărirea ordinii și disci
plinei în rindul personalului muncitor. Pentru asigu
rarea forței de muncă calificate vom pregăti, prin
cursuri de calificare și policalificare, un număr de 450
muncitori, precum și perfecționarea pregătirii profe
sionale a peste 1 570 oameni ai muncii.
11. Depășirea cu 2 la sută a planului de beneficii
corcspunzind unei valori absolute de un milion lei,
pe seama sporirii volumului producție-prestații, redu
cerii cheltuielilor de producție și in special a cheltu
ielilor materiale, îmbunătățirii parametrilor de func
ționare a utilajelor.
12. In vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă
și viață a oamenilor muncii se vor da în folosință
3 baze de producție, cu dotare tehnică corespunză
toare in municipiul Suceava, orașul Vatra Dornei și
comuna Baia ; de asemenea, vom incepe lucrările la
baza de producție a orașului Rădăuți și vom efectua
lucrări de tehnica securității muncii în valoare de
700 000 lei.
Ângajîndu-ne ferm, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, să înfăptuim aceste obiective,
ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se va
desfășura între întreprinderile de gospodărie comu
nală și locativă din țară va constitui un factor im
portant în îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate
de conducerea superioară de partid și de stat pri
vind ridicarea nivelului de trai al populației.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, COMITETUL
DE PARTID, COMITETUL SINDICATULUI, COMI
TETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

• VRANCEA. „Documentele
Congresului al XII-lea al parti
dului — măreț program de pro
gres și civilizație, de înaintare
a României spre comunism" —
este tema ciclului de acțiuni ce
se desfășoară la căminele cul
turale din județ în cadrul că
rora sînt organizate expuneri,
seri de întrebări și răspunsuri,
dezbateri. în comuna Tulnici a
fost prezentat montajul muzicalliterar „Sîntem aici de 2050 de
ani", iar la Bîrsești sătenii au
purtat un viu dialog cu briga
da științifică pe tema „Nimic
supranatural in producerea fe
nomenelor naturale". (Dan Drăgulescu).
O BACAU. Pe lingă spectaco
lele prezentate la sediu, colecti
vul Teatrului dramatic „Bacovia“ a organizat microstagiuni
permanente în 10 orașe și cen
tre muncitorești din Moldova,
între care Suceava, Focșani, Ro
man, municipiul Gh. GheorghiuDej, Moinești, Comănești.
în
acest scop, actorii au pus
în
scenă o seamă de
spectacole
speciale, cum ar fi „Concurs de
frumusețe"
de T.
Popescu,
„Stress" de M. R. Iacoban, „Doi
pentru un tango" de
George
Genoiu. (Gh. Bal^).
• CONSTANȚA. în holul clu
bului Șantierului naval Constan
ța este deschisă expoziția
de
artă plastică cuprinzînd 30 de
lucrări semnate de navaliștii
Sanda Popa și Constantin Dincă. De asemenea, Casa armatei
din localitate găzduiește expo
ziția personală a pictoriței ama
toare Dorina Popovici, asistent
universitar la Institutul de ma
rină „Mircea cel Bătrîn", și ex
poziția de grup a elevilor Șco
lii populare de artă din oraș.
(George Mihăescu).
O SIBIU. La Sibiu, orașulgazdă al festivalurilor națio
nale de jaz din ultimii ani, a
luat ființă, pe lingă ^Oficiul
județean de turism, un nou club
de profil — „Studio-jaz — Si
biu". • Filiala Sibiu a Asocia
ției filateliștilor din România a
editat recent o nouă și intere
santă lucrare, „Palmaresul con
cursului de filatelie — Marca
poștală
—
pasiunea
mea".
(Nicolae Brujan).

• IAȘI. în cadrul acțiunilor
pentru răspîndirea cunoștințelor
cultural-științifice, biblioteca ju
dețeană „Gheorghe Asachi" din
Iași a organizat o expoziție de
carte pe tema „Știință, religie,
societate". Cu acest prilej s-a
făcut și prezentarea cărții „Ști
ința în slujba vieții".
Opera
Română din Iași a prezentat un
reușit spectacol de varietăți.
Alături de soliști și ansamblul
de balet al acestei prestigioase
instituții de cultură s-au produs
și soliști amatori de muzică
ușoară. (Manole Corcacl).
t
• NEAMȚ. în organizarea
comitetului județean de cultură
și educație socialistă, .în casele
de cultură,, cluburile și căminele
culturale din localitățile județu
lui Neamț au loc în aceste zile
cicluri tematice de manifestări
cultural-educative.
„Pe
plai
strămoșesc, construim comunis
mul" prezintă perspectivele des
chise dezvoltării patriei de căjtre cel de-al XII-lea Congres al
partidului, iar cel intitulat „In
formație, formație, creativitate",
probleme ale dezvoltării știin
ței și tehnicii contemporane, ale
folosirii cuceririlor științifice în
activitatea practică. Actorii Tea
trului Tineretului din Piatra
Neamț participă în aceste zile
la întîlniri cu publicul din co
munele județului, cu care pri
lej acordă și un eficient sprijin
formațiilor artistice de amatori
în pregătirea programelor aces
tora. (Constantin Blagovici).

• BRASOV. La Casa de cul
tură din orașul Rupea, Ia că
minele culturale din
Cristian,
Ticuș, Sînpetru, Bunești, Prejmer, la căminul pentru tineret
al întreprinderii „6 Martie" din
Zărnești etc. au avut loc dez
bateri, mese rotunde, expuneri
și dialoguri pe tema „Să înfăp
tuim exemplar hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidu
lui". La Casa de cultură din
orașul Rîșnov și la căminul cul
tural din Poiana Mărului
au
fost organizate dialoguri cetățe
nești în legătură cu sarcinile în
profil teritorial ce revin jude
țului Brașov și localităților res
pective în 1980. (N. Mocanu).

