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Astăzi, în jurul orei 9, posturile de radio și televiziune vor transmite direct de Ia Sala Palatului Republicii Socialiste România ședința de deschidere a celui de-al II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste.

Zile bogate în realizări
VALEA JIULUI

Vești bune din bătălia pentru
11 milioane tone de cărbune

IMPORTANT EVENIMENT POLITIC ÎN CLIMATUL DE ENTUZIASM PATRIOTIC 

PENTRU ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI

Potrivit prevederilor, anul acesta, 
din Valea Jiului se vor extrage 
peste 11 milioane tone de cărbune, 
cu 2,20 milioane tone mai mult de- 
cît in 1979. Realizarea producției 
planificate va avea loc atît pe 
seama dezvoltării capacităților 
de producție, cît și prin creș
terea productivității, în acest sens 
urmărindu-se realizarea integrală a 
programului de mecanizare, folosi
rea cu maximum de randament a 
complexelor mecanizate și. a celor
lalte utilaje din dotare. între altele, 
numărul complexelor mecanizate va 
crește de la 30 la 59. De asemenea,

vor- fi generalizate noile tehnologii, 
experimentate cu succes în anii tre
cu ți, se vor folosi pe scară mai largă 
combinele de înaintare, se va trece 
la transportul continuu cu benzi și 
se vor crea mijloace pentru depozi
tarea cărbunilor in subteran.

în prima jumătate a lunii ianua
rie, aici s-a obținut o producție su
plimentară de peste 15 000 tone căr
bune, furnizată de exploatările de 
la Lupeni, Paroșeni, Petrila, Uri- 
cani și Bărbăteni, confirmînd hotă
rîrea minerilor din Valea Jiului de 
a-și îndeplini Integral sarcinile din 
acest an. (Agerpres)

Azi își începe lucrările

MARELE FORUM AL UNITĂT11 
POPORULUI Șl DEMOCRAȚIEI 

NOASTRE SOCIALISTE
Azi își începe, la București, lucră

rile cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Unității Socialiste — eveniment 
de o deosebită însemnătate în viața 
social-politică a poporului, cu pro
funde implicații în opera vastă de 
construcție socialistă, pentru dezvol
tarea economică și ridicarea gra
dului de civilizație materială și spi
rituală a țării, pentru înflorirea 
României pe drumul societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea ei neabătută spre comunism.

Așa cum se știe, inițiativa și con
tribuția determinantă in elaborarea 
noilor orientări privind activitatea 
Frontului Unității Socialiste, menite 
să asigure întărirea mai departe a 
unității întregului popor în jurul par
tidului, perfecționarea organizării și 
conducerii societății și continua adîn- 
cire a democrației noastre socialiste, 
ridicarea neîntreruptă a nivelului 
conștiinței socialiste a întregului po
por, creșterea rolului acestei atotcu
prinzătoare organizații și întărirea 
caracterului ei revoluționar, revin 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Și de 
data aceasta, ca și. in. înfăptuirea tu
turor schimbărilor înnoitoare din 
răstimpul ultimului deceniu și ju
mătate, și-au găsit din plin materia
lizare gindirca cutezătoare a secreta
rului- general al partiduitii, preocupa
rea sa neabătută de a asigura parti
ciparea vie, nemijlocită la conduce
rea destinelor tării a întregului nos
tru popor — liber, suveran, deplin 
stăpîn pe propria soartă.

Prin transpunerea în viață a mă
surilor elaborate de secretarul gene
ral al partidului, prin noile structuri 
politico-organizatorice revoluționare 
create se realizează un nou și impor
tant pas înainte in adincifea demo
crației socialiste, o și mai intensă 
antrenare la viața politică a tuturor 
cetățenilor țării, implicarea in acti
vitatea de conducere obștească a 
unor noi și noi categorii și grupuri 
sociale, o mai largă cuprindere și 
mai directă participare a întregului

popor la viața social-politică, la dez
baterea tuturor problemelor dezvol
tării patriei. Se structurează, totoda
tă, un cadru nou, superior pentru 
ridicarea pregătirii politico-ideologi- 
ce a tuturor cetățenilor, pentru spo
rirea responsabilității lor sociale, ce
tățenești, pentru dezvoltarea conști
inței socialiste ; se creează un cîmp 
larg și deosebit de fertil pentru mani
festarea sp-'ritului de inițiativă in 
dezvoltarea economiei naționale, 
pentru mai buna gospodărire a ora
șelor și satelor, a întregii țări ; se 
asigură condiții superioare pentru o 
și mai strînsă înmănunchere a tu
turor energiilor poporului, pentru în
tărirea unității întregului popor in 

. jurul partidului, forța politică con
ducătoare în societatea noastră, pen
tru . înfăptuirea cu deplin succes a 
politicii sale, a mărețelor obiective 

. stabilite de Congresul al XII-lea.
însăși experiența practică din răs

timpul scurt de la trecerea la apli
carea în practică a , propunerilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste și îmbu
nătățirea organizării sale a demon
strat din plin, cu vigoare, viabilitatea 
acestor propuneri, caracterul lor ne
cesar, faptul că ele răspund efectiv 
Hiior cerințe majore ale actualei ■eta- 
p>'s-de -dezvoltareta patrieL- năzuințe*- 
lor națiunii.

într-adevăr, în această perioadă, 
viața social-politică a țării a cunos
cut o vie efervescență, au fost create 
mii și mii de organizații proprii ale 
Frontului Unității Socialiste în care 
s-au înscris, cu însuflețire și într-un 
spirit de fermă angajare, milioane de 
membri, cetățeni de diferite vîrste și 
profesii. în conferințele Frontului 
Unității Socialiste •— la toate nivelu
rile — de la cele comunale, orășe
nești, municipale și pînă la cele jude
țene, s-au manifestat cu putere con
știința de stăpîni ai țării a maselor 
largi de cetățeni, hotărîrea lor de a 
munci în strînsă unitate pentru reali-

— Ancheta noastră car

zarea sarcinilor economice, pentru 
soluționarea problemelor complexe 
pe care le ridică dezvoltarea impe
tuoasă a județelor, ă tuturor locali
tăților patriei, pentru propășirea 
țării și bunăstarea întregului popor. 
In acest răstimp, organizațiile nou 
create și-au stabilit programe și pla
nuri concrete de acțiune — multe 
din ele trecînd Ia înfăptuirea aces
tora, la materializarea unora din 
propunerile formulate cu prilejul 
conferințelor, așa cum atestă un șir 
de inițiative și realizări pe plan eco
nomic, politico-educativ, gospodăresc- 

. edilitar.
Prin telegramele adresate Comitetu

lui Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 'și-au găsit o vi
brantă expresie sentimentele de dra
goste și recunoștință fierbinte ale 
tuturor cetățenilor patriei, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, . față de partid și secretarul 

. său general, pentru înnoirile profun
de petrecute în viața țării și a lo
cuitorilor ei, pentru posibilitatea ce 
li se oferă de a participa activ la 
viața politică, la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, hotărîrea de 
a sluji cu tot devotamentul cauza 
partidului, de a-și consacra toate for
țele și capacitatea înfloririi și pros
perității patriei.

*• ■-Jtafuntuitacî această vastă 'activitate! 
pregătitoare, congresul care iși în
cepe astăzi lucrările va constitui un 
adevărat for al unității poporului în 
jurul partidului, al dezvoltării demo
crației noastre socialiste. Exprimînd 
în mod reprezentativ înseși caracte
risticile structurii societății noastre, 
congresul va reuni, în calitate de 
delegați aleși ai conferințelor jude
țene și a municipiului București ale 
frontului, 2 850 de cetățeni — băr
bați și femei, vîrstnici si tineri, 
muncitori, .maiștri, tehnicieni și in
gineri, țărani, oameni de știință, 
artă și cultură, mici meseriași, pen-
(Continuare în pag. a V-a)
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lll-a consemnează

Nimic n-avem mai scump, nimic mai stint, 
clecît lumina Țării ureînd in nou făgaș, 
pe veci noi am făcut cu glia legământ 
ca Patria s-o ducem măreață spre urmași.
Popor unit, ca spicele in snop, 
destinul comunist il făurim lucid;
e înflorirea țării supremul nostru scop 
Și-l împlinim sub steagul eroic, de partid!

1

GÎNDURI ȘI FAPTE LA DESCHIDEREA CONGRESULUI
AL II-LEA AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

• „O expresie vie a preocupării permanente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru participarea directă, efectivă a în
tregului popor la viața social-politică a țării, la conducerea 
societății".

® „Noi muncim și creăm, noi sîntem stăpîni și decidem — 
aceasta este adevărata putere a poporului".

• „Democrația noastră socialistă — într-o etapă nouă, calitativ 
superioară".

Slujim idealuri 
mărețe

Faptul că Fron
tul Unității Socia
liste dă posibilita
tea tuturor cetățe
nilor 'țării să ia 
parte activă la tra
ducerea in viață a 
excepționalelor Di
rective stabilite de Congresul 
al XII-lea al partidului co
munist înseamnă recunoaș
terea maturității politice și 
civice a tuturor cetățenilor 
țării noastre. înseamnă o 
uriașă încredere a partidului 
comunist in toți fiii țării, pe 
care dorește să-i fie aproape 
și-i solicită să ia parte — in
tr-un cadru profund democra
tic — la efortul general, la 
progresul. țării in toate sec
toarele : economic, politic, 
social, cultural etc. Înseam
nă cuprinderea tuturor 
■inimilor, inteligențelor, ener
giilor și responsabilităților in 
uriașul proces de zidire a 
țării noastre, in lumina unor 
iiotăriri bine cintărite, bine 
judecate și bine stabilite, cu 
acordul maselor. Înseamnă 
că nici un cetățean nu mal 
stă pasiv la efortul partidului 
și al membrilor săi. înseam
nă că toji citi iubesc a- 
ceastă țara, români și națio
nalități conlocuitoare, doresc 
ca țara să urce pe culmi de 
civilizație, in spiritul bunei 
înțelegeri interne și externe,

Ioana 
POSTELNICII

al păcii și colabo
rării cu toate ță
rile lumii, al pro
gresului economic, 
intru fericirea po
porului nostru și 
a tuturor popoare
lor. Înseamnă că 

noi toți vom contribui con
știent, cu elan și bucurie și 
cu toate forțele de care dis
punem, la acest măreț efort 
la care sintem chemați de 
către partidul comunist, de 
către secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este o cinste care se face 
fiecărui cetățean prin pri
mirea lui in Frontul Unității 
Socialiste, in rîndul „ostași
lor civili", luptători pe țări- 
mul politico-economic-social. 
Acest sentiment de mîndrie 
l-am simțit și eu cind am pus 
semnătura de adeziune pe 
documentul care atestă că și 
de la mine se așteaptă să 
dau ceva din energia meu, 
din priceperea mea, din ex
periența mea uriașului co
lectiv.

Profesiunea de scriitor este 
o profesiune angajată. Cind 
scriitorul pune mina pe con
dei, el ține intre degete arma 
cu care luptă pentru promo-

(Continuare în pag. a IV-a)

Nou, nou, nou...
La întreprinderea „Electrotimiș" 

din Timișoara, debutul în noul an 
de muncă a fost marcat de intro
ducerea în fabricație a 12 noi pro
duse. între altele, au fost asimilate 
noi tipuri de mașini de răsucit sîr- 
mă, de trefilat cupru, de bobinat 
sîrmă de oțel pentru noile obiective 
din Bistrița, Zalău și alte tinere 
centre industriale ale țării. Totodată, 
aici a început pregătirea fabricației 
unei noi mașini de găurit de 
'înaltă precizie realizată pentru pri- 
ma dată în țară de specialiștii uni
tății în colaborare cu Institutul de 
cercetări și proiectări pentru ma- 
șini-unelte și agregate București. 
Este primul produs din cele patru 
care alcătuiesc noua și moderna 
familie de mașini de găurit și recti
ficat prevăzută a fi asimilată in fa
bricația de serie in acest an. în to
tal, în anul 1980. nomenclatorul de 
fabricație al întreprinderii timișo
rene se va îmbogăți cu peste 200 de 
produse noi de înaltă tehnicitate, 
majoritatea realizate oentru prima 
dată în țara noastră. (Cezar Ioana).

Reșițenii în avans
Prin măsurile aplicate în vederea 

ridicării eficienței întregii activități 
tehnico-productive, siderurgiștii re- 
șițeni au atins încă din prima de
cadă a noului an parametri supe
riori de utilizare a agregatelor cu 
flux tehnologic continuu. Pe aceas
tă cale, oțelarii au elaborat zilnic, 
peste prevederi, aproape 200 tone 
oțeluri aliate, furnaliștii au depă- 
șit sarcinile de plan cu peste 600 
tone fontă, iar laminoriștii au reali
zat în plus mai bine de 400 tone 
laminate. Sporul de produse obți
nut în această perioadă confirmă 
hotărîrea siderurgiștilor reșițeni de 
a realiza în 1980 cea mai mare pro
ducție de metal din actualul 
cincinal.

DROBETA-TURNU SEVERIN
Za patru zile — o navă

CAistructbrii' de' nave din Drd- 
beta-Turnu Severin sint chemați în 
acest an să realizeze și să pună la 
dispoziția beneficiarilor 80 de nave 
comerciale și tehnice, cel mai mare 
număr de pînă acum. Ritmul mediu 
de fabricație este de o navă con
struită la fiecare patru zile, un ade
vărat record de producție și de pro
ductivitate. Pentru atingerea aces
tuia au fost întreprinse măsuri teh- 
nico-organizatorice complexe care 
vizează, în principal, creșterea gra

dului de echipare tehnologică a va
selor înainte de lansare și reducerea 
proporțională a timpului de stațio
nare a lor la cheiul de armare, ex
tinderea execuției pe module a 
unor subansamble de mare preci
zie și a altor tehnologii, metode și 
procedee avansate de lucru.

Este de subliniat faptul că pentru 
prima oară constructorii severineni 
vor realiza tancuri petroliere de 
7 500 tone, nave speciale pentru ma
rile șantiere hidroenergetice, alte 
tipuri de vașe cu caracteristici teh
nice ridicate. (Agerpres)

La Rîmnicu Vîlcea, 
primele apartamente 

din acest an
Constructorii de locuințe din mu

nicipiul Rîmnicu Vîlcea au pus la 
dispoziția populației primele 81 de 
apartamente din planul de 3 300 de 
apartamente pe acest an. Este vorba 
de unul din cele 3 tronsoane ale 
blocului A 16 din cartierul Ostro- 
veni, care va avea în final 193 de 
apartamente. La parterul acestui 
bloc urmează să fie date în folo
sință numeroase soații comerciale, 
precum și un modern cinematograf 
cu 500 locuri. între străzile Prapor- 
gescu, Mihai Bravu, Argeș și Cozia 
au început lucrările pentru înălțarea 
a patru blocuri însumînd aproape 
200 de apartamente, care vor în
tregi peisajul urbanistic din zona 
centrală. (Ion Stanciu).

Pentru căminul și 
garderoba dumneavoastră

VASLUI. La întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Vaslui a 
fost pusă in funcțiune o nouă capa
citate de producție. Noua capacitate 
va asigura 25 la sută din volumul 
producției întreprinderii și este pro
filată pe realizarea de produse de 
tapiserie și mobilă. Sectorul de ta
piserii este înzestrat cu dotări teh
nice ce reprezintă o realizare de 
seamă în acest domeniu al indus
triei de prelucrare a lemnului din 

-țara noastră. (Crăciun- Lăluci).
FĂLTICENI : Si la Filatura de 

in și cinepă din Fălticeni anul 1980 
a debutat cu un important eveni
ment : punerea în.funcțiune a pri
mei capacități productive din cadrul 
viitoarei secții de țesături din fine 
de in și bumbac. în prima parte a 
anului, aici vor mai fi puse în func
țiune și alte importante capacități în 
țesătorie, precum și un modern sec
tor de finisaj. (Gheorghe Parascanj.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Frumoasa Alexandria j 
are chipul gospodarilor ei

• „Un cadru fertil pentru ca toți fiii țării, fără deosebire de 
naționalitate, să-și unească și mai strîns puterile, spre binele 
și înflorirea patriei comune, România socialistă".

• „Vom contribui cu toate forțele la înfăptuirea strălucitelor 
obiective stabilite de Congresul al XII-lea ai partidului". 
„Unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, 
al conducătorului nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
chezășia viitorului tot mai luminos ăl României".

Numai uniți Pentru om,
sintem puternici pentru Patrie

Mă trag dintr-o 
familie cu mulți 
copii — mai exact: 
o duzină — ast
fel că din copilă
rie s-a dezvoltat in 
mine simțul colec
tivității și a con
tinuat să se întărească in anii 
tinereții și ai primilor pași 
în literatură și gîndirea co
lectivă conștientă. Deci, sint 
un om născut pentru colec
tivitate. Și cum -să nu fi fost 
astfel cind am avut ocazia să 
văd — chiar și in cadrul unei 
singure familii — cit de 
mare este forța înțelegerii și 
solidarității exprimată in 
grijile și îndatoririle comu
ne asumate. Aceasta ne-a 
salvat, dealtfel, de la pieire 
în viforul dezastruos și sin- 
geros al războiului.

Mi-am dat seama apoi de 
forța enormă a unității unei 
clase intreqi, clasa muncitoa
re, in ale cărei rînduri unii 
s-au pregătit cu dirzenie pen
tru eliberarea țării și. chiar 
in anii opresiunii și persecu
țiilor, au depus legământ de 
credință față de interesele 
obștii, chemîndu-i pe toți oa
menii muncii la solidaritate 
în luptă.

îmi amintesc de toate aces
tea acum cind în calitate de 
scriitor, prețuiesc cum se cu
vine activitatea, rolul și im

BÂLINT
Tibor

portanța Frontului 
Unității Socialiste, 
care cuprinde în
treaga noastră pa
trie, România so
cialistă. In unitate 
stă forța t— zice 
o vorbă din bă- 

trini al cărei adevăr îl sim
țim cu atit mai mult acum, 
cind în fața noastră stau în
datoriri de atit de mare în
semnătate incit pentru înfăp
tuirea lor avem nevoie de 
aportul fiecărui fiu al patriei 
noastre, al întregului popor.

Și cum ar putea fi altfel 
acum, cind in Frontul Uni
tății Socialiste un popor în
treg ■ își manifestă puterea ! 
In ceea ce mă privește, sint 
gata de a îndeplini orice sar
cină utilă colectivității și, de 
aceea, iml permit, de la bun 
început, să afirm că avem 
nevoie de acțiuni bine chib
zuite, bine planificate — și 
nu numai de ședințe. Avem 
îndatorirea de a feri acest 
front al democrației și uni
tății de orice spirit birocra
tic.

In felul acesta se înfăptu
iește o democrație autentică, 
în care .membrii colectivității 
și conducerea ei sint legați 
prin mii de fibre in orice zi 
și in orice minut, se ajută 
reciproc la rezolvarea orică
ror probleme.

Viața complexă 
a unui popor, in 
care conviețuiesc 
oameni de diferite 
naționalități și cre
dințe religioase re
cunoscute de stat, 
este temeiul de 
la care pleacă noua sțrucr 
tură a Frontului Unității. So
cialiste ca organizație ob
ștească și democratică, res
pectând personalitatea și li
bertatea de gîndire a fiecă
ruia. Maturitatea unui popor 
se adeverește in istorie prin 
felul cum. știe să-și ocroteas
că fiii, să mijlocească reali
zarea vocațiilor . celor mai 
diverse, să le pună in lucra
re fără a le stingheri perso
nalitatea, să le implice in 
destinul unei patrii, stimu- 
lindiL-le inițiativele și buna- 
credință.

Ca scriitor, mă simt anga
jat la greul istoriei patriei 
mele in vederea propășirii 
morale în primul rind a po
porului nostru. O carte il 
poate ajuta pe un om să de
vină mai bun, mai pregătit de 
jertfă, calitatea vieții lui, a 
lucrului ieșit din mina lui pot 
spori odată cu așezarea lui 
morală în spiritul tradiției 
milenare de omenie și bună
tate, de răbdare și nădăjdui- 
re specifice poporului nostru.

loan
ALEXANDRU

Mă gîndesc că 
nu facem îndea
juns prin scrisul
nostru in a arăta 
ce bogăție uriașă
este un copil, ce 
podoabă și nădejde
sint copiii pentru

un popor. Natalitatea nu-i 
cum ar putea să fie pentru 
că nu se înțelege întotdeau
na că viața adevărată impli
că jertfă și abstinentă, res
pectarea unor principii mo
rale care sint izvor de fru
musețe și bucurie odată ce 
au devenit viață practică. Eu 
nu-mi pot opri o lacrimă lă
untrică a sufletului cind aflu 
despre cineva că divorțează, 
că-i în stare să-și lase prun
cii orfani, el în viață fiind, 
că acceptă să moară sufleteș
te mai devreme, lovind și în 
cei rămași după el.

Un om echilibrat sufletește 
altfel lucrează, alta este ca
litatea lucrului ieșit din mina 
lui, altul este chipul său in 
istorie.

La edificarea morală a se
menilor mei mă simt cu fie
care rind scris angajat aici 
în Patria mea intru propă
șirea spirituală și materială 
d fraților mei, oamenii.

Generațiile care vin, 
copiii Alexandriei — 
mulți copii, sănătoși, 
frumoși — deschid 
ochii intr-o lume cu 
totul nouă, a lor defi
nitiv, croită temeinic 
din gîndul comunist 
al societății noastre. 
Ei vor ridica alte fa
brici și uzine, ei vor 
construi alte blocuri 
de locuințe, noi lăca
șuri de cultură, noi 
parcuri. Vor desăvîrși 
ceea ce părinții lor au 
început cu tenacitate 
bărbătească izvorîtă 
din dorința de mai 
bine.

Alexandria ființează 
de mult pe harta țării. 
Un nume sonor în 
Teleorman pentru o 
biografie cenușie. Po
litica partidului de re
partizare judicioasă a 
forțelor de producție 
pe întreg teritoriul 
țării a pus capăt, din
tr-o dată, acestei bio
grafii fără ’ evenimen
te notabile. Se poate 
spune că de-abia după 
anul 1967 s-a bătut aici 
stîlp de așezare nouă. 
Moment de maximă 
importanță — apari
ția topometrului în 
peisajul monoton al 
tîrgului! Planurile noii 
așezări, îndelung chib
zuite, calculate, con
centrau în geometria 
lor un vis frumos, ca 
un poem în care în
cepea să pulseze nu 
speranța, ci certitudi
nea unei realizări la 
care mii și mii de in
teligențe aveau să-și 
aducă din plin con
tribuția.

La început au fost 
primele temelii, pri
mele rădăcini din be
ton din care au țîșnit 
spre înălțimi, construc
țiile. Se închidea un 
arc de cerc perfect, 
pornind de la planșeta 
proiectantului, ajun- 
gind la ansamblurile 
moderne pe care în 
fiecare dimineață soa
rele le scaldă în lu
mină. Trecutul era

lăsat în urmă. Un 
martor al acestui tre
cut la care și cei vîr
stnici se uită acum cu 
uimire : fotografia
unei case — socotită 
drept cea mai veche — 
păstrată în Muzeul de 
istorie a orașului. 
Oraș ? Da ! La 1834 sau 
1838 — diferența de 
ani este acoperită de 
tergiversări adminis
trative — se așeza 
piatra de hotar a Ale
xandriei ca oraș ; se 
scria „constituțiunea“ 
lui — cum se poate 
citi pe prima pagină a 
actului de început.

De atunci încoace, 
Alexandria și-a răsfi
rat ulițele cu case mai 
mult improvizate, să
rind în alt timp, al 
erei atomice, fără să 
fi izbutit să iasă din 
anonimatul tîrgurilor 
obișnuite așezate la 
răscruce de drumuri. 
Vigurosul proces de 
dezvoltare armonioasă 
a tuturor localităților 
țării a pus piatra fun
damentală a înnoiri
lor socialiste și în 
Alexandria, devenită 
în 1968 reședință de 
județ. Planurile noii 
așezări, luminoase prin 
urbanismul lor în
drăzneț, îi făceau ne 
cei 22 000 de locuitori 
să nu regrete cu ni
mic dispariția modes
telor construcții din 
paiantă și chirpici. Se 
uitau peste umăr Ia un 
trecut pe care vechile 
case îl ilustrau eloc
vent. Prea elocvent 
chiar ! Un tîrg cu pră
vălii pline de mărfuri 
ieftine, cu false stră
luciri, negociate cu 
glas asurzitor in ure
chile țăranilor ieșiți o 
dată pe an din satele 
lor. Lumea bîlciului. 
anual, cu „lanțuri" în 
care se roteau tinerii 
pînă la amețeală, cu 
foto-suveniruri imor- 
talizînd o rară clipă 
de falsă bucurie, cu 
caterinci, cu zgomot, 
cu praf, cu sudoare de

cal alergat peste cim- 
piile Burnasului. Ora
șul avea 80 de cir] 
ciumi, străzi fără ca] 
nalizare și apă. în 
schimb, numele stră4 
zilor erau săpate în 
plăci de bronz. In] 
trate în patrimoniul 
aceluiași muzeu de is] 
torie, ele ne mai amin
tesc că au fost odată 
o stradă a Dealului,1 
alta a Marginii și o' 
„Cale la Bucuresci". O 
carte de vizită dintre 
cele două războaie 
mondiale nota că ora] 
șui avea industrie, nu 
glumă — două mori, o 
fabrică de luminări, 
alta de gheață (cum o 
fi arătat oare aceas
ta ?) și, în final, ca o 
victorie — pavaj ! în 
centru, desigur...

Amintirea acestui 
trecut a dispărut de 
pe obrazul orașului 
odată cu mușcătura 
excavatoarelor. în 1972 
se deschideau șantie
rele primelor uzine — 
chezășie a nașterii noii 
urbe, moderne, socia
liste. Citeva fotografii 
au fixat, pentru cro
nica acestui timp, mo
mentul de început. 
Printre ele și imagi
nea viitoarei între
prinderi de rulmenți. 
Și fată, astăzi, elibe
rată de schele, această 
uzină ultramodernă in 
care lucrează un de
tașament muncitoresc 
extrem de tînăr. Pri
mii muncitori ai uzi
nei, încă din clipa cind 
aceasta se afla in con
strucție, deprindeau 
noua lor meserie în 
uzinele de la Brașov 
și Bîrlad. Utilajul de 
mare tehnicitate, de 
extremă finețe avea 
să-și dezvăluie secre
tele în fața unor minți 
sprintene, avea să fie 
mînuit de mîini di
bace. Fiecare rul-

Dionisie ȘINCAN
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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MAI ÎNTÎI AM „REPARAT"
O MENTALITATE...

și anume, a neîncrederii în posibilitatea de a realiza 

subansamble și piese de schimb de înaltă tehnicitate

nestandardizate sau care nu se produceau în țară
întreprinderea de reparații-Ploiești 

poate'fi, pe drept cuvînt, denumită 
mecanicul-șef al șantierelor indus
triale din țară. Aici, pe lingă fabrica
rea unor utilaje importante pentru 
construcții se realizează reparații ca
pitale la toate automacaralele, de 
toate tipurile și mărcile, la centralele 
de betoane și autobetoniere, la trac
toarele grele S-l 300 și S-1.500, la mo
toarele diesel electrice. Pentru aceas
tă complexă activitate de reparații 
este nevoie, evident, de o. importantă 
cantitate de piese de schimb și sub
ansamble. Pe cele tipizate, unitatea 
le procură de la bazele de aprovizio
nare (dar și aici unele lipsesc), ; pe 
cele nestandardizate 
utilajelor cu mărci 
însă să le procu
re? Importul lor a 
devenit destul de 
costisitor. Soluția 
era una . singură : 
fabricarea piese
lor și subansam- 
blelor necesare 
în propria uzină.

„începutul a fost 
deosebit de greoi 
secretarul comitetului 
Vasiie Ispas. Nu aveam experien
ță, nici mașini-unelte corespunză
toare, nici proiectanți, nici labora
toare de analiză și încercări. Am 
pornit deciși să facem ce putem cu 
forțele proprii. Tot timpul ne-am 
gîndit că trebuie să răzbim, construc
torii pe șantiere așteptînd să le tri
mitem utilajele necesare, nu scuze".

Unde s-a ajuns ? Am consultat do
cumentația pusă la dispoziție. în 
1976 unitatea reușise să asimileze 
200 de piese și subansamble pentru 
automacarale ; astăzi, ea fabrică cir
ca 4 000 dintre care 1 000 din
tre cele aduse din import. O creștere, 
evident, spectaculoasă. „Cu toate a- 
cestea — ne spune directorul unității, 
inginer Gheorghe Iordache — numă
rul de piese și subansamble va crește 
in acest an simțitor. Dar greutatea 
nu consta atît în diversificarea și 
lărgirea producției, ci mai ales în 
asigurarea unei calități ireproșabile 
a fiecărei piese. Erau și oameni care 
nu credeau că sîntem în stare să 
producem asemenea piese de bună 
calitâte. Făcînd practic, dovada că 
putem, am „reparat" această menta
litate. Astăzi avem dovezi certe că ne 
putem întrece în specialitatea noas
tră cu orice firmă străină".