Ing. Cristian ANTONESCU

© NICOTINĂ DĂU
NEAZĂ MEMORIEI. Un
grup de psihologi și psihiatri de
la Universitatea din California
a studiat influența fumatului
asupra memoriei. Fumătorii au
fost împărțiți în două grupe. Un
experimentator din fiecare grupă
a citit (cu o frecventă de un
cuvînt la 1—2 secunde) o listă
de 75 de cuvinte — nume de
profesiuni, plante, animale, mi
nerale etc.
După trei minute,
persoana supusă testului trebuia
să repete cuvintele pe care reu
șise să le rețină. Persoanele tes
tate au fumat înainte de citirea
listei, fie o țigară obișnuită, fie
o țigară lipsită de nicotină, fără
a fi fost informate în prealabil
cu privire la felul țigării oferite.
S-a constatat că cele mai multe

la cota exigențelor actuale, colectivul întreprinderi!
județene de .gospodărie comunală și locativă Suceava,
sub conducerea organizației de partid, cheamă la în
trecere socialistă toate unitățile similare din țară,
cu următoarele obiective :

care se prezintă sub forma unei pelicule adezive. Din afară,
geamul din spate se prezintă fie
ca un tablou, fie ca o supra
față metalizată, tn timp ce
dinăuntru el este perfect trans
parent.

• OPERAT ÎN INCU
BATOR. O intervenție chi
rurgicală excepțională a fost efectuată zilele acestea la spita
lul parizian Cochin. Pacientul —
un nou-nâscut prematur, care
cîntărea la naștere 760 g — a
trebuit să fie operat de o mal
formație cardiacă. Copilul sufe
rea de ceea ce se numește „per
sistența canalului arterial" care
leagă in timpul vieții intraute
rine artera pulmonară cu aor
ta. Acest canal trebuie să se în
chidă de la sine in primele zile
după naștere. în caz contrar,
sîngele din venă, neoxigenat, șe
amestecă cu cel arterial, existind
riscul unor tulburări fiziologice,
întrucit sugarul nu putea fi
transportat intr-un alt serviciu
al spitalului în vederea efectuă

rii intervenției, operația a fost
făcută chiar în incubatorul in
care prematurii sînt ținuți pînă
la atingerea unei greutăți nor
male.

© PALATELE
PATREI. Un grup

CLEOde cerce

tători din Los Angeles a des
coperit, sub apa mării, în apro
pierea portului
egiptean Ale
xandria, complexul de palate ale
Cleopatrei și palatul lui Marc
Antoniu. Arheologii au găsit, de
asemenea, piese ce compuneau
celebrul far din Pharos, consi
derat una din cele șapte minuni
ale antichității. Descoperirile
sînt considerate de o excepțio
nală importanță.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 14 — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : Ange
lo Miculescu, viceprim-ministru al
guvernului român, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, s-a întîlnit cu A. A. Ejevski, președintele
Comitetului de Stat al U.R.S.S. pen
tru aprovizionarea tehnico-materială a agriculturii. A fost analizat
stadiul înfăptuirii acordului de co

laborare româno-sovietică în do
meniul tehnologiilor de exploatare,
întreținere și reparații a tractoarelor
și mașinilor agricole, stabilindu-se
direcțiile, temele și formele de extin
dere a colaborării în acest domeniu
în următorii ani. De asemenea, Ange
lo Miculescu a avut o întrevedere cu
V. M. Kamențev, ministrul economiei
piscicole al U.R.S.S.

În sprijinul reunificării independente
si pașnice a Coreei
Noi și importante propuneri ale R.P.D. Coreene
PHENIAN (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. anunță că la Phenian a
avut loc o conferință de presă în le
gătură cu trimiterea de scrisori conținînd importante propuneri privind
reunificarea pașnică națională a Co
reei făcute de R.P.D. Coreeană păr
ții sud-coreene. Cu acest prilej, pur
tătorul de cuvînt al Comitetului pen
tru reunificarea pașnică a patriei a
spus : „Partidul și guvernul republi
cii noastre au făcut un pas epocal în
direcția reunificării pașnice a tării și
au trimis scrisori conținînd propuneri
în problema reunificării semnate de
Kim Ir, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, secretar al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele Co
mitetului pentru reunificarea pașnică
a patriei, și de Li Giong Ok, premier
al Consiliului Administrativ al R.P.D.
Coreene, și adresate autorităților și
personalităților diferitelor partide și
organizații politice din Coreea de
sud". Purtătorul de cuvînt a arătat
că aceste scrisori au fost transmise, la
12 ianuarie, părții sud-coreene prin
intermediul personalului ei de legă
tură de la Panmunjon.
în continuare, vorbitorul a arătat
că vicepreședintele Kim Ir, secretar
al C.C. al partidului, a trimis scri
sori lui Kim Jong Pil, președintele
Partidului Democrat Republican (de
guvernămînt), și lui Kim Yong Sam,
președintele Partidului Nou Demo
cratic (din opoziție), iar premierul Li