Vizităm secția de piese de schimb. 
Cîteva sute de muncitori, majorita
tea tinere femei, Prin dăruirea și pa
siunea lor, îmbinată cu o temeinică 
calificare, o atentă asistență tehnică 
și o respectare sțrictă a disciplinei 
tehnologice acest harnic colectiv a re
ușit și reușește să realizeze piese de 
bună calitate. Astăzi’ aici se fabrică 
arbori cotiți, axe, roți dințate, car- f 

. case, cuplaje) cutii de viteză, re- - 
ductoare. Se produc serii mai'i,

’ dar și unicate. Uneori, reperele ’ 
nu sînt cunoscute. Așa se des
chide „pofta" unor .noi asimilări. în 
asemenea situație intervine eșalonul 
de cercetare și proiectare. Stăm de

pentru reparația 
străine de unde

cu inginerul proiectant Maria 
Aflăm că, în decurs de doi ani,

vorbă 
Dinu.
ca urmare a nevoilor de modernizare 
a producției și de noi asimilări de 
piese și subansamble, numărul pro- 
iectanților, al tehnologilor, al desena
torilor a crescut de la 30 la 70. De 
sectorul piese se ocupă proiectanți 
competenți, cu multă experiență : in
ginerii Ovidiu Vieru, Mihai Safin, 
tehpici.enii Haralambie Gologanu, Mi
hai Oprea și alții, care, împreună cu 
ceilalți membri ai colectivului, au 
dovedit din plin că, chiar la o unita
te cu profil de reparații se pot asi
mila și produce anual mii de piese 
și subansamble de bună calitate. 
„Totul este să vrei să fii gospodar al 
propriilor tale resurse — ne spune

Ce se poate învăța din activitatea 

întreprinderii de reparații Ploiești

ne-a spus 
de partid,

de recondiționare. Aici au început să 
se monteze mașini-unelte și utilajele 
necesare. Concomitent, se pregătesc 
la locul de muncă circa 70 de așchie
tori sub atenta grijă a maiștrilor și 
inginerilor.

— Care sînt avantajele acestei ac
țiuni ?

— în primul ’rînd, putem asigura 
executarea ritmică a reparațiilor ca
pitale la utilajele cu mărci străine, 
în al doilea rînd, realizăm o mare 
economie de metal.

— Puteți exemplifica ?
— Desigur. Să luăm, de pildă, roa

ta de ghidaj a tractorului S-l 300. La 
acest reper se obține o economie de 
190 kg de metal și o eficiență de 4 500 
lei. La rola reazem-ansamblu de la 

același tractor 
economia este de 
50. kg metal și efi
ciența de 1 335 lei. 
Și exemplele ar 
putea continua.

— Piesele 
condiționate sînt 
tot atît de 
ca și cele 
înaltă exigentă în

re-

inginerul Vasile Vasilescu. Nu am 
avut laboratoare de studiu, de ana
liză, de încercări. Ni le-am creat, ni 
le-am dotat, în cea mai mare parte 
prin autoutilare. Simțim acum nevoia 
unui laborator nou de electronică. 
Ni-1 vom face și pe acesta în cel 
mai scurt timp. Tot în acest an vom 
mări și Suprafețele de producție la 
piese de schimb cu 2 000 mp. Este o 
necesitate stringentă. O parte din 
mașinile-unelte necesare nu am pu
tut să ni le procurăm din altă parte. 
Le vom fabrica singuri. Nu am ne
glijat nici problema cadrelor. La 
grupul școlar al întreprinderii pregă
tim în prezent 100 de așchietori, su
dori, lăcătuși. Prin lărgirea fabrica
ției de piese de schimb și subansam
ble vom reuși în acest an să ne asi
gurăm necesarul pentru 
noastră, iar unele repere de 
întrebuințare le vom livra și 
întreprinderi".

Amintind că recenta ședință a 
siliului de Stat a dezbătut și adoptat 
Decretul privind recuperarea și va
lorificarea resurselor materiale refo- 
losibile, inginerul Mihai Toader 
ne-a invitat la o discuție despre un 
alt sector de bază al unității, condus 
de el, cel de recondiționare a piese
lor cu uzură relativă. Am aflat ast
fel că, de mai mulți ani, se dă o a 
doua viață unor piese de la utilajele 
venite pentru reparații capitale, prin 
recondiționare. Volumul lucrărilor 
executate a crescut mult, mai ales în 
1979,' cînd valoarea pieselor recondi
ționate s-a ridicat la 50 milioane lei 
și a asigurat întreprinderii o produc
ție ritmică. Anul acesta, valoarea re- 
condiționărilor de piese și subansam
ble va fi și mai mare, ajungîndu-se 
la mai bine de 80 Ia sută din piesele 
și subansamblele âdtomaciralelor ve
nite- pentru reparații capitale. Ce se 
întreprinde acum pentru asigurarea 
condițiilor necesare de lucru ? Prin 
redistribuirea suprafețelor uzinale 
s-au alocat încă 1 000 mp activității

Dacă există

bune 
noi ?

producția 
largă 
altor

Con-

Și pe timp de iarnă - activitate intensă 
în portul Constanța

Chiar din primele zile ale anu
lui, în portul Constanța — princi
pala poartă maritimă a tării prin 
care se realizează peste 65 la sută 
din volumul comerțului nostru ex
terior — se înregistrează ritmuri 
intense in derularea mărfurilor. Cu 
toate condițiile meteorologice nefa
vorabile, mecanizatorii, docherii, 
ceilalți muncitori portuari au reu
șit să realizeze un volum de trafic

zilnic cifrat lâ 55 000—60 000 tone 
mărfuri.

Marți, de pildă, la danele portu
lui se aflau sub operațiuni de în- 
cărcare-descărcare peste 50 de nave 
românești, precum și vase sub pa
vilioanele altor țări. în aceeași zi, 
pe numeroase alte nave se efectuau 
lucrări pentru manipularea unor 
mărfuri necesare industriei noastre. 

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

__  o _ 
lucru — și noi ne străduim să răs
pundem acestui deziderat — piesele 
recondiționate au calități de fiabili
tate corespunzătoare unei piese noi. 
Uneori preferăm piesele recondițio
nate celor noi.

Am remarcat la toți oamenii mun
cii din unitatea ploieșteană o mare 
seriozitate în tratarea celor două as
pecte ale asigurării pieselor de 
schimb pentru reparații. Există o 
mobilizare generală pentru a se fa
brica și recondiționa, în condiții de
loc ușoare, cantități cît mai mari de 
piese de schimb, traducîndu-se în 
fapte sarcinile izvorîte din documen
tele Congresului al XÎI-lea al parti
dului.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii"

Județul Alba, cu o suprafață de 
182 000 hectare de pășuni și finețe, 
are condiții optime și o îndelungată 
tradiție în creșterea animalelor. în 
ultimii ani au fost înregistrate pro
grese importante atît în ce privește 
creșterea efectivelor, cît și a produc
țiilor realizate. Datorită măsurilor 
luate în ultimii ani, a sporit ponde
rea zootehniei în ansamblul produc
ției agricole a județului. Dar resur
sele existente nu au fost pe deplin 
valorificate. Anul 
trecut, de pildă, 
nu au fost înde
plinite sarcinile 
de plan în a- 
cest sector. Ast
fel, în întreprin
derile agricole de 
stat producția me
die de lapte de 
vacă a fost cu 509 
litri mai mică 
decît prevedea 
planul, iar în 
cooperativele a- 
gricole — cu 123 
litri. De aseme
nea, se înregis
trează neajunsuri 
în ce privește na
talitatea la ani
male, iar greuta
tea la livrare este sub cea stabilită, 
în anul trecut, agricultura județu
lui nu a livrat 8 671 tone carne. Toate 
acestea influențează negativ eficiența 
activității în zootehnie, diminuează 
veniturile unităților agricole.

Ținînd seama de. neajunsurile care 
au existat in zootehnie și avind in 
vedere posibilitățile largi care există 
în județ pentru dezvoltarea acestui 
sector, Comitetul județean de parti : 
Alba a inițiat un complex de măsuri 
menite să impulsioneze creșterea a- 
nimalelor. Cu șase luni în urmă, se
cretariatul comitetului județean de 
partid a organizat, în fiecare unitate 
agricolă de stat sau cooperatistă, în 
fiecare fermă, analize urmate de mă
suri concrete, urmărind, în principal, 
trei obiective : modernizarea grajdu
rilor și adăposturilor, ameliorarea 
calității efectivelor de bovine pe rase 
și specii, asigurarea unor efective 
matcă de porcine în vederea realiză

rii fondului de stat prin achiziții și 
contracte cu gospodăriile populației.

— Dispunem de posibilități multi
ple pentru a asigura creșterea pon
derii producției animaliere in pro
ducția totală agricolă a județului, 
pentru ca, tot mai mult, creșterea a- 
nimalelor să devină principala sursă 
de venituri bănești ale unităților 
— ne spunea tovarășul Mihăilă Dră- 
ghici, secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele uniunii

Pe primul loc se înscriu întocmi
rea de proiecte de modernizare, asi
gurarea unei îndrumări tehnice la 
execuția lucrărilor și în realizarea 
practică a acestora, producerea unor 
piese și repere. Bunăoară, cooperati
va meșteșugărească din Teiuș reali
zează pluguri racloare pentru eva
cuarea mecanizată a gunoiului din 
grajduri... Sectoarele de turnătorie și 
cele de prelucrare de la întreprinde
rea mecanică și uzina de utilaj mi

Ce înseamnă modernizarea 
zootehniei?

Un răspuns posibil îl dă experiența, nu prea bogată, 
dar interesantă, a județului Alba

județene a cooperativelor agricole de 
producție.

Programul prevede ca într-o primă 
etapă, și anume în acest an, să fie 
modernizate 106 grajduri de bovine 
din 465 existente în cooperativele agri
cole. Se au în vedere introducerea 
alimentării cu apă prin sistemul de 
adăpători individuale automate, me
canizarea operațiilor de eliminare a 
dejecțiilor, sistematizarea incintelor 
fermelor zootehnice. De asemenea, 48 
adăposturi vor fi transformate în 
maternități profilactorii și creșe, iar 
în alte 58 se vor amenaja boxe indi
viduale pentru viței. Vor fi montate 
20 instalații de muls și vor fi meca
nizate lucrările în 7 adăposturi pen
tru îngrășarea porcilor și 5 materni
tăți pentru scroafe.

Acțiunile avînd ca scop moderniza
rea zootehniei se bazează pe un spri
jin practic din partea unor unități 
industriale și economice din județ, 
în ce constă acest sprijin ?

nier și reparații din Alba Iulia și 
întreprinderea metalurgică Aiud co
laborează la fabricarea adăpătorilor 
individuale. Acestea sînt asamblate 
la întreprinderea de utilaje din Alba 
Iulia, unitate care le . livrează bazei 
de-taprovizionare tehnico-materială a 
agriculturii, iar de aici utilajele sînt 
preluate de unități. Asemănător se 
procedează și cu alte repere. în al 
doilea rînd, unitățile industriale s-au 
angajat să acorde asistența tehnică și 
să sprijine efectiv cooperativele a- 
gricole pentru execuția lucrărilor 
care cer o calificare. Pentru aceasta, 
fiecărei unități industriale sau eco
nomice i-au fost repartizate 1—2 u-' 
nități agricole pe care să le sprijine. 
De menționat faptul că, în fiecare 
fermă, s-a avut în vedere execuția 
lucrărilor prin soluții moderne, sim
ple și eficiente, cu materiale locale.

Care este în prezent stadiul acțiu

nii ? Analiza efectuată în aceste zile 
pe teren de secretariatul comitetului 
județean de partid conduce la con
statarea că obiectivele primei etape 
sînt. în cea mai mare parte, realiza
te. în consiliul unic agroindustrial 
Sebeș, de exemplu. în multe unități 
lucrările de modernizare s-au în
cheiat. în cooperativa agricolă Sebeș, 
cu sprijinul întreprinderii de ciorapi 
din localitate, s-au modernizat cinci 
grajduri, și s-a trecut la sistematiza

rea incintei fer
mei. Aici, anul 
trecut, comparativ 
eu 1978, produc
ția de lapte s-a 
dublat. într-o altă 
unitate, la Răhău, 
cu ajutorul între
prinderii viei și 
vinului s-au ame
najat un adăpost 
pentru viței în 
boxe individuale 
și o maternitate 
cu boxe indivi
duale pentru fie
care vacă gestan- 
tă. La coopera
tiva agricolă din 
Gîrbova a fost 
construit un grajd 
nou, amenajat pe 

grătare, soluție introdusă și în alte 
două grajduri mai vechi. Pentru a- 
ceasta, merite deosebite revin 
I.C.P.D.M. Sebeș, întreprindere care 
s-a achitat cu răspundere de obli
gațiile asumate.

Relatînd această experiență din 
Alba în care comitetul județean tie 
partid dovedește perseverență și ini
țiativă, subliniem rezultatele bune ce 
se obțin atunci cînd sînt antrenate 
forțele locale, cînd se stabilesc sar
cini concrete, pentru a înfăptui obi
ective de amploare, de perspectivă. 
Rămîne ca, acum, pe baza unei în
grijiri și furajări corespunzătoare a 
animalelor, producția să sporească, 
simțitor, aceasta constituind, dealtiA 
obiectivul principal urmărit prin mo
dernizarea zootehniei.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scinteii*

In viitorul cincinal, producția de 
fontă și oțel a țării va spori 
simțitor. La realizarea acestui 
obiectiv va contribui și Combi
natul siderurgic din Galați. Fo
tografia înfățișează furnalul de 
3 500 mc - cel mai mare din 
țară - aflat în construcție pe 
platforma siderurgică de la 

Galați

La Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava

PRODUCȚIA CRESTE,
CONSUMURILE ENERGETICE SCAD

ment produs aici apare 
aidoma unui univers sfe
ric ; un univers sferic 
incluzînd ecuații umane 
și tehnice nespus de com
plicate și pline de sem
nificații. Flori de oțel stră
lucitor a căror reputație 
este temeinic formată în 
țară și peste hotare, planete 
de oțel de toate dimensiu
nile, izvorînd aici, la Ale
xandria, din mîinile unor 
oameni aflați Ia prima ge
nerație de muncitori indus
triali. Muncitori care au 
început prin a fi, mai întîi, 
zidari, dulgheri, fierari-be- 
toniști, ridicînd uzinele și, 
concomitent, marile ansam
bluri de locuințe.

— De atunci încoace — 
spune președintele Consiliu
lui municipal al F.U.S., to
varășul Găman Mandrache 
— s-au construit 8 000 de 
apartamente. Cu cinci ani 
în urmă, Alexandria numă
ra circa 30 000 de locuitori. 
Astăzi are peste 50 000. în 
cinci ani I Și trebuie să-i 
vedeți pe acești oameni cum 
discută despre prezentul și 
viitorul orașului lor. Adu
nările de constituire a or
ganizațiilor proprii ale

F.U.S. au dezvăluit energii 
și forțe creatoare noi, care 
ne dau certitudinea unor 
noi reușite. De pildă, mun
citorii celor 11 întreprinderi 
republicane, „amintindu-și“ 
că ei au ridicat uzinele și 
fabricile, au hotărît, în în-

Nenumărate sînt inițiati
vele luate cu același prilej 
de muncitorii din întreprin
derile orașului privind eco
nomia de materiale și ma
terii prime în procesul de 
producție, adoptarea de so
luții ingenioase în legătură

Frumoasa Alexandria 
are chipul gospodarilor ei

tîmpinarea celui de-al II- 
lea Congres al Frontului 
Unității Socialiste, să alcă
tuiască echipe complexe de 
constructori care, prin rota
ție, vor ajuta la ridicarea 
altor blocuri de locuințe ; 
cetățenii orașului s-au an
gajat ca fiecare să presteze 
șase ore de muncă patrio
tică pe șantierele de con
strucții. Au fost rostite che
mări la întrecere pentru cea 
mai frumoasă și mai bine 
gospodărită stradă, pentru 
cel mai bine întreținut bloc 
de locuințe.

cu creșterea calității produ
selor, soluții demonstrind 
înaltă capacitate tehnică și 
spirit îndrăzneț.

Fiecare locuitor al orașu
lui, indiferent de profesiu
ne, se dovedește a fi un 
gospodar preocupat îndea
proape de ce se petrece în 
urbea lui. Pentru că acest 
oraș reînnoit este în între
gime imaginea pregnantă a 
muncii locuitorilor săi. Ale
xandria modernă se înalță 
plină de zveltețe și, in 
chipul ei de o caldă lumi
nozitate, se citește, de fapt,

căldura inimii celor ce o 
făuresc. Inima Alexandriei 
este formată din unitățile 
industriale, moderne — în
treprinderea de rulmenți; 
fabrica de panouri și pupi
tre electrice, întreprinderea 
de utilaje și piese meta
lice pentru industria ușoa
ră, întreprinderea de apa- 
rataje pentru industria de 
construcții, filatura de bum
bac etc — unde se con
centrează inteligenta și pri
ceperea a circa 25 000 de 
oameni ai muncii — munci
tori. tehnicieni, ingineri. 
Peste 20 de unități de în- 
vățămint de diferite grade 
pregătesc tinerele generații 
pentru a rezolva problemele 
dezvoltării de viitor a lo
calității și a puternicei sale 
industrii.

Alexandria de altădată, 
pe care v-o prezentam la 
începutul reportajului, nu 
mai există. Imaginea ei a 
pălit în amintirea celor mai 
vîrstnici sau de virstă mij
locie. Copiii care vin acum 
pe lume vor avea în fața 
ochilor, atunci cînd vor 
ajunge la majorat, un oraș 
cu peste 100 000 de locuitori.

Un punct luminos pe 
harta nouă a țării.

La Tîrgoviște, un nou 
tip de strung : 

„SNA-100“
Continuînd seria succeselor în

registrate în cei patru ani din 
actualul cincinal pe linia diver
sificării producției, specialiștii 
întreprinderii „SARO" din Tîrgo
viște au lansat în fabricația de 
serie un nou produs: strungul 
„SNA-100" destinat prelucrării 
burlanelor de foraj.

Pînă la finele acestui trimes
tru, în nomenclatorul unității 
dîmbovițene vor mai fi incluse 
strungul paralel cu lungimea 
între vîrfuri de 8 000 mm și cel 
vertical cu două platouri, creații 
proprii care • prin parametrii 
tehnico-funcționali se dovedesc 
competitive cu mașinile-unelte 
similare produse în țări cu tra
diție în acest domeniu.

Mai bine de 75 la sută din 
producția pe care întreprinderea 
„SARO" o realizează în zacest 
an este constituită din produse 
noi sau modernizate, ceea ce fa
vorizează valorificarea eficientă 
a metalului. Dealtfel, colectivul 
unității tîrgoviștene și-a propus 
ca în anul 1980, pe seama redu
cerii consumurilor specifice, să 
realizeze o economie de metal 
din care să se poată fabrica mai 
bine de 200 strunguri auto
mate. (Agerpres)

Prin volumul și specificul produc
ției sale, Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Jilava se situează 
printre marii consumatori de energie 
electrică și termică. Este suficient să 
arătăm că aici, în medie, pentru rea
lizarea unei tone de produse finito 
se consumă 850—950 kWh energie 
electrică, fapt ce înscrie articolele 
tehnice din cauciuc printre produ
sele energointensive. Iată de ce, 
în acțiunea de reducere hotărîtă a 
consumurilor energetice, o atenție 
deosebită se acordă tocmai produse
lor energointensive. Orice procent 
consumat în minus Ia nivelul combi
natului înseamnă economii de mii de 
kilowați-oră sau sute de tone de 
combustibil. Cu atit mai meritorii 
apar deci, eforturile în acest sens 
ale chimiștilor combinatului, care au 
reușit ca in ultimii doi ani să reducă 
normele de consum pe tona de pro
dus cu 245 kWh energie electrică. 
Gum s-a ajuns aici ? Prin căutări, 
prin acțiuni perseverente coordonate 
și conduse de către comitetul de 
partid, care a stimulat spiritul gos
podăresc al comuniștilor, al întregu
lui colectiv de oameni ai muncii. In 
combinat s-a încetățenit practica ur
măririi zilnice și analizelor lunare 
ale consumurilor.

Mașini mergînd în gol, porniri ne
raționale ale unor mari agregate, 
scheme necorespunzătoare de alimen
tare . cu energie electrică, becuri 
aprinse fără rost — iată tot atîtea 
canale de risipă mai mari sau mai 
mici spre care a fost îndreptată 
atenția.

— Cum este normal, principala 
cale de reducere a consumurilor e- 
nergetice o constituie perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, ne spune 
ing. Corneliu Ionescu, secretarul co
mitetului de partid al combinatului. 
Dealtfel, în ultimii ani combinatul a 
parcurs o etapă de importante trans
formări tehnologice, prin renunțarea 
la tehnologia de prelucrare a cauciu
cului prin compresie și utilizarea pe 
scară largă a prelucrării prin injecție.

"Ce avantaje prezintă noua teh
nologie ?

Anul 1977 ,
— consum mediu lunar

(în kWh) 300 000
— consum specific de

energ. electr. (kWh/t) 940

Un simplu calcul arată că anul 
trecut consumul mediu lunar de ener
gie electrică a scăzut cu 26 la sută 
față. de 1977, fapt ce dovedește că și 
în cazul fabricației unor produse 
energointensive — cum sînt și arti
colele tehnice din cauciuc, economi
sirea unor importante cantități de 
energie electrică și combustibil este 
pe deplin posibilă.

— în acest an vor intra în circui
tul productiv noi secții de prelucrare 
a cauciucului, care vor dubla capa
citatea combinatului, ne spune to
varășa dr. ing. Liliana Corîci, direc
toarea unității. Dar funcționarea noi
lor secții va ridica doar cu 19 Ia sută 
nivelul consumului de energie pe an
samblul întreprinderii. De pildă, pen
tru alimentarea cu energie electrică 
a noii secții de articole tehnice din 
cauciuc pentru autoturisme „Oltcit" 
s-a renunțat la extinderea centralei 
termice. Resursa o asigură economii-

— în primul rînd, operația-cheie a 
procesului tehnologic — vulcanizarea 
— se reduce prin noua metodă de la 
12 minute, la circa 1 minut și jumă
tate, productivitatea mărindu-se de 8 
ori, ne explică maistrul Gheorghe 
Sandu, care se numără printre auto
rii acestei inovații tehnice.

De reținut că noua tehnologie s-a 
impus și prin consumurile energetice 
spectaculos mai reduse pe unitatea 
de produs — de aproape 20 de ori. 
Trecerea la noua tehnologie prin in
jecție a atras după sine procedee noi, 
avantajoase din punct de vedere 
energetic în toate fazele de fabricație. 
Astfel, la operația de amestecare, 
prin folosirea peptizantelor în rețe
tele de fabricație se consumă cu 7 la

Un program de măsuri 
care asigură îndeplinirea 

acestui obiectiv

sută mai puțină energie electrică ; 
extinderea tehnologiei de confecție 
a benzilor pe calandru a determinat 
reducerea consumurilor de energie 
electrică cu 10 la sută. O altă măsură 
care a determinat diminuarea consu
murilor constă în recircularea apei de 
răcire la presele de vulcanizat benzi 
de transport. Efectul ? Economisirea 
a 185 MWh energie electrică pe an. 
Și asemenea exemple pot continua. 
Practic, in fiecare fază tehnologică, la 
fiecare operație consumurile energe
tice au fost de la an la an diminuate. 
Semnificativ pentru competența co
lectivului unității este și faptul că 
toate rețetele de fabricație, toate 
tehnologiile poartă amprenta gîndirii 
originale a muncitorilor, inginerilor 
și specialiștilor de aici.

Iată, dealtfel, cum au evoluat con
sumurile medii lunare de energie 
electrică, în paralel cu reducerea 
consumurilor specifice pe tona de 
produse finite :

1978 1979 1980 (plan)

287 600 240 000 278 000

936 695 684

le. Pe de o parte, noile tehnologii 
utilizate răspund criteriilor de econo
micitate energetică, iar, pe de altă 
parte, este în curs de aplicare un

program de reducere a consumurilor 
de energie electrică și combustibil 
întocmit pe baza propunerilor oame
nilor muncii la ultima adunare ge
nerală,

Iată cîteva din măsurile aflate in 
curs de finalizare în secțiile combi
natului :

• Sistematizarea programării a- 
mestecurilor pe cele 5 linii de mala- 
xare și introducerea în rețetele de 
fabricație a unor componente care 
reduc consumurile specifice de 
energie ;

® Reducerea timpilor tehnologici 
de malaxare la benzi de transport și 
ebonită ;

® Extinderea Iluminatului local la 
toate locurile de muncă ;

• Sistematizarea întregii rețele de 
transport și distribuție a agentului 
termic de pe platforma combinatului 
care determină o reducere cu 8—9 la 
sută a consumului de abur tehnologic.

Așa cum stă bine gospodarului, 
specialiștii, cadrele tehnice din com
binat au în vedere de pe acum mă
surile prin care consumurile de ener
gie electrică și combustibil pot fi re
duse în continuare. Bunăoară, folo
sirea ea materie primă a cauciucului 
poliizoprenic românesc, in locul celui 
natural, necesită în prelucrare cu 50 
la sută mai putină energie, iar ex
periența de oină acum a dovedit că 
utilizarea cauciucului regenerat re
duce cu 15 la sută nivelul consumului 
în prelucrare. Extinderea fabricației 
de cauciuc regenerat care valorifică 
anvelopele uzate și resturile de cau
ciuc din unitate va pune în valoare și 
această posibilitate de economisire.

Prin amplele măsuri întreprinsa 
și rezultatele obținute, care se întru
nesc într-o experiență pozitivă în 
ceea ce privește reducerea consumu
rilor de energie electrică și combus
tibil, cît și prin direcțiile clare da 
acțiune avute in vedere în perspec
tivă, convingerea specialiștilor între
prinderii este că produsele Combina
tului de articole tehnice din cauciuc 
Jilava vor îngloba din ce in ce mai 
puțin din această materie primă atit 
de valoroasă, care este energia. De
altfel, rezultatele din luna ianuarie) 
perioadă în care în prima decadă 
s-au economisit primii MWh energie 
electrică, confirmă această opțiune a 
colectivului.

Dan CONSTANTIN

TG. MUREȘ : Noi mașini textile
Pe planșetele proiectanților din 

cadrul întreprinderii Imatex din Tg. 
Mureș prind contur două noi utilaje 
de mare complexitate și cu randa
ment sporit. Este vorba de mașina 
de țesut neconvențională, dotată cu 
proiectil în locul suveicii clasice, și 
de mașina de țesut dublu pluș pen
tru covoare, ambele urmînd să se 
realizeze pentru prima oară în țara 
noastră. Noile mașini, avind carac
teristici tehnice similare produselor 
realizate de cunoscute firme din 
străinătate, marchează trecerea de

la familia mașinilor de țesut clasi
ce, / cu suveică, lă mașini de mare 
randament, silențioase și cu gaba
rite reduse. Constructorii de la 
Imatex din Tg. Mureș, care și-au 
propus să realizeze în actualul 
cincinal mai bine de 25 noi tipodi- 
mensiuni de mașini pentru țesut și 
bobinat fibre de in, cinepă, bumbac, 
fibre artificiale și pentru articole 
tehnice, continuă in ritm susținut 
activitatea de cercetare și înnoire a 
producției.

(Agerpres)

„Orașul și uzina" - iată o realitate sugestivă a Bistriței de azi, oraș care, asemeni întregului județ, cunoaște unul dintre cele mai înalte ritmuri de dezvoltare economică în cincinalul actual Foto : S. Cristian

'j
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UNIȚI, EGALI, 
INCREZĂ TORI

Expresie elocventă a acelei unități 
despre care vorbea primarul o con
stituie înșiși președinții cooperative
lor agricole de producție din comună 
— un român, un maghiar, un sîrb. 
Mai mult chiar, însăși familia prima
rului reprezintă o întruchipare a- 
proape simbolică a acestei profunde 
realități a vieții noastre cotidiene, 
oglindire a politicii naționale consec
vente a partidului nostru comunist : 
tovarășul Velimir Rankov este sîrb,

soția sa, Margareta, învățătoare Ia 
școala din comună, este de naționa
litate germană, iar ginerele său, in
giner la întreprinderea agricolă de 
stat, este român. O familie care re
flectă grăitor, la scara universului de 
zi cu zi, nu numai compoziția demo
grafică a comunei, ci și acea moda
litate de a concepe unitatea „în gîn- 
duri și-n simțiri", într-o simbioză or
ganică, specifică societății socialiste 
românești.