Giong Ok a trimis o scrisoare „pre
mierului" sud-coreean Shin Hyon
Hwack. De asemenea, Kim Ir a tri
mis scrisori altor nouă personalități
aparținînd unor partide și organiza
ții politice din Coreea de sud.
Purtătorul de cuvînt și-a exprimat
speranța că autoritățile și personali
tățile partidelor și organizațiilor po
litice sud-coreene vor răspunde po
zitiv la aceste scrisori.
în scrisori se subliniază că cele
două părți ale Coreei ar trebui să re
deschidă ușa dialogului cit mai curînd cu putință și să acționeze pentru
ca, prin eforturi proprii, fără vreun
amestec din afară, să găsească căi
pentru reunificarea pașnică a țării,
în acest sens, în scrisori se mențio
nează că, deși este vorba de orînduiri
și ideologii diferite, iar între Nordul
și Sudul Coreei există neîncredere și
neînțelegeri, s-ar putea stabili un
dialog amplu, contacte bilaterale sau
multilaterale și negocieri între parti
de, organizații și personalități politice
din Nordul și Sudul tării. Se propun
concret întîlniri, cit mai curînd posi
bil, la Panmunjon, Phenian sau Seul,
eventual într-o terță țară, pentru a se
proceda — concomitent cu o confe
rință politică consultativă cuprinză
toare Nord-Sud, deja propusă — la
un schimb de idei menit să pregă
tească terenul pentru reunificarea in
dependentă și pașnică a Coreei.

salvador:

Pentru amplificarea unității
de acțiune a forțelor democratice

SAN SALVADOR 14 (Agerpres). —
într-o declarație dată publicității în
capitala Salvadorului, Partidul Comu
nist din această țară se pronunță
pentru amplificarea și consolidarea
unității de acțiune a forțelor demo
cratice, revoluționare salvadoriene.
Menționind recentele acorduri reali
zate la nivelul forțelor de stingă din
țară, prin care s-a creat un organism

de coordonare revoluționara a con
ducerilor Partidului Comunist, Forțe
lor populare de eliberare „Farabundo
Marti" și forțelor de rezistență națio
nală, documentul — relatează agen
ția Prensa Latina — exprimă hotărirea comuniștilor salvadorieni de a
lupta, alături de aceste forțe, pentru
libertate, eliberare socială, dreptate
și pace.

Japonia : Manifestație a gospodinelor împotriva proiectelor de
a unor noi impozite pe bunurile de larg consum

introducere

Apel la solidaritatea țărilor africane
în lupta împotriva subdezvoltării
Un raport al secretarului general al O.U.A. asupra evoluției
politice și economice a continentului african în anul 1979
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). —
într-un raport privind evoluția po
litică și economică a Africii în anul
1979, secretarul general al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), Edem
Kodjo, apreciază că statele continen
tului continuă să fie confruntate cu
numeroase probleme și dificultăți,
dar ele și-au demonstrat maturitatea
și influenta tot mai crescîndă pe arena internațională. El a relevat im
portanța deosebită a întăririi unită
ții țărilor africane, a solidarității lor
în lupta pentru înfăptuirea unor obiective comune, citind, în acest sens,
ca un exemplu pozitiv, eforturile
statelor continentului în direcția în
făptuirii unei noi ordini economice
internaționale.
Din punct de vedere economic,
Edem Kodjo a subliniat că, în lupta

lor împotriva subdezvoltării, statele
africane trebuie să se bazeze în pri
mul rînd pe forțele proprii. El a ară
tat că o mare atenție a fost și va
continua să fie acordată problemei
asigurării unei producții alimentare
sporite, care să răspundă necesităților
consumului. Edem Kodjo menționea
ză că stă în puterea popoarelor Africii
să-și asigure ele însele hrana nece
sară și să elimine dependența actua
lă față de importurile de produse alimentare. în această direcție — ca și
în ceea ce privește celelalte aspecte
ale luptei împotriva subdezvoltării —
sînt necesare însă acțiuni comune ale
tuturor țărilor continentului, ceea ce
presupune, o dată în plus, creșterea
unității și solidarității lor — a subli
niat Edem Kodjo.

Instalarea noului guvern indian
DELHI 14 (Agerpres). — în cadrul
unei ceremonii oficiale desfășurate la
Delhi, guvernul alcătuit de Indira
Gandhi, liderul grupului parlamen
tar al Congresului Național Indian (I)
— partidul învingător în alegerile
parlamentare de la 3 și 6 ianuarie —
a depus jurămîntul în fața președin
telui țării, Neelam Sanjiva Reddy.
Noul guvern își începe activitatea
după șase luni de criză politică, ce a
determinat convocarea alegerilor le
gislative anticipate din ianuarie. în
cadrul scrutinului, partidul al cărui
lider este Indira Gandhi, C.N.I. (I), a
obținut victoria, cucerind peste două
treimi din mandate în Camera Popu
lară (Lok Sabha) a parlamentului.
Noul cabinet indian este format

din 13 miniștri și 8 miniștri secretari
de stat. în funcția de ministru al afa
cerilor externe a fost numit Narasimha Rao, portofoliul afacerilor in
terne a fost preluat de Giani Zail
Singh, iar cel al finanțelor — de R.
Venkataraman. Rao Birendra Singh
a fost desemnat la conducerea Mi
nisterului Agriculturii, sector de o
deosebită importanță în India, unde
80 la sută din populație trăiește în
mediul rural. Conducerea Ministeru
lui Energiei a fost încredințată lui
A. B. A. Khan Chadhury.
Indira Gandhi revine, astfel, la
conducerea guvernului indian după
33 luni de opoziție. Este al patrulea
mandat de prim-ministru deținut de
Indira Gandhi în cariera sa politică.

AGENDĂ ENERGETICĂ
UN

STUDIU AL O.C.E.D.

RELEVĂ :

RAPORTUL A.I.E.A. PE 1979

Dezvoltarea tehnicii va neutra
liza lipsa de materii prime

Energia nucleară și producția
de electricitate

PARIS 14 (Agerpres). — Un studiu
cuprinzător cu privire la viitorul
omenirii, efectuat de un grup de cer
cetători ai Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare
(O.C.E.D.), ajunge la concluzia că în
anul 2 000, cînd populația lumii ar pu
tea fi de aproximativ 6 miliarde de
oameni, se va putea conta pe alimente,
energie și materii prime în cantități
suficiente, deoarece dezvoltarea teh
nicii va neutraliza lipsa de materii
prime.
în ce privește energia, autorii stu
diului O.C.E.D. afirmă că se contu
rează tendința ca, pînă la sfîrșitul se
colului, să se treacă de la sursele fi
nite de energie la surse care pot fi
reînnoite. O cerere de energie. în
anul 2 050, de 10 pînă la 15 ori mai
mare decît nivelul actual va putea
fi satisfăcută din sursele deja dis
ponibile. Raportul conchide că ener
gia nucleară vă trebui să furnizeze
între 12 și 15 la sută din consumul
energetic al lumii, în timp ce sursele
hidroelectrice, geotermice si solare
vor acoperi mai mult de zece la
sută.

VIENA 14 (Agerpres). — în rapor
tul pe anul 1979 asupra energiei nu
cleare al Agenției Internaționale de
Energie Atomică (A.I.E.A.) se rele
vă că, în prezent, energia nucleară
reprezintă 110 000 MW sau 5,8 la sută
din capacitatea totală la scară mon
dială de producere a energiei elec
trice. Potrivit raportului, în 21
de
state membre ale A.I.E.A. se află în
funcțiune 227 de centrale nucleare.

S.U.A.; Program de extindere
a producției de gazohol
WASHINGTON 14 (Agerpres). —
Președintele Jimmy Carter a aprobat
un program de extindere a producției
americane de gazohol — amestec
combustibil format din 90 la sută pe
trol și 10 la sută etanol (alcool'ob
ținut prin fermentarea cerealelor).
Gazoholul este utilizat mai ales de
fermierii americani și de alți locuit-ori din zonele rurale;
Șeful executivului american a pre
cizat că guvernul federal va oferi
fonduri cuprinse între 8,5 și 13 mi
liarde dolari pentru stimularea pro
ducției de gazohol.

Poziția Mexicului față de revinzarea țițeiului pe piața liberă

Dezvoltarea capacităților
de rafinare in Iran

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Mexicul va Întrerupe livră
rile sale de petrol către Statele Uni
te sau alte țări în cazul în care aces
tea procedează la revînzarea țițeiu
lui mexican pe piața internațională
liberă, la prețuri cu mult superioare
celor oficiale, a declarat Jorge Diaz
Serrano, directorul Companiei națio
nale petroliere — Pemex. El a pre
cizat că Pemex a inițiat o anchetă
în legătură cu informațiile potrivit
cărora companiile petroliere dintr-o
serie de țări occidentale înregistrează
mari profituri din revînzarea petro
lului mexican.

TEHERAN 14 (Agerpres). — Mi
nistrul petrolului. Aii Akhbar Maoinfar, a declarat că Iranul își va dez
volta capacitățile industriale de rafi
nare a petrolului, pentru ca tara sa
să fie prezentă pe piața mondială nu
numai în domeniul exporturilor de
petrol brut, ci și al derivatelor aces
tuia cu un grad ridicat de prelucrare.
Potrivit postului de radio Teheran,
ministrul iranian a subliniat că țara
sa va conținua să’ exporte petrol în
cantitățile necesare, precizînd însă că
volumul producției nu va trebui să
depășească nivelul din trecut. în pre
zent, extracția medie zilnică se ridică
la 6 milioane barili (un baril este
egal cu 159 de litri).
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DECLARAȚIA COMISIEI POLITICE A P.C. PARAGUAYAN. La Buenos
Aires a fost dată publicității Declarația Comisiei Politice a P.C. Paragua• yan. După ce subliniază că, țn condițiile dictaturii lui Stroessner, țara trece
printr-o gravă criză economică și socială, documentul relevă importanța
pe care o are crearea în Paraguay a „Alianței Democratice Naționale" —
coaliția unor partide de opoziție - care prevede în programul său abro
garea stării excepționale, eliberarea deținuților politici, organizarea de
alegeri generale, lichidarea aparatului de represiune al dictaturii, demo
cratizarea armatei. P.C. Paraguayan - care activează în ilegalitate - subli
niază in declarație, totodată, că o condiție principală a transformării aces
tei coaliții într-un adevărat front democratic național o reprezintă intrarea
în „Alianța Democratică Națională'' și a comuniștilor, a altor forțe progresiste.

PREȘEDINTELE IOSIP BROZ
TITO A FOST OPERAT — infor
mează agenția Taniug — în noaptea
de sîmbătă spre duminică la clinica
de chirurgie cardiovasculară a Cen
trului clinic din Liubliana, inter
venția fiind efectuată la vasele san
guine de la un picior. Președintele
Tito se simte bine după operație.
Evoluția postoperatorie imediată
este normală.
ANIVERSAREA ZIARULUI „NY
DAG". La Stockholm a avut loc
o festivitate consacrată celei de-a
50-a aniversări a ziarului „Ny
Dag“, organ al Partidului de stîngacomuniștii din Suedia. A luat
cuvintul
președintele partidului,
Lars Werner, care a făcut un bilanț
al activității ziarului „Ny Dag“.
AMÎNARE. Reuniunea miniștri
lor afacerilor externe ai celor nouă
țări membre ale Pieței comune,
care urma să înceapă, luni după-amiază, la Bruxelles, a fost amînată
pentru marți dimineața — au anun
țat oficialitățile comunitare în ca
pitala Belgiei.