Șl DEMNI
Ne aflam m pragul unui eveniment de seamă 

în viața patriei : cel de-al doilea Congres al 
Frontului Unității Socialiste. Timp de aproape 

— ca vast și profund ecou de inimă și 
al țării întregi la hotăririle înaltului

deuă luni 
conștiință , . ...... ............. ........  ...
forum național al comuniștilor, ca amplă ma
nifestare a spiritului civic puternic stimulat de 
istoricele propuneri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — au răsunat in marele amfiteatru al 
inițiativei cetățenești vocile cele mai diverse, gla
surile cele mai felurite, aparținind celor mai 
largi categorii de oameni ai muncii, de cele mai 
diferite profesii, femei și bărbați, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități. Ginduri, sentimente, fapte exprt- 
mînd voința unanimă de a face din Frontul 
Unității Socialiste, din organizațiile sale proprii 
o forță viguroasă a democrației socialiste româ-

neștl, un sprijin de nădejde al partidului 
realizarea politicii sale de înflorire a patriei.

In întâmpinarea marelui forum democratic, 
noile organizații proprii ale F.U.S. și-au de
monstrat, prin hotărîrea și tenacitatea cu care au 
și pornit la înfăptuirea propriilor programe de 
acțiune bazate pe hotăririle Congresului al 
XII-lea al P.C.R., prin realizările cu care au șt 
început să-și întipărească prezența in cronica 
vie a acestor zile de avint creator, luminoasa 
vitalitate izvorîtă din rolul lor fundamental de 
cadru profund democratic al participării reale a 
maselor de cetățeni la dezbaterea tuturor pro
blemelor cbștii, la actul de decizie în treburile 
publice, la traducerea neabătută în viață a mă
rețului Program al partidului. Și, poate mai preg
nant ca oricî-nd, în această perioadă, întregul 
nostru popor și-a manifestat unitatea de ne
zdruncinat în cuget și-n simțiri, in voință și as-

pirații, în jurul forței conducătoare a societăți» 
noastre, ------ 
goste și 
Nicolae 
cel mai 
noastre, 
triei, comunismul.

Spre a marca însemnătatea și amploarea celui 
de-al doilea Congres al F.U.S. — moment culmi 
nant, de sinteză a perioadei de efervescentă poli
tică ce l-a precedat — am solicitat unor cetățeni 
reprezentând o largă paletă de preocupări, din 
diferite generații și din felurite colțuri ale țării, 
să răspundă la ancheta noastră privind rosturile 
esențiale ale Frontului Unității Socialiste 
ansamblul democrației noastre socialiste, 
viața întregii noastre societăți, semnificația pe 
care o dau acestui important eveniment.

Partidul Comunist Român, vibranta dra- 
increderea nețărmurită față de tovarășul 
Ceaușescu, omul care întruchipează tn 
înalt grad virtuțile și năzuințele națiunii 
chezășuind viitorul înfloritor al pa-

in 
in

Să gindești, să participi 
și să acționezi cu răspundere 

pentru prezentul și viitorul patriei

pilduitoare...

toate forțele
in înfăptuirea hotărîrilor 

Congresului al XII-lea

Angajați tu

Pe întreg cuprinsul țării, de la 
obcinele Bucovinei pînă la 
marea cea mare, de la culmile 

scînteietoare ale Maramureșului la 
țărmurile înghețate ale bătrînului 
Danubiu, participants la această sim
bolică masă rotundă „de la distanță" 
au ținut să reliefeze, în primul rind 
și inainte de orice, imensa forță de 
atracție și de antrenare a tuturor 
energiilor națiunii pe care o exerci
tă cadrul de intens și stimulator de
mocratism socialist, creat prin noua 
organizare a Frontului Unității So
cialiste, înfăptuită pe temeiul măsu
rilor stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— E de la sine înțeles — sublinia 
lăcătușul DUMITRU ȘIRIANU, pre
ședintele comitetului F.U.S. din în
treprinderea de strunguri din Arad , 
că pentru noi, muncitorii, democra
ția socialistă, democrația muncito
rească a reprezentat și reprezintă o 
realitate tot mai accentuată pe par
cursul ultimului deceniu și jumătate 
din istoria țării. E în aceasta un me
rit esențial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, prin gîndirea sa re
voluționară, prin ideile și practica sa 
novatoare, a inspirat un suflu nou 
întregii activități economico-sociale. 
Participarea tot mai largă a „omului 
de la șaibă" la actul de decizie, în 
cadrul adunărilor generale, al con
siliului oamenilor muncii, ne-a făcut 
să dobîndim cu adevărat sentimentul 
că sîntem, la modul concret al fap
tului cotidian, proprietari, producă
tori și beneficiari. în aceste condiții 
se poate pune întrebarea : ce rol și 
ce însemnătate revin organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste ?

— Și cum ați răspunde unei ase-

menea întrebări, dacă eventual v-ar 
fi pusă 1

— Printr-un exemplu. Pentru anul 
1980 organizația de partid a pus în 
fața1 întregului nostru colectiv sarci
na de a contribui la înnoirea produc
ției în proporție de 70 la sută spre 
a face față solicitărilor tot mai com
plexe ale economiei naționale și ale 
pieței externe. E, aparent, o simplă 
cifră, dar in spatele ei cit efort, cîte 
căutări ! Ei bine, aflați că, încă din 
clipa cînd a fost lansată această che
mare, un șir de muncitori de înaltă 
competentă profesională, ca loan 
Mustea, Iosif Kravetz, Aurel Tuleu, 
membri individuali ai organizației 
F.U.S. din uzină, au și început să 
vină la comitetul organizației noastre 
cu idei și propuneri, pe~care, dealt- - 
minteri, le-am înaințat, fără întîrzie- 
re biroului de partid.' Știți, se tot 
vorbește despre rezervele interne ale 
întreprinderii, iar cînd sînt pomeni
te, gîndul te poartă mai ales spre re
zolvarea unor probleme tehnice și 
tehnologice. Uite, înființarea organi
zației proprii F.U.S. a pus și mai 
mult în lumină faptul că. în orice 
colectiv, adevăratele și inepuizabilele 
rezerve interne sînt cele umane, mai 
ales capacitatea de creație a oame
nilor, valorificată intens tocmai prin 
această formă superioară a democra
ției noastre socialiste. Și aș mai vrea 
să subliniez ceva : că hotărîtoare in 
această privință sînt pilda contagioa
să a comuniștilor, faptul că ei sînt 
totdeauna prezenți în mijlocul colec
tivului, în locurile cele mai grele, 
decisive ale producției, că rolul con
ducător al organizației de partid la 
locul de muncă se traduce în viață 
nu numai prin chemări și imbolduri, 
ci îndeosebi prin fapte exemplare în

producție, prin realizări __________
în acest dialog, în care gîndul și 

.fapta se împletesc organic ca în în
treaga țesătură complexă a vieții 
noastre noi, tovarășa conf. dr. MA
RIANA BELIȘ, de Ia Institutul po
litehnic din Capitală, președinta co
mitetului municipal București al or
ganizațiilor proprii ale F.U.S., ține să 
adauge opinia omului de știință că
ruia noua organizare a Frontului Uni
tății Socialiste i-a sporit simțămîntul 
unei angajări plenare în viața, obștii.

— Democrație socialistă înseamnă, 
în înalta concepție a partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu un 
concept abstract, ci tocmai această 
largă participare a tuturor cetățeni
lor, indiferent de gradul de pregătire 
și de locul pe care îl ocupă în angre-

najul social, la opera de proiectare a 
viitorului in lumina cerințelor fun
damentale ale progresului istoric. 
Pornind de la acest adevăr, care 
aparține în egală măsură societății in 
ansamblu, ca și fiecărui membru al ei, 
Frontul Unității Socialiste reprezintă 
în egală măsură — și asta o spun cu- 
toată convingerea unui om de știință 
care, nefiind membru de partid, vede 
în partid cîrmaciul ferm și chezașul 
sigur al mersului nostru continuu as
cendent — un sprijin de nădejde al 
partidului în- elaborarea și realizarea 
politicii sale și, concomitent, acel 
mult visat de înaintași for public al 
întregii națiuni, acea vastă agora de 
dezbatere și soluționare. a treburilor 
obștii pe care numai o adevărată de
mocrație socialistă o poate întruchipa.

Simbolurile vii

E vorba, în primul rînd și înain
te de orice, de climatul poli
tico-moral care favorizează 

manifestarea inițiativei, sîrguinței, 
responsabilității civice...

Femeia care rostise aceste cuvinte, 
tehniciană SONIA BISTRIAN, pre
ședinta comitetului F.U.S. din Com
binatul siderurgic Hunedoara, avea 
pe ce să se bizuie în afirmația sa :

— în realizarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului pri
vind sporirea continuă a producției 
de oțel a țării, nouă, hunedorenilor, 
ne revine o contribuție importantă. 
Ei bine, putem spune cu mîndrie că, 
dintre cei 2100 de membri indivi
duali ai F.U.S. din marele nostru co
lectiv, o bună parte se numără prin- 
trei cei care, împreună cu comu
niștii, au lansat inițiative muncito
rești de răsunet ca : „Fiecare oțe- 
lar și laminorist — participant activ 
la creșterea scoaterii de metal peste 
sarcina planificată", „Fiecare echipă 
de oțelarî să realizeze zilnic două 
tone de oțel peste plan" și altele. Și 
aceasta deoarece, îndrumată cu grijă 
de organizația de partid, organizația 
proprie a F.U.S. a izbutit, în scurtul 
răstimp de cînd activează, să creeze 
acel climat, acel cadru în care fie
care membru al colectivului simte 
nu numai îndatorirea, ci și înalta sa
tisfacție civică de a se manifesta ca 
om cu inițiativă.

Dacă acest adevăr este valabil la 
nivelul unei întreprinderi, el apare 
cu atît mai pregnant la scara unui 
oraș, mai ales a unui municipiu de 
proporțiile și perspectivele Constan
ței. Iată ce ne declara în această 
privință tovarășul DUMITRU DU- 
MITRAȘCU, președintele comitetu
lui municipal Constanța al organiza
țiilor proprii ale F.U.S.

— Faptul că 48 de unități econo
mice din municipiu și-au realizat 
înainte de termen planul pe primii 
4 ani ai cincinalului, dînd o produc
ție industrială suplimentară de peste 
500 milioane lei, sau că planul de in
vestiții a fost realizat și depășit Ia 
construcții și montaj, se datorește și 
contribuției entuziaste a membrilor 
individuali ai F.U.S. Semnificativ mi 
se pare și faptul că, în aceste zile, 
în cadrul unei expoziții organizate 
de consiliul municipal F.U.S., oame
nii muncii care au vizitat-o, în cea 
mai mare parte membri ai organiza
țiilor F.U.S., și-au propus să-și spo
rească contribuția la îmbogățirea 
zestrei edilitare și, prin aceasta, la

ridicarea calității vieții. Un exemplu: 
zilnic pe șantierele noastre de con
strucții 
cipă la 
care ei

Ceea
oraș își demonstrează deplina rodni
cie și în perimetrul unui cartier.

circa 1 000 de cetățeni parti- 
ridicarea noilor blocuri în 
înșiși vor locui.
ce e valabil la scara unui

Să poposim, bunăoară, in cartierul 
Malul Roșu din Ploiești.

— Știți — ne spunea pensionarul 
GHEORGHE PAVELESCU, președin
tele comitetului F.U.S. din cartier — 
ne-am fixat un plan de acțiune 
destul de ambițios pentru acest an. 
Vrem ca încă din primăvară să plan
tăm pe străzi și în curțile cetățenilor 
un mare număr de pomi fructiferi, în 
jur de 400. Mai dorim să facem un 
teren de joacă pentru copiii cartieru
lui, în strada Temeșana, iar in fața 
celor 10 blocuri de pe străzile Vlă- 
siei. Codrului, Rariștei 
straturi de................."
namentali. 
organizăm, 
pensionari, un iei uu uuuu junuiu 
voluntar, de „avocat al casei", unde 
oamenii să poată fi informați despre 
legile apărute și să li se dea consul
tații. într-un cuvînt, organizația 
noastră F.U.S. vrea să se considere 
un titlu de mîndrie din a transfor
ma cartierul nostru într-un cartier 
de invidiat în municipiul Ploiești. E, 
dacă vreți, și o prefață la campania 
electorală pentru 
9 martie, campanie 
guri, va stimula și 
tiva cetățenească...

Să apară 
flori, iarbă, arbuști or- 
Vrem, de asemenea, să 

cu sprijinul unor juriști 
un fel de oficiu juridic

alegerile din 
care, sîntem si
ma! mult iniția-

Statornic temei
Frumoasă e țara cînd pîinea și vinul 
Pe masa belșugului nostru adastă, 
Cînd mîndri ne scriem prin vreme destinul, 
Cînd visul ni-i largă, deschisă fereastră,

Frumoasă e țara cu toate-ale sale 
Cînd bobul, mirific, dospește sub glie, 
Cînd freamătă-ncinse motoare în hale 
Iar clipa își schimbă durata-n vecie.

Frumoasă e țara cînd, dîrzi și-nfrățiți, 
Ai țării noi sîntem — destoinic popor 
Trăindu-ne rostul acum și aici, 
Durîndu-ne harnici sublim viitor.

Frumoasă e țara sub flamuri înalte 
Cînd demni se adună în falnicul for 
Bărbații ideii și-ai nobilei fapte 
Să dea cutezanței mari aripi de zbor,

Frumoasă e țara cînd inima ei 
E însuși Partidul, el — lamură vie, 
Izbînzilor noastre statornic temei, 
Avînt cugetării și vrerii tărie.

Frumoasă e țara — o, cît de frumoasă I 
Cînd are în frunte un brav Președinte 
Ce pururi cu vorba-i și gestul fierbinte 
Semeț ne îndeamnă pe calea aleasă :

Spre culmi comuniste, mereu înainte I...

Ion SEGĂRCEANU

ofe unității si frăției

înfrățiți de-aceleași vise
Se aud venind unelte, brațul ager Ie răspunde 
tălmăcind la ziuă gestul tinăr și firesc și viu, 
miezul lui ne poartă vrerea de a fi și a pătrunde 
prin noi înșine durata de acum spre mai tîrziu.

In oglinzi albastre ape încălzesc noi constelații, 
sub arcadele Cetății mari idei se înfiripă, 
vom desăvîrși lucrarea care leagă generații 
sculptind piatra de sub munte și ducînd-o pe aripă.

Piinea ce-o avem pe masă poartă semnul trudei calme 
și-n conturul ei se vede țara unor oameni buni — 
doar a celor ce-o susțin ca pe-un dar de preț în palme 
doar a celor ce-au păstrat-o peste viscol și furtuni.