ESCALADA PREȚULUI AURU
LUI a continuat la Zurich — prin
cipala piață financiară și a aurului
din Elveția și una dintre cele mai
importante din Europa occidentală.
Astfel, cursul metalului galben a
depășit nivelul de 640—650 dolari
uncia atins la sfîrșitul săptămînii
trecute, atingînd în cursul tranzac
țiilor de luni cota de 660 dolari un
cia. Experții apreciază că această
evoluție se datorește în parte redu
cerii ofertelor.

VULCANUL BULUSAN ERUPE
DIN NOU. Vulcanul filipinez Bulusan a început să erupă din nou,
pentru a treia oară în ultimele 17
luni. O coloană de cenușă și aburi
se ridică in prezent din craterul său
pină la inălțimea de peste 500 de
metri.

dreptul său la crearea unui stat pro
priu independent, se arată într-un
comunicat de presă.
Interlocutorii și-au exprimat con
vingerea că pentru rezolvarea pro
blemei Orientului Mijlociu este ne-,
cesară participarea tuturor părților
interesate, inclusiv a O.E.P.. singurul
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian. A fost reafirmată poziția
părților împotriva acordurilor de la
Camp David.

Remanierea cabinetului italian
ROMA 14 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Italiei, Francesco Cossiga,
a procedat luni la o remaniere gu
vernamentală, numindu-1 pe Attilio
Ruffini în funcția de ministru al afa
cerilor externe, post rămas vacant în
urma demisiei lui Franco Maria Malfațti.,, JRuffini, care deținea portofo
liul apărării, a fost înlocuit de Adol
fo Sarti, ministru fără portofoliu în
sărcinat cu relațiile cu parlamentul,.

care, la rîndul său, este înlocuit de
Clelio Darida, fost primar al Romei.
Această remaniere, a precizat un
purtător de cuvint oficial, citat de
A.F.P., nu schimbă cu nimic echili
brul politic al guvernului Cossiga,
alcătuit din reprezentanți ai partide
lor democrat-creștin, liberal și socia
list-democratic. Toți cei numiți’ "in
noile funcții ministeriale aparțin
principalului partid al coaliției gu
vernamentale — P.D.C.

CAPRICIILE VREMII
Dacă în partea centrală și nordică
a Europei zăpada abundentă și tem

peraturile scăzute sînt obișnuite pen
tru mijlocul lunii ianuarie, mai puțin
întîlnite sînt aceste caracteristici în
extremitățile sudice ale continentu
lui. Capitala Turciei cunoaște, de
exemplu, temperaturi dintre cele mai
scăzute din ultimii 30 de ani. La ae
roportul Esenboga, aflat la circa 30 de
kilometri de Ankara; mercurul ter
mometrelor a scăzut pînă la minus
27 de grade, iar o mare parte din su
prafața țării este acoperită de zăpadă.
în Grecia s-au înregistrat, de ase
menea, în numeroase puncte tempe
raturi negative, o serie de orașe și
sate rămînînd izolate din cauza căde
rilor abundente de zăpadă, iar vînturi
puternice suflă în zonele de coastă.

ÎNTREVEDERE. La Manama s-au
încheiat convorbirile oficiale dintre
emirul Bahreinului, Issa Bin Sal
man Al-Khalifa, și regele Hussein
al Iordaniei, care a efectuat o vizi
tă de o zi în această țară. După
cum informează agențiile de presă,
dialogul la nivel înalt a permis
examinarea relațiilor bilaterale, po
sibilităților de extindere a acestora,
precum și o trecere în revistă a
unor probleme arabe și internațio
nale de interes comun.
•
CONGRESUL
NAȚIONAL AL
BOLIVIEI a hotărît, cu o semnifi
cativă majoritate, convocarea de alegeri generale pentru ziua de 29
iunie 1980. Urmează a fi desemnați
viitorul președinte al republicii,
vicepreședintele și membrii celor
două Camere ale forului legislativ
suprem.

UN NOU PARTID POLITIC VEST-GERMAN. La Karlsruhe s-a desfășurat Congresul de constituire a unui nou partid federal vest-german —
Partidul Verde (al partizanilor protejării mediului ambiant). După cum
informează agenția D.P.A., urmează ca pină la sfîrșitul lunii martie să fie
convocat un- nou congres, care să pregătească campania electorală a parti
dului pentru alegerile generale din luna octombrie a.c.

Contacte bulgaro-palestiniene
SOFIA 14 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei în Bulgaria a președin
telui Departamentului Politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Faruk Kaddumi, s-a subliniat
faptul că o rezolvare echitabilă a
crizei din Orientul Mijlociu poate fi
obținută numai pe calea retragerii
complete și necondiționate a trupelor
israeliene din teritoriile ocupate și a
înfăptuirii drepturilor inalienabile
ale poporului palestinian, inclusiv

MINISTRUL DE EXTERNE BRI
TANIC LA RIAD. Regele Arabiei
Saudite. Khalid Ibn Abdul Aziz, a
conferit luni cu lordul Carrington,
ministrul afacerilor externe al Ma
rii Britanii, aflat intr-o vizită ofi
cială la Riad, in cadrul unui turneu
pe care-l întreprinde in mai multe
state din regiune. Au fost examinate
probleme ale relațiilor bilaterale,
precum și aspecte ale situației in
ternaționale actuale, relevă agenția
France Presse.