Dacă sîntem cei ce sîntem datorăm aceasta nouă — 
comuniști români și ctitori cu privirile deschise, 
noi care trăim aicea pe-un tărîm nimbat de rouă

. și ne spunem bună-ziua înfrățiți de-aceleași vise.

George CHIRILĂ.

tind de vorbă cu oameni atît întreprinderea de construcții de ma- 
, șini"'din fteșife^președTntSIe'coimte-

tului F.U.S. din această unitate, în
cepe direct cu un exemplu pe. care îl 
consideră, pe bună, drep.țate, edifica
tor :

— Uițați-vă; în jurul dumneavoas
tră : acolo miincesc comuniștii Ște
fan Marin, Francisc Apro, Ion Barbu, 
dincolo Ion Cofca, Dorina Laszlo, Ca
rol Aspiss, membri individuali ai or
ganizației F.U.S.. Vedeți oare vreo 
deosebire între modul cum lucrează 
fiecare 
de ce ? 
din noi 
fiecare 
toți. E oare de mirare că pentru noi, 
toți, acum nu există gînd mai pr 
țios, preocupare mai de seamă dec-ît 
aceea de a asigura realizarea la cel 
mai inalt nivel a tehnicii de vîrf pe 
care o producem ? Priviți în acel colț 
al atelierului și o să vedeți, mate
rializat în fapte, acel unic „grai al 
hărniciei" în care ne exprimăm, in
diferent de limba noastră . maternă : 
sînt primele zece compresoare de 100 
metri cubi aer pe minut, adevărată 
premieră industrială cu care oma
giem Congresul Frontului Unității 
Socialiste...

Situată la aproape 40 kilometri de 
Timișoara, în plină cîmpie bănățea
nă, comuna Variaș cuprinde cinci u- 
nități ale agriculturii socialiste — o 
întreprindere agricolă de stat, o sta
țiune de mecanizare și trei coo
perative agricole, care au fost 
distinse, în ultimii ani, pentru înfăp
tuirile lor remarcabile, cu nu mai 
puțin de 11 titluri de „Erou al Mun
cii Socialiste".

— Fără îndoială, toate aceste dis
tincții ne-au bucurat și ele sînt un 
motiv de mîndrie pentru toți locuito
rii comunei noastre — ne spunea 
primarul Variașului, tovarășul VE
LIMIR RANKOV. Dar trebuie să a- 
daug că rezultatele dobîndite și dis
tincțiile înalte cu care au fost încu
nunate reprezintă rodul muncii unite 
a celor aproape 4 000 de oameni ce 
alcătuiesc mica noastră colectivitate, 
români, maghiari, sîrbi, germani, 
care se simt profund legați între ei 
prin fibrele simțămintelor lor de de
votament față de interesele obștii. Si 
aș vrea să mai spun că noi, toți, u- 
niți acum și mai strîns în cadrul a- 
cestei mari organizații a muncii și a 
spiritului cetățenesc care este Fron
tul Unității Socialiste, privim dis
tincțiile primite nu ca pe niște lauri pe 
care, cum s-ar zice, să ne culcăm, ci 
ca pe un îndemn spre noi realizări.

s 
sute 
pînit 
fapt, 
puternic și unanim, nobilă efigie a 
unității și frăției întregului popor.

— Pentru noi, cei de pe meleagurile 
Harghitei — ne spunea tovarășa 
FllSTOS MARIA, președinta comite
tului municipal al organizațiilor pro
prii ale F.U.S. din Miercurea Ciuc — 
Frontul Unității Socialiste înseamnă 
întruchiparea cea mai grăitoare a a- 
celei trăsături fundamentale â demo
crației socialiste românești care a de
venit în ultimii ani, prin transpune
rea în viață a novatoarei gîndiri so- 
cial-politice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o realitate la fel de fireas
că, de omniprezentă ca aerul pe care 
îl respirăm : egalitatea reală în drep
turi și datorii a tuturor cetățenilor 
României socialiste, fără deosebire 
de naționalitate, participarea lor în
frățită la făurirea viitorului comun. 
Să privim numai la orașul nostru : 
aici unde, în trecut, practic nu exista 
nici o industrie, ființează acum nu 
mai puțin de 34 de unități economice 
moderne, a căror producție indus
trială va reprezenta în 1980 aproape 
patru miliarde de lei, adică o treime 
din întregul volum al producției ce 
se va realiza în județul Harghita. 
Organizațiile proprii ale Frontului 
Unității Socialiste au și devenit o 
emblemă a frăției active în muncă si 
preocupări a tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc aici, români și maghiari, 
călăuziți de aceleași năzuințe și idea
luri...

— Ați putea să ne dați un exemplu 
care să ilustreze acest adevăr ?

— Firește, și nu numai unul. Dar 
hai să ne oprim la cel mai recent : 
la noua „fabrică de case" care a îm
bogățit peisajul industrial al orașu
lui, organizația proprie a F.U.S., ur- 
mind exemplul comuniștilor, și-a 
luat angajamentul să contribuie activ 
la atingerea in numai trei luni — 
față de cele douăsprezece inițial pla
nificate — a parametrilor proiectați. 
Muncitorii, tehnicienii, inginerii ro
mâni și maghiari ce fac parte din or
ganizația F.U.S. muncesc acum cu un 
sîrg deosebit pentru concretizarea a- 
cestui angajament, care va reprezen
ta, încă în 1980, o producție de pre
fabricate din care se vor putea mon
ta operativ 1 500 de apartamente...

Tovarășul EMERIC KBISCIIER, 
șef de atelier în sectorul de prelu
crări și premontări piese grele de la

de feluriți, din localități ' des
părțite uneori între ele prin 
și sute de kilometri, ești stă- 
nu o dată de senzația că ai, de 
în față un unic interlocutor.

dintre ei ? Nici una. Șl știți 
Comuniștii au știut să-facă 

o familie strins unită, în.care 
se simte răspunzător pentru

Spiritul civic 
distinctivă a

Aceeași atmosferă de emulație 
civică și în lumea satelor care 
— „asediată" de ogoarele afla

tă sub pătura grea și imaculată a 
omătului — pregătește febril marile 
germinații ale noului an agricol.

— Ca om pe care faptele îl con
ving mai mult ca orice — ne spunea 
GHEORGHE LUCACI, cioban Ia 
C.A.P. Livada, membru al comitetu
lui comunal al F.U.S. — pot spune că, 
dacă cooperativa noastră a ajuns în 
ultimii ani la o producție de 80 de 
milioane lei, apoi asta se datorește și 
faptului că zootehnia reprezintă, de 
pe acum, peste 70 la sută din tot-ce 
realizăm. La ovine, bunăoară, sector 
în care lucrez și eu, am obținut anul 
trecut, în medie, cîte 6,3 kg lină de la

trăsătură
omului nou

fiecare oaie și vrem ca în anul aces
ta să atingem 7 kg. Chiar în prima 
adunare a organizației noastre pro
prii a F.U.S. am hotărît să ne spo
rim eforturile pentru a asigura ani
malelor cooperativei condiții cît mai 
bune. Iată, bunăoară, acum, in plină 
iarnă geroasă, cooperatorii noștri, 
comuniști ca Grigore Dan. Vasile' 
Szolosi, Vasile Tincu, Iuliana Crupa 
și, alături de ei, membri individuali 
ai F.U.S. cum sînt ciobanul Gheorghe 
Iojefic, îngrijitorii Eugen Ioceag, An
drei Sziics, mulgătorul luliu Corop- 
ceag, îngrijitoarea Irina Sentner, dau 
dovadă de o grijă emoționantă față 
de avuția obștească, veghind zi și 
noapte la furajarea rațională a ani
malelor, la asigurarea căldurii în

Mi-au aurit culoarea frunții mele, 
Și dragostei dintîi i-au fost cuibar. 
Pe creasta lor mă-apropiam de stele, 
Dînd să le-apuc cu gestul temerar.

M-au ocrotit în sinul lor Carpații, 
Un cînt de leagăn molcom mi-au șoptit, 
M-au îndrumat în tinerețe, frații, 
Și sfatul lor în fapt l-am împlinit.

Și cîte nume-n trunchiul lor crescură 
Ce mina-mi tremurîndă le-a crestat. 
Sînt nume care vremea străbătură, 
Și nume care astăzi le-am uitat.

Purtat-am chipul lor în depărtări, 
li cînt și-i cînt și-i proslăvesc mereu. 
M-au însoțit prin vremuri, peste zări, 
Să-mi fie straja cînd se-nchide cercul meu I

Franz Johannes BULHARDT
In românește de Josif CASSIAN-MATASARU

grajduri, Ia acțiunile de deszăpezire, 
pentru a preveni pierderile de ani
male și a asigura astfel producții cit 
mai mari de carne, lapte, lînă.

...în fiecare ultimă duminică a lunii, 
în satul Dorobanți din județul Boto
șani are loc întilnirea „sfatului bătrî- 
nilor". Și asta de aproape opt ani. Se 
pun în discuție mai ales probleme de 
educație. Se ia poziție fără menaja
mente față de cei certați cu compor
tarea civilizată în muncă. în familie, 
in societate. Efectul acestei munci 
obștești ? Numărul celor din Doro
banți care au ajuns în ultimul timp 
în fața comisiilor de judecată ori a 
vreunei alte instanțe s-a redus aproa
pe la numărul degetelor unei singure 
miini. In satul Dorobanți există, de 
asemenea, și o brigadă științifică ce 
desfășoară una dintre activitățile cele 
mai fructuoase din județ. Și tot aici, 
în cadrul celei de-a treia ediții a 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei", au luat ființă incă patru for
mații artistice de amatori, s-au con
stituit noi cercuri tehnico-aplicative, 
piecum și două cercuri de educație 
materialist-științifică. Cine este su
fletul tuturor acestor acțiuni? Profe
sorul pensionar 
care a devenit și 
lorii organizației 
Dorobanți.

— Și-acum ce

IOAN I. VASILIU, 
unul dintre anima- 
F.U.S. din comuna
vă propuneți ca 

membru al organizației proprii să
tești a F.U.S. ?

— Să continuu 
să-mi aduc și eu 
la realizarea în 
cele mai de seamă atribuții cu care 
partidul a învestit Frontul Unității 
Socialiste : educarea cetățenească a 
oamenilor, formarea lor în spiritul 
responsabilității fiecăruia pentru bi
nele tuturor...

tot ce am început, 
modesta contribuție 
fapt a uneia dintre

... Responsabilitate cetățeneas
că ce a străbătut, ca un lait
motiv de entuziastă angajare, 
toate opiniile exprimate în ca
drul prezentei anchete. Respon
sabilitate cetățenească ce întru
chipează, în fond, însăși esența 
Frontului Unității Socialiste ca 
factor politic de înmănunchere 
a tuturor energiilor națiunii, sub 
conducerea fermă a Partidului 
Comunist Român, in măreața 
operă patriotică și revoluționară 
de înălțare a edificiului Româ
niei comuniste de mîine.

Victor BÎRLĂDEANU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Din ce oraș sînt imaginile de mai sus ? Nu vă grăbiți cu răspunsul. Obiectivul foto a poposit în comuna Sîntana,................        ■ ~................ . . ’ ~ județul Arad. Aici; la complexul comercial găsești mărfuri ca la oraș (imaginea din stingă). Laboratorul de fizică al liceului din localitate este la nivelul liceelor cu 
tradiție, iar materialul didactic modern ajută elegii să îndrăgească științele exacte, tehnica contemporană (imaginile din mijloc). Cînd părinții lucrează, copiii lor se bucură de o bună îngrijire la grădiniță (imaginea din dreapta) Foto: S. Cristian
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FAPTUL 1
I SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII RECITALUL DRAMATIC

spectacol de mare

DIVERS I
I ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI audiență

Stejarul lui
Mihai Viteazul

Un stejar cu un trunchi pe 
care abia îl pot cuprinde cîțiva 
voinici se înalță maiestuos și 
solitar în marginea orașului Vi
dele. Este unul din puținele 
exemplare rămase din străvechii 
codri ai Teleormanului. Bătrinii 
povestesc ceea ce au auzit si ei 
din moși-strămoși, precum că la 
umbra falnicului stejar ar fi 
poposit însuși Mihai Viteazul, 
înaintea bătăliei de la Cătugă- 
reni. Fapt este că vîrstâ vene
rabilă de mai multe secole și 
frumusețea coroanei constituie 
tot atîtea argumente pentru a fi 
ocrotit: Să adăugăm rugămintea 
celor care au casele în 
tale, de a scrie citeva 
despre acest însemn al 
clei si permanentei pe 
meleaguri, sugerîndu-le 
lor in drept ideea de a-l decla
ra monument al naturii. Ceea ce 
și facem.

vecină- 
rînduri 
trăini- 
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După 40 de ani
Cititorul nostru Sabin Pinda- 

ru, din Brasov, ne scrie: „La 
ceputul ultimului război, 
armată m-am împrietenit 
cataramă»- cu un oltean,

in- 
în 

fia 
pe 

nume Florea Ștefan. Ne aveam
ca frații, Intr-o zi, brusc, am 
fost despărțiți, fiecare fiind tri
mis în altă parte, fără a mai 
apuca să ne schimbăm măcar 
adresele. După eliberarea țării, 
am căutat să-i dau de urmă. 
Partea frumoasă este că si el, 
tot de atunci, m-a căutat 
peste tot. Intr-o zi, cu totul și 
cu totul întâmplător. ne-am 
reintilnit după... . 40 de ani ! 
Acum sîntem amîndoi pensio
nari. Am hotărît să ne revedem 
de cite două ori pe an : o dată 
la el la Craiova și o dată 
mine, la Brașov".

Vă dorim la bună revedere 
în acest an, și la anul și... 
mulți ani !

la

și 
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Curcanul... cloșcă
Gospodinele știu că 

gîștele leșești și 
nu clocesc. Și totuși 
nete din Fumureni, 
Vilcea, ne trimite un set de fo
tografii care au surprins in 
timpul clocitului rațele din 
ograda lui Vasile Popescu și Du
mitru Toboșarii, o bibilică a 
tractoristului Alexandru Ciurduc 
și o gîscă leșească „proprietatea 
personală a subsemnatului" — 
precizează el. Și tot el aduce la 
cunoștință o năzdrăvănie de 
necrezut, avind ca autor... 
curcanul tehnicianului veterinar 
Ionel Bărbulescu. Intr-o ■ bună 
zi. prof ițind de. lipsa., temvo.ra.ru 
a cloștei, curcanul s-a așezat pe 
un cuib de ouă de găină și nu 
s-a mai sculat de acolo 
n-a auzit... piuitul puilor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

rațele, 
bibilicile 
L. Io- 
județul .

pină

„Bolnavi 
de ocazie"

Gonea de mama focului, 
șoseaua Buhuși-Bacău. i 
salvarea cu numărul 31-BC-S81. 
La volanul ei — Dumitru Năstac. 
Claxonul și sirena iți asurzeau 
urechile, iar lampa de priorita
te sclipea nevoie mare, averii- 
zindu-i pe toți cei de Pe șosea 
să-i facă loc. înțelegători, oame
nii se fereau cu gindul la bietul 
bolnav din mașină. Dar la Ba
cău, stupoare ! In loc ca auto- 
salvarea să oprească la spital, 
a tras undeva, la,marginea ora
șului. Din ea n-a coborit nici un 
bolnav pe targă. ci șapte călă
tori zdraveni, sănătoși tun, pe 
care Năstac îi „culesese" de pe 
drum. Pină la urmă a „cules" 
și el o sancțiune usturătoare.