Este, de asemenea, afectată de frig
Peninsula Iberică. Cea mai mare parte
a trecătorilor din Țara Bascilor și
Asturia sînt închise. In sud, o violen
tă tornadă s-a abătut asupra Valenciei, grindina care a însoțit-o provocînd importante pagube recoltelor.

Ninsori puternice se înregistrează
de două zile și în Portugalia. Pentru
prima oară după mai mulți ani, stra
tul alb de nea s-a păstrat mai mult
timp la Porto Alegre, la sud de rîul
Tago.
Temperaturi scăzute se înregistrea
ză, de asemenea, în Franța. Mercurul
termometrelor a scăzut pînă la minus
12 grade Celsius în Alsacia, gerul
fiind o caracteristică comună și în
Lorena, precum și în peninsula Bre
tagne.

Plenara C.E. al P.C.
din Marea Britanie
Ron Halverson
ales președinte al partidului
LONDRA 14 (Agerpres). — Plenara
Comitetului Executiv al Partidului
Comunist din Marea Britanie a ales
pe Ron Halverson în funcția de pre
ședinte al partidului, iar pe Judith
Hunt ca vicepreședinte, funcție nou
creată. Au fost aleși, de asemenea,
membrii Comitetului Politic.
După cum se știe, secretar general
al Partidului Comunist din Marea
Britanie este Gordon McLennan,
ales în această funcție la Congresul
partidului, ce a avut loc în noiem
brie 1979.

Consolidarea sectorului
de stat în economia
congoleză
BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). —
Primul ministru al Republicii Popu
lare Congo. Louis Sylvain Goma, s-a
pronunțat pentru consolidarea secto
rului de stat în economia tării,
într-un discurs pronunțat la Confe
rința națională a reprezentanților în
treprinderilor de stat, care se des
fășoară la Brazzaville, premierul congolez a subliniat necesitatea rentabi
lizării întreprinderilor de stat prin
îmbunătățirea planificării și organi
zării producției.
în cadrul conferinței, Informează
agenția T.A.S.S., au fost create comisii
de lucru în problemele industriei,
transporturilor, agriculturii, comer
țului și finanțelor. Aceste organisme
vor elabora proiectele de sarcini pen
tru întreprinderi pe anul în curs,
proiecte ce vor fi supuse apoi apro
bării conferinței.

vr-.

(Î)IN ACTUALITATEA POLITICĂ')
„Pamberi Ne Chimwrenga!" („Luptă
continuă!"). Această lozincă, însoțită
de cuvintele „Trăiască Frontul Pa
triotic", prin care zeci și zeci de mii
de locuitori africani din Salisbury și
din alte localități din Rhodesia au sa
lutat entuziast lideri ai Frontului
Patriotic reveniți în patrie. după
ani de exil, ca și pe militarii for
țelor populare care se îndreptau
spre centrele de regrupare —
în conformitate cu acordurile de
reglementare a problemei rhodesiene
— redau sintetic esența evenimente
lor din fosta colonie britanică, care
urmează, să-și dobîndească în curînd
independența.
Intr-adevăr, lupta continuă. în con
dițiile noi, pașnice, create după
intrarea în vigoare — printr-o
coincidență simbolică, tocmai în zilele
cînd se împlineau șapte ani de la
declanșarea luptei armate de elibe
rare — a acordului de încetare a
focului.
Fără îndoială, aspectul cel mai .
emoționant al împrejurărilor nou
create ii constituie revenirea pe pămintul patriei a conducătorilor luptei
de eliberare. Mai bine de 150 000 de
persoane, un sfert din întreaga popu
lație a orașului Salisbury, i-au făcut
o însuflețită primire lui Joshua Nko• mo, unul din cei doi copreședinți ai
Frontului Patriotic, reîntors dumini
că în capitala țării. Celălalt copre
ședinte, Robert Mugabe, urmează, la
rîndul său, să se reîntoarcă la sfîrși
tul acestei săptămîni. Ambii lideri ai
Frontului Patriotic au făcut un apel
vibrant la transformarea încetării fo
cului într-o pace reală, astfel ca po
porul Zimbabwe, atît de greu încer
cat, să-și poată consacra întreaga sa
energie muncii pașnice, constructive.
Concomitent s-a încheiat în linii
generale regruparea forțelor militare
populare. Pînă la ora actuală, peste
21 000 de combatanți ai Z.A.N.L.A. și
Z.I.P.R.A., organizațiile militare ale
celor două mișcări de eliberare,
Uniunea Națională Africană Zim
babwe (Z.A.N.U.) și Uniunea Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.),
care alcătuiesc Frontul Patriotic,
s-au regrupat în cele 16 zone
special
constituite,
corespondenții
și trimișii speciali ai marilor cotidiane și. agenții de presă internațio
nale. aflați la fața locului, fiind prac
tic unanimi în a remarca corectitu
dinea cu care luptătorii Zimbabwe