, ne 
auto-

„Ajutați-I 
pre sfîntu"

Neavind nici o ocupație, un 
anume Ion Mazilu din Rm. 
Vilcea a făcut rost — el știe 
cum — de niște straie de călu
găr. După ce le-a îmbrăcat,^ a 
început să-și caute in oglindă o 
figură după... chipul și asemă
narea straielor monahale.

— Sfint mă fac ! — a grăit 
el — și a pornit-o spre comu
na Mihăești — Vilcea, unde _ a 
început să bată din poartă-n 
poartă, implorînd :

— Ajutați-l pre sfintu. oameni 
buni. Cu un bănuț, cu un ou. 
cu ce vă lasă inima. Cine-l aju
tă pre sfintu, pe el se ajută.

Și oamenii, descoperind escro
cheria, l-au... „ajutat".

Cînd alergi 
după chilipir

Un cititor din județul Hune
doara, Panaite Bordea, ne-a se
sizat faptul că a fost înșelat de 
un individ care i-a promis că-i 
face niște jaluzele, dindu-i un 
avans de 600 de lei, după care a 
dispărut. Organele de miliție 
au stabilit că individul cu ja
luzelele este una si aceeași per
soană cu Vasile Mitrea din Tă- 
tărăști-Ilfov, care a sustras de la 
un cetățean din Tg. Mureș, Vis- 
ky Zoltan, un bonier cu 100 de 
file tipărite pentru comenzi de 
mărit fotografii. Văzind că n-are 
spor cu fotografiile, V.M. a luat 
„in obiectiv" afacerea cu jalu
zelele, încasind de la fiecare 
amator de chilipir cite un avans 
de sute de lei, contra... o filă 
din bonierul respectiv, după 
care... adio și n-am cuvinte. 
Pină acum s-au depistat vreo 
30 de persoane înșelate. Dar cum 
bonierul avea 100 file. V.M. 
tinuă să ofere... promisiuni, 
vă apare în cale, dați-l 
mina miliției !

con-
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IRubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii 
_ _ _ _ —1

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

S-m găsit soluții odată trecute în proprietatea sta
tului, în anul 1959, în baza Decre
tului nr. 115/1959, au fost restituite 
și folosite de către Gavril Croitor, 
în același timp, au fost luate mă-

suri pentru verificarea, în toate 
comunele necooperativizate din ju
deț. a situației terenurilor 
nate ca lot zootehnic, precum 
altor terenuri proprietate de

desti- 
și a 
stat.

în orașul Moldova Nouă, județul 
Caraș-Severin, se află o stradă nu
mită 1 Mai, lungă de aproape 5 km, 
cu peste 400 de case. Un grup de 75 
de cetățeni de pe această stradă au 
trimis secretarului general al parti
dului nostru o scrisoare în care se
sizau unele neajunsuri în desfășu
rarea transportului in comun in 
această zonă. Autobuzele se re
trag seara devreme de pe traseu, 
iar duminica nu circulă deloc. 
„Am scris și consiliului popular al 
județului nostru, arătau ei în scri
soare, dar nu sîntem mulțumiți de 
măsurile luate".

în răspunsul Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., că
ruia i s-a încredințat scrisoarea 
spre soluționare, se precizează că, 
in urma verificărilor efectuate, s-a 
constatat justețea sesizării. Condu
cerea exploatării de gospodărie co
munală a orașului Moldova Nouă a 
analizat programul mijloacelor de 
transport care circulă spre oraș, 
precum și programul unităților co
merciale, de învățămînt și cultură,

stabilind un orar de funcționare a 
autobuzelor in concordanță cu res
pectarea prevederilor privind eco
nomisirea carburanților. Astfel, s-a 
întocmit un grafic de circulație, în- 
cepînd cu a doua jumătate a lunii 
decembrie, anul trecut, cu plecarea 
autobuzelor din centrul orașului 
spre strada 1 Mai, întoarcerea efec- 
tuîndu-se la un interval de 20 de 
minute de la plecarea din centru. 
Duminica, în funcție de fluxul de 
călători, autobuzele transportului 
urban vor circula cu program re
dus.

In încheierea răspunsului se face 
precizarea că scrisoarea a fost re
zolvată de un colectiv condus de 
tov. ing. Ion Jianu, directorul între
prinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Caraș-Severin. 
întrebarea se pune de ce nu s-a re
zolvat această problemă cu mult 
mai înainte, cînd călătorii au adre
sat mai multe memorii, scrisori etc. 
diferitelor organe locale și județene, 
inclusiv consiliului popular jude
țean ?

••• și a pămintului

Măsuri pentru buna gospodărire

Petre Dedus, din comuna Stoe- 
nești — Ilfov, a trimis secretarului 
general al partidului nostru o scri
soare în care semnala că la C.A.P. 
din satul Tangîru există o seamă 
de nereguli în folosirea pămintului, 
în atribuirea loturilor ce se cuvin 
cooperatorilor, precum și unele lip
suri în activitatea 'unor cadre din 
conducerea unității.

Din răspunsul Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R. rezultă că o 
bună parte din problemele semna
late s-au dovedit reale. Astfel, pre
ședintele cooperativei, Nicolae. Tu
dor, nu a urmărit ca la atribuirea 
loturilor în folosință să se respecte 
prevederile statutului C.A.P. 190 
membri cooperatori dețin teren în 
plus (circa 20 ha), între aceștia fiind 
și rude apropiate ale președinte
lui. Nu există o evidentă clară a 
loturilor, iar consiliul de conduce
re, cit și comitetul de partid al 
C.A.P. nu au luat măsuri pentru 
înlăturarea acestor nereguli și 
sancționarea celor vinovati. S-a

su-confirmat, totodată, că unele 
prafețe de teren au rămas nemun
cite, altele necultivate, iar 
cauza slabei gospodăriri în anul 
trecut, cooperativa agricolă ‘ a 
buit să împrumute furaje. Cu 
lejul acțiunilor întreprinse în 
derea mai bunei organizări a 
ducției și a muncii a fost afectat 
și semnatarul scrisorii, care n-a 
lucrat nici o zi în C.A.P. și de la 
care s-au luat 3 000 mp plantați cu 
vie. în legătură cu plăcile de beton 
aduse pentru construirea trotuare
lor în comună, în răspuns se arată 
că, datorită lipsei de preocupare a 
consiliului popular, o parte din a- 
cestea au fost sustrase de diferiți 
cetățeni. S-au luat măsuri de re
cuperare a plăcilor și de începere 
a lucrărilor de executare a șanțuri
lor de scurgere a apei.

Concluziile reieșite au fost discu
tate în biroul comitetului comunal 
de partid și vor fi analizate și in 
viitoarea adunare generală a mem
brilor cooperatori.

din

tre- 
pri- 
ve- 

pro-

ff patrimoniului silvii... Legalitatea a fost restabilită

într-o amplă 
secretarului 
nostru, 
comuna 
Mureș, __ ____ _____  __
mise de întreprinderea de pajiști 
din Reghin, de ocolul silvic și de 
conducerea consiliului popular co
munal privind gospodărirea pășu
nilor, a patrimoniului silvic și 
străinarea unor terenuri.

Analiza făcută la fața locului 
către un colectiv de activiști 
partid și de stat — se menționează 
în răspunsul Comitetului județean 
Mureș al P.C.R. — a evidențiat ur
mătoarele : referitor la afirmația 
despre executarea repetată și ine
ficientă a unor lucrări pe același 
trup de pășune s-a constatat că 
este neîntemeiată. în privința ex
ploatării, de către întreprinderea 
de pajiști Reghin, a unei cantități Mure^ a aplicat sancțiuni adminis- 
mai mari de material lemnos, față 
de actul de punere în valoare, afir
mația corespunde adevărului. Ast
fel, față de volumul de 577 mc sta
bilit, s-au exploatat 1 461 mc. De 
asemenea, s-a mai constatat o de
pășire la plata manoperei pentru

scrisoare adresată 
general al partidului 

cetățeanul Vasile Rif din 
Lunca Bradului, județul 

semnala unele abuzuri co-

(Urmare din pag. I)

varea ideilor și nă
zuințelor ce decurg din 
principiile ce ne că
lăuzesc. El consem
nează, cu harul ce-l 
deține, pentru prezent 
și viitor, mișcările 
vieții in care trăiește 
și pe care le transcrie 
în cărțile lui, in spiri
tul convingerilor lui. 
Cu pana, cu 
lui scris, el 
realizarea 
idealuri ale țării, prin 
ilustrarea acestora cu 
eroi și situații reale, 
inspirate din realita
tea pe care o trăieș
te. El creează eroi 
care pot deveni — 
și trebuie să devină 
— exemple 
ușurind 
etapelor 
străbatem
este chemat să dea o 
mină de ajutor fiecare 
cetățean, din ce in ce

cuvintul 
sprijină 

mărețelor

creează 
t deveni

de urmat, 
înțelegerea 

pe care le 
și la care

în-

de 
de

exploatarea materialului lemnos în 
valoare de 53 756 lei.

în legătură cu acestea au fost 
luate următoarele măsuri: s-a 
recuperat suma de 53 756 lei de 
la cei care au executat lucră
rile de exploatare a materia
lului lemnos; Inspectoratul sil
vic al județului Mureș a solicitat 
organelor de urmărire penală an
chetarea cazului de folosire abuzi
vă a unui ciocan de marcat ; con
ducerea întreprinderii de pajiști 
Reghin — director, contabil-șef și 
inginer-șef — precum și vicepre
ședintele consiliului popular comu
nal au fost sancționați ; cantitatea 
de 486 mc lemn rotund rășinoase, 
găsită în stoc la data controlului, 
a fost predată pentru construcțiile 
agrozootehnice din județ.

Ispectoratul silvic al județului

trative personalului din subordine 
care 
nere 
nos.

Se 
s-au 
împrejurărilor în care

a întocmit greșit actul de pu- 
în valoare a materialului lem-

precizează, de asemenea, că 
luat măsuri de cercetare a 

terenurile

Din 1975, de cînd Marin Costea a 
fost ales primar al comunei Olti- 
na-Constanța — se arăta într-o 
sesizare adresată secretarului gene
ral al partidului nostru — este 
preocupat mai mult de înavuțire 
decit de buna gospodărire a locali
tății.

Din cercetările efectuate de că
tre un colectiv de activiști ai Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R. au reieșit următoarele : ca 
secretar al comitetului comunal de 
partid și primar, Marin Costea a 
promovat un stil de muncă necores
punzător în cadrul biroului, al co
mitetului de partid și eu cadrele , 
din activul de partid ; în munca de 
selecționare și promovare a cadre
lor in unele domenii de activitate 
a acționat de unul singur; cu 
cîțiva ani în urmă, secretariatul 
comitetului județean de partid' l-a 
sancționat cu vot, de blam cu aver
tisment pentru încălcarea legii cu 
ocazia cumpărării a 1 000 mp teren 
pe care. l-a plantat cu viță de vie. Cu 
toate acestea, nu a tras'învățăminte
le necesare și a continuat să între-

prindă o serie de acțiuni pentru 
obținerea unor avantaje personale. 
Astfel, a cumpărat 5 vitei cu suma 
de 8 000 lei, pe numele altor per
soane din comună, pe care i-a fu
rajat în cadrul fermei piscicole, 
fără plată, și apoi a valorificat 4 
mînzați cu suma de 20 000 lei.

Pentru abaterile și abuzurile să- 
virșite, pentru încălcarea repetată a 
legilor statului, în scopul obținerii 
unor avantaje materiale, secretaria
tul Comitetului județean de partid 
Constanța l-a suspendat din func
țiile de secretar al 
munal de partid 
consiliului popular 
exclus din rindul
partid pe Marin Costea, fiind 
partizaț să lucreze în C.A.P.

comitetului co
și președinte al 
comunal și 
membrilor

l-a 
de 

re- 
ca

simplu membru cooperator. De ase- 
rnerigiș,,;organele de stat continuă 
cercetările privind actele sale de 
încălcare a legilor și, în raport cu 
gravitatea faptelor, va da socoteală 
in fața instanțelor de judecată.

Ne cili ni ROȘCA

Finala ediției a doua a Festivalului 
„Cintarea României", a inclus, printre 
bite categorii de spectacole profesio- 

. niște și categoria „Recitaluri". Selec
ția a fost dificilă —t pe măsura par

ticipării numeroase și mai ales de 
un nivel excepțional — printre pro
tagoniștii laureati numărîndu-se : 
Leopoldina Bălănuță, Ion Lucian, 
Tudor Gheorghe și Florian Pittiș, Ma- 
tray Lăszlo și Larisa Stase Mureșan.

Fenomenul trebuie pus in legătură 
cu mulțimea spectacolelor de acest 
gen apărute și mai ales cu înființa
rea și reînființarea de studiouri tea
trale, ori cu includerea programatică 
a spectacolelor de poezie în catego
ria montărilor pe care un teatru tre
buie să le realizeze obligatoriu pe 
parcursul unei stagiuni. Este vorba 
despre nevoia resimțită de ar
tiști de a explora valorile cuvintului 
poetic, a unor specii dramatice scur
te, de aceea de a releva teatralitatea 
potențială a unor creații din terito
riul prozei (lirice, dar in ultima vre
me, mai ales, satirice). Este vorba de 
nevoia de a-și afirma dimensiunile 
interioare mult mai generoase, com
plexe. nuanțate decît cele Îngăduite 
de rolurile avute în spectacole, ca și 
de impulsul de a experimenta și dez
volta vocația de creație, în noi spatii 
de joc în ambianțe care favorizează 
prim-planul asupra omului și care 
exclud răceala tehnicii, diminuînd la 
maximum artificiile, efectele scenice. 
Formule spectaculare mai apropiate 
de originile teatrului (adică de tea
trul resimțit ca o vitală necesitate 
umană), formule de subtilă si moder
nă sinteză estetică și de o largă au
diență la public. Pe scenele multor 
teatre, recitalul sau spectacolul de 
poezie și muzică — dintre multe al
tele reținem, de exemplu, frumosul 
recital susținut de Adela Mărculescu 
și Miriam Răducanu — au găsit o 
largă înțelegere și prețuire din par
tea publicului.