„bine echipați și manifestând o re
marcabilă disciplină" („GUARDIAN")
respectă acordurile — ceea ce pune
clar în evidență voința lor de a ac
ționa în conformitate cu prevederile
convenite. S-a realizat astfel, cu bine,
în pofida unor profeții pătrunse de
scepticism, o jprimă fază de aplicare
a acordurilor.
Agențiile de presă au relatat și alte
aspecte inedite, ca, de pildă, redeschi
derea liniilor de comunicație rutiere,
feroviare și aeriene între Rhodesia
și țările vecine, Zambia și Mozam-

să proclame noul stat independent
Zimbabwe.
Acordurile deschid astfel, in pofida
unor imperfecțiuni și limite, calea
înfăptuirii aspirațiilor celor mai fier
binți ale poporului Zimbabwe de
libertate și dezvoltare de sine stătă
toare. Desigur, așa cum remarcă ob
servatorii, termenul de mai puțin de
două luni care a mai. rămas pînă la
scrutin ridică în fața partidelor Fron
tului Patriotic sarcina, deloc ușoară,
de a transpune, într-un răstimp
foarte redus, de pe plan militar pe

precum și cîteva publicații în limbi
africane.
în înfruntarea noii situații, forma
țiunile politice patriotice se bazează,
firește, în mod deosebit, pe marea
autoritate și pe sprijinul larg de care
se bucură în rîndul maselor, așa
cum' au demonstrat-o, pentru a cita
cuvintele ziarului „LE MONDE",
„manifestările de bucurie ale mulți
mii, care a sărbătorit pină noaptea
tirziu prin cintece și dansuri reîn
toarcerea combatanților Zimbabwe,
scandind neîntrerupt lozinci favora

Poporul Zimbabwe - într-o nouă etapă
a luptei pentru dobîndirea independenței
bic, inaugurarea liniei aeriene regu
late între Salisbury și capitala zambiană, Lusaka.
între timp au fost fixate, după
cum s-a relatat, datele alegerilor ge
nerale, care vor avea loc în două
etape : mai întîi la 14 februarie, cînd
urmează să fie desemnați cei 20- de
membri ai parlamentului, reprezentînd populația albă minoritară, și
apoi în perioada 27—29 februarie,
cind vor fi aleși cei 80 de parlamen
tari din partea populației africane
majoritare — desfășurarea procesului
electoral urmînd a fi supravegheată
de o comisie britanică, precum și de
un număr de observatori din alte
patru țări ale Commonwealthului. La
alegeri urmează să participe 11 parti
de și organizații politice, între care
cele două formații componente ale
Frontului Patriotic, Z.A.N.U.. sub
conducerea lui Robert Mugabe, și
Z.A.P.U., condusă de Joshua Nkomo
— care vor prezenta însă can
didați pe liste separate — precum și
Consiliul Național African Unit al
episcopului Abel Muzorewa, fost pre
mier al guvernului dizolvat în urma
acordului de la Londra, la care se
adaugă alte grupări mai mici. Parla
mentul rezultat din alegeri urmează

plan politic, lupta
dență.

pentru indepen

Acționînd timp Îndelungat în adîncă ilegalitate, partidele Frontului Pa
triotic sînt puse în prezent în situația
de a-și organiza „din mers" struc
turile politice necesare unei confrun
tări electorale ce nu se anunță deloc
ușoară, mai ales avîndu-se în vedere
că formațiunile
rivale disnnn
de
structuri de multăTreme statornicite,
ca și de un aparat propagandistic
sprijinit pe mijloace moderne de in
fluențare, ziare, diferite alte publicații
și mai ales posturile de radio și tele
viziune. Conducătorii celor două for
mațiuni ale Frontului Patriotic au arătat însă că iși vor concentra toate
eforturile pentru a crea, în răgazul
avut la dispoziție, un cadru politic le
gal, capabil să facă față deopotrivă
unei confruntări electorale dificile,
cit și problemelor specifice perioadei
noi, care se va deschide odată cu
proclamarea independenței. Este sem
nificativ, dealtfel, pentru Ilustrarea
acestor eforturi, că încă în ziua sem
nării acordului de reglementare a
problemei rhodesiene, la Salisbury
apăreau
cotidianul
„ZIMBABWE
TIMES", apropiat Frontului Patriotic,

bile Frontului Patriotic". Nu trebuie,
dealtfel, uitat că înseși acordurile de
reglementare a problemei rhodesiene
sint rezultatul succeselor dobîndite
de forțele patriotice de eliberare, ex
ponente ale voinței și aspirațiilor
de libertate ale întregului popor
Zimbabwe.
Fără îndoială, lzbînzile de pe fron
turile de luptă s-au datorat tocmai
acțiunii unite a unor largi forte na
ționale, care dobîndește o impor
tanță și mai mare in prezent. într-adevăr, drumul nu este încă ne
ted. Așa cum arată evenimentele,
cercurile retrograde, rasiste dină
untru și dinafară, care dețin încă
poziții puternice, încearcă să tor
pileze, pe diferite căi, acordurile in
tervenite, nu renunță la vechea poli
tică de a încerca să dezbine forțele
naționale, să ațîțe rivalitățile și disen
siunile tribale, moștenire a îndelun
gatei dominații coloniale — toate acestea vizînd subminarea unei regle
mentări pașnice. Prezența în conti
nuare pe teritoriul Rhodesiei, in apropiere de frontiera cu R.S.A., a
unor trupe sudafricane, sub pretextul
„protecției căilor de comunicație", ca
și utilizarea forțelor armate regulate
ale fostului regim minoritar de la

Salisbury, în vederea „menținerii or
dinii și legalității" (ca urmare a unor
incidente provocate de aceste forțe
au fost uciși mai mulți miiitanti ai
Frontului Patriotic), contravin flagrant
prevederilor acordurilor
semnate.
Conducătorii Frontului Patriotic au
protestat energic împotriva acestor
încălcări ale acordurilor, în timp ce
reuniunea la nivel înalt a „țărilor din
prima linie", vecine cu Rhodesia, ca
și reuniunea la nivelul ambasadorilor
a statelor membre ale Common
wealthului au exprimat „profunda
preocupare" fată de aceste evenimen
te, cerînd adoptarea imediată de mă
suri pentru curmarea situației create.
Odată cu proclamarea independen
ței, în fața poporului Zimbabwe se vor
ridica noi sarcini, din cele mai impor
tante, legate de ștergerea grelelor
consecințe ale perioadei coloniale, de
refacerea unei economii dezorganizate
în urma operațiunilor militare (inclu
siv mari distrugeri provocate de bom
bardamente, dezagregarea sistemului
de transporturi, strămutarea cu forța
în așa-numitele „zone strategice" a
sute și sute de mii de persoane, deci
marea șeptelului ș.a.), de construirea
unei patrii libere și prospere — în
făptuirea tuturor acestor sarcini necesitînd eforturile încordate ale tu
turor forțelor naționale.
Poporul român, care a acordat un
sprijin multilateral luptei drepte a
bravului popor Zimbabwe, își exprimă
încrederea că acesta va găsi cît mai
grabnic căile depășirii și soluționării
problemelor complexe cu care mai
este confruntat. Desigur, esențial este
să se respecte cu rigurozitate preve
derile acordurilor încheiate, să se
creeze toate, condițiile necesare pen
tru ca alegerile să se desfășoare în
mod liber și să reflecte, astfel, cu
fidelitate voința poporului Zimbabwe
de a-și asigura dezvoltarea pașnică
și independentă a patriei.
Congresul al XII-lea al partidului
a reafirmat cu vigoare politica sa
profund consecventă de solidarita
te neabătută cu cauza independenței
și libertății popoarelor de pretutin
deni și, în conformitate cu această
politică, România este hotărîtă să
acorde și pe mai departe, în noile
condiții, tot sprijinul poporului Zim
babwe, pe calea făuririi unei vieți
noi, a unui viitor fericit.

„Transsahariana" - cea mai mare
„arteră" a Africii
Magistrala
rutieră
transsahariană repre
zintă unul din cele
mai ample proiecte de
dezvoltare realizat’ în
comun de mai multe
țări africane în vede
rea extinderii schim
burilor comerciale și
de .altă natură. Pro
iectele — relatează re
vista „Africa" — pre
văd construirea unui
total de 8 266 kilometri
de drumuri asfaltate,
care vor permite o le
gătură rutieră directă
între Alger, centrul
Saharei, Mali, Niger și
Nigeria. Aceste căi de

comunicație oferă po
sibilități Nigerului și
Republicii Mali să de
pășească
dificultățile
create de faptul că nu
au ieșire la mare, asigurînd, totodată, pu
nerea in valoare a unor
zone bogate în zăcă
minte miniere, cum ar
fi cele de la Haggar,
din Nigeria. La reali
zarea „Transsaharianei" își aduc con
tribuția atît țările inte
resate direct, cît și
Organizația
Unității
Africane, precum și
Programul Națiunilor

Unite pentru Dezvol
tare.
Lucrările au debu
tat în 1972, iar la fi
nele anului 1978 fusese
dat în exploatare pri
mul
tronson,
care
leagă Algeria de Mali
printr-o panglică de
asfalt lungă de 1100
kilometri și lată de
șase metri.
Proiectul va fi în
cheiat in 1984, un co
mitet comun de legă
tură al statelor men
ționate lucrind deja la
elaborarea regulamen
telor de exploatare a
acestei artere rutiere.

Imposibilele visuri...
„Doriți să asistați la spargerea
unei bănci ? Sau să vă transportați
înapoi pe aripile timpului și să par
ticipați la răscoala echipajului unei
nave cu pinze ? Sau să vă transfor
mați, pentru o zi, în sultan?". Nimic
mai simplu, răspunde Parrish Wal
ters, un „întreprinzător cu idei"
din Seattle, multă vreme patronul
unei agenții care închiria automo
bile de lux. Iată insă că recent i-a
venit ideea — mai lucrativă — de
a organiza un alt soi de agenție,
care să permită bogătașilor plicti
siți să-și realizeze fantasmele.
?i așa se face că un industriaș
din San Diego s-a trezit peste
noapte ca matelot al unei „nave
răzvrătite" care, după înlăturarea
căpitanului, s-a îndreptat spre
insulele Tahiti ; alți amatori și-au
văzut împlinite alte visuri, la fel
de năstrușnice, de genul celor
amintite mai sus. Prețul ? Pînă la
30 000 dolari de fiecare fantezie.
Cam pipărat, ce-i drept, dar pe mă
sura buzunarelor celor dornici de

a se transpune,
măcar pentru
cîteva ceasuri, într-un alt univers
decît cel cotidian.
Curios însă că pe lista oferită de
Walters nu figurează și altfel de
dorinți: de pildă, cele ale milioa
nelor de șomeri din țările O.E.C.D.
(mai precis, 20 de milioane, potrivit
celor mai recente statistici ale acestei organizații, grupînd princi
palele state ale lumii capitaliste),
care s-ar mulțumi nu cu o călăto
rie in Lună, ci doar cu un modest
loc de muncă ; sau ale sutelor de
mii de studenți care ar dori ca
diploma de absolvire a studiilor să
nu rămînă, adesea, o hîrtie fără
acoperire ; sau ale înfometaților
„lumii a treia", pentru care asigu
rarea hranei zilnice pare un vis
de neatins.
Să fie asemenea „omisiuni" o
simplă întâmplare ? Sau poate aces
tea sînt „fantasme" cărora^ pînă
acum imaginația întreprinzătorilor
din lumea capitalului nu le-a putut
găsi calea de îndeplinire ?

R. COSTINESCU
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