Semnificativ pentru dezvoltarea 
artei recitalurilor în ultima vreme la 
noi — manifestările cantonate la ex
periența personală, intimistă, sint a- 
devărate excepții. Dezvăluindu-și și 
pe această cale dimensiunea de ar- 
tiști-cetățeni și angajarea lor politică 
fermă, actorii noștri recurg Ia recital 
pentru a adinei condiția de existență 
a omului în contemporaneitate, din 
perspectivă materialist-dialectică, 
pentru a proslăvi nesecata sete de 
libertate a oamenilor acestui pămînt, 
de-a lungul veacurilor, pentru a cul
tiva, „aici și acum", sentimente și 
atitudini patriotice care se îmbină cu 
sentimentele de caldă prietenie cu 
popoarele lumii ; pentru a adinei ex
periența social-politică recentă și a 
contribui la cultivarea optimismului, 
la dinamizarea energiei revoluționare 
a oamenilor.

O contribuție însemnată în stimu
larea amplorii și calității fenomenu
lui recitalurilor a avut-o și inițiativa 
Asociației oamenilor de teatru și mu
zică — A.T.M., care a găsit un gene
ros sprijin în forurile locale din 
orașul Bacău. De șase ani, cu o corf- 
secvență demnă de laudă, paralel cu’ 
Colocviul republican al criticilor de 
teatru (ajuns, acesta, la ediția a 7-a), 
aici are loc festivalul-concurs „Gala 
națională a recitalurilor dramatice". 
Spre marea satisfacție a iubitorilor de 
teatru, care privesc cu interes mani
festarea în întreaga ei complexitate,

idealuri mărețe
mai conștient de con
tribuția lui, plină de 
răspundere, la efortul 
general, răspunzind 
astfel la chemarea 
care-l cinstește, făcută 
de către partid, de 
secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

Sint bucuroasă de 
atragerea mea și a tu
turor bărbaților și fe
meilor țării la o muncă 
colectivă de cea mai 
mare importanță, care 
ne ridică in ochii noș
tri proprii, dindu-ni-se 
responsabilități și po
sibilități de a activa ce 
sint luate in seamă, ce 
sint așteptate și apre
ciate, mărindu-ni-se 
elanul, limpezind la 
mulți dintre noi rostul 
nostru in epoca pe 
care o străbatem.

Al doilea Congres al 
Frontului Unității So
cialiste ' va cuprinde 
toată suflarea romă-

nească. Reprezentanții 
ei vor întări — strîns 
uniți in jurul partidu
lui comunist — toate 
principiile și hotăririle 
fundamentate la Con
gresul al XII-lea. Prin 
adîncirea democrației 
socialiste, prin parti
ciparea maselor popu
lare la conducerea so
cialistă se va întări 
lupta pentru înălțarea 
patriei pe noi trepte 
de progres și civiliza
ție. Se va ridica nive
lul cultural al țării și 
nivelul politic al fie
cărui cetățean. Se va 
sublinia încă o dală 
aderarea unanimă la. 
politica externă făuri
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, la principi
ile de bună înțelegere 
între popoare, dezar
mare, suveranitate po
litică a fiecărui stat, 
fie el mic sau mare — 
idealuri mărețe pentru 
care toată țara se sim
te însuflețită.

FLORI ALESE DIN TEZAURUL 
CREAȚIEI

Premianții concursului pionieresc
de transformări înnoitoare

A luat sfirșit concursul inițiat de 
către Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor intitulat — „35 de ani 
de transformări înnoitoare". Menit 
să contribuie la mai buna cunoaștere 
â transformărilor revoluționare pe
trecute în țara noastră de la victoria 
Revoluției de eliberare națională si 
socială, antifascistă și antiimperialistă , 
de la 23 August 1944 și pină in pre
zent, concursul s-a bucurat de o largă 
participare.

în urma tragerii la sorți a buleti
nelor cu răspunsuri corecte, la cele 
două categorii (clasele II—IV și cla
sele V—VIII) au fost atribuite ur
mătoarele premii: Premiul I -r- Par-

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Gaițele — 15,30; 19,30. (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19.
a Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solistă : Cornelia Bronzetti — 
19.30.
o Radloteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
Orchestra de studio. Dirijor : Paul 
Popescu — 20.
0 Opera Română : Cneazul Igor 
— 19.

finovici Gabriela (școala generală 
ni*. 2 Vaslui) și Bălășel Marilena 
(școala generală nr. 2 Rîmnicu Vilcea)
— cite un televizor portativ. Pre
miul II — Popescu Carmen (școala 
generală nr. 7 Tirgu Jiu) și Iftime 
Cristian-Mihai (școala generală nr. 8 
Botoșani) — cite un aparat de radio 
„Gloria". Premiul III — Mureșan 
Corina (liceul pedagogic Brașov) și 
Doboș Ileana (școala generală nr. 1 
Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud)
— cite o bicicletă „Pegas". Au mai 
fost acordate 1 290 mențiuni — cite 
un aparat de radio cu tranzistori 
„Cora“.

(Agerpres)

Cel de la a cărui ivire pe pămân
tul românesc s-au împlinit zilele 
trecute 130 de ani, poetul național, 
Mihai Eminescu, și-a sorbit arta 
din valul uriaș al dorurilor și spe
ranțelor celor mulți, din creația 
nemuritoare a poporului, bogat te
zaur de valori ce stă pururea des
chis, ca o uriașă carte a neamului, 
în fața artiștilor din toate gene
rațiile, de ieri, ca și de azi. Crea
ția populară, de la străvechile ba
lade și doine pină la bătrînele, în
țeleptele proverbe, a constituit pen
tru creatorii autentici izvor de 
vie, mereu reintineritor, din 
au sorbit toți cîți au înțeles 
forță miraculoasă sălășluiește 
asemenea izvoare, ce adincimi 
spirit și suflet s-au strîns 
de-a lungul istoriei din experiența 

y^ntregului neam românesc. Iată de

apă 
care 

ce 
în 
de 

acolo

ce mari creatori, ca Eminescu, ca 
Blaga și alții, și-au alcătuit propria 
lor antologie din vasta creație a 
poporului, iubind-o și neincetînd 
să-i pătrundă frumusețile inepui
zabile.

Iată de ce și astăzi tot mai mulți 
creatori se apleacă cu nesfîrșită dra
goste și profund respect 
acestei creații populare, 
nestematelor folclorului 
căror strălucire nu este 
decît raza nemuritoare a 
popular prinsă în ele.

Iată de ce artiști de , 
scenei românești și-au 
titlu de mîndrie din a dărui oame
nilor flori alese din tezaurul crea
ției populare înmănuncheate în 
recitaluri memorabile, cu durabil 
ecou în conștiința ascultătorilor. Re
cent, in cadrul unei manifestări 
cultural-artistice organizate de 
„Scînteia", am avut prilejul s-o 
ascultăm pe actrița Silvia Popovici 
intr-un recital compus din poezii 
populare, cintece de dor și de iu
bire, precum și străvechea baladă 
românească „Miorița". Artista, care 
a întrupat pe scenă, rînd pe rind, 
personaje celebre din marea dra
maturgie a lumii — interpretind 
cu strălucire pe Julieta, Ofelia sau 
pe antica Ifigenia — a dovedit cită 
noblețe și distincție sufletească, 
demne de marile creații, se află în 
sufletele anonimilor, ale oamenilor 
simpli din popor, în modul lor de a 
gindi și simți; trăsături morale 
prezente pregnant in lirica noastră 
populară. In interpretarea „Miori
ței", vocea sentimentului Hațional 
se modulează variat și nuanțat m 
zbuciumul adine al „măicuței bă- 
tfîne" ce-și caută feciorul. între- 
bind pe urma-i „riul, ramul", în
treaga fire inlăuntrul căreia el va 
trăi veșnic, precum în însăși me
moria noastră națională.

Completind fericit acest strălucit 
recital, Gheorghe Roșoga ne-a' adus 
de pe Jii, intr-o interpretare de o 
impresionantă autenticitate, un 
buchet de balade in care poporul

asupra 
asupra 

nostru, a 
altceva 

sufletului

frunte ai 
făcut un

POPULARE
a cîntat cele mai scumpe senti
mente și idealuri ale sale, drepta
tea socială și libertatea națională, 
pe eroii Plevnei și ai Smirdanului, 
înfăptuitorii Independenței de la 
1877. împreună cu doi virtuoși 
ai instrumentelor populare. Marin 
Cotoanță și Dumitru Zamfira, rap
sodul Gheorghe Roșoga ne-a evocat 
nu numai frumusețea cintecului 
popular, dar și vitalitatea sa, pereni
tatea creației folclorice, la care, 
într-o instructivă expunere despre 
măștile populare românești, s-a re
ferit reputatul cercetător al folclo
rului Nicolae Ungureanu, directo
rul Muzeului satului și al artei popu
lare. In totul, o manifestare cultu- 
ral-artistică de aleasă ținută, con
sacrată formelor de expresie ale 
sufletului și spiritului nostru popu
lar.

S::;

M. COSTEA

1

e Teatrul de operetă : Suzana —
19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Alibi — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
e Teatrul Mic : Se ridică ceața —
19.30.
* Teatrul Foarte Mic : Emigran
ta — 20.
0 Teatrul de comedie : Rîsete in 
labirint — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Casa Bernardci Alba —
19.30. (sala Studio) : Inele, cercei, 
beteală — 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 19.30, (sala 
Giuleștl) : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : Iubiri 
— 18,30.

0 Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; De la Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Boema ride, cintă și dan
sează — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : Microre
cital folcloric — 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 9,30. Băiatul cu 
floarea — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10, Don Quljote — 
17.
0 Circul București : Vivat circul! 
— 19,30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Amphytrion — 19.

cinema
• Cine mă strigă : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Moarte pe NU : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17, PATRIA — 9; 12,30; 16; 19, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45: 14.15; 17; 
19,45, FAVORIT — 8,45: 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
© Nici o dovadă pentru crimă : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

© Adio, dar rămin cu tine : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16.
• Uraganul vine de la Navarone :
VICTORIA — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30.
G Grupaj de documentare „Româ
nia — casa mea** — 15, Mușche
tarul român — 17,15, 19,30 : TIM
PURI NOI.
• Adevărata glorie : CENTRAL
— 9,15; 12; 16; 19.
o Popeye marinarul : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, DOINA — 9,15; 11; 12,45; 
14,30; 16,15.
O Ultima jertfă : DOINA — 18; 20. 
© Omul care ne trebuie : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18: 20. COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30, DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

oaspeții de onoare ai acestor gale au 
fost, de-a lungul anilor, Emil Botta, 
Irina Răchițeanu și Mircea Albules- 
cu, iar printre laureații ei s-au nu
mărat Silvia Popovici. Agatha Nico- 
lau, Virgil Ogășanu, un grup de ac
tori de la „Bulandra" ș.a.

Ediția desfășurată recent a inclus 
in concurs un număr nu prea mare 
de recitalțiri — realizări care nu au 
intrat insă in aria de cuprindere a 
Festivalului „Cintarea României", 
majoritatea foarte noi. Și-au dat în- 
tîlnire în această gală actori cu mai 
bogată experiență și actori foarte ti
neri din București, Timișoara, Tirgu 
Mureș, Brașov, Reșița, Botoșani, 
Galați și, bineînțeles, din instituția 
gazdă. Au răsunat balade populare 
proslăvind ciclurile vieții, ritmurile 
naturii, ideea de libertate ; versuri 
de Zaharia Stancu, Geo Bogza, A.E. 
Bakonsky, Geo Dumitrescu, Marin 
Sorescu, Adrian Păunescu, Gheorghe 
Tomozei, Dan Verona, Claudiu Ior- 
dache, Victor Tulbure și Yannis Rit- 
sos. Au fost transfigurate scenic pie
se de D. R. Popescu și W. Borchert, 
texte de Vasile Băran, Cristina 
Tacoi, Calistrat Costin și Alfonse Al- 
lais. Nu au lipsit spectacolele de liri
că filozofică și socială și se poate 
spune că această categorie a fost mai 
bine reprezentată decît in edițiile 
precedente. Dominantă ca valoare și 
ca interes s-a dovedit a fi categoria 
recitalurilor de coloratură comică 
(probabil și ca un reflex individual 
al actorilor la insuficiența pieselor 
comice, cu deosebire a comediei sa- , 
tirice de actualitate pe scenele tea
trelor). în aceste 
țea umorului s-a 
mea ironiei și cu 
tirizarea directă 
etice contemporane. Trei dintre dis
tincțiile acordate au reliefat tocmai 
această orientare. Este vorba de pre
miul al II-lea și diploma revistei 
„Ramuri" acordată actorului brașo
vean Paul Lavric pentru „Excursie 
în labirint", spectacol pe scenariu 
propriu, după texte de Vasile Băran. 
Este vorba apoi de premiul al III-lea, 
diploma Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă — Ba
cău și diploma revistei „Familia" —a 
acordate actorului George Mihăiță de 
la Teatrul de comedie pentru recita
lul „Confidențe", confidențe făcute cu 
zîmbetul complice al demistificării 
unor „păcate" omenești mai vechi, 
sesizabile cu ochiul liber și azi. Acto
rul botoșănean Constantin Maru Carp 
(mențiune) a dat o foarte expresivă 
interpretare unui text al lui Alphon
se Allais'.

Interesantă și întrucitva unitară sub 
aspect tematic, și sub cel al preocu
părilor estetice a fost și prezența 
teatrului băcăuan — care a relevat 
talentul și începutul maturizării mij
loacelor la tinăra actriță Diana Lu- 
pescu și vocația regizorală a Iui Du
mitru Lazăr Fulga, realizatorul și in
terpretul spectacolului „Afară, în 
fața ușii" de W. Borchert (ambii au 
primit mențiuni).

Premiul întîi în această gală a re
venit Danielei Anencov, protagonistă 
a celor „Zeoe 
„Ion Creangă"), 
drei > Brădeanu
Victor Tulbure. Un spectacol cuceri
tor, susținut cu brio, cu dezinvoltură, 
nerv, umor, cu mijloace vocale și cor
porale variate, de o actriță care și-a 
consacrat din fragedă adolescență, 
talentul copiilor. Un spectacol capabil 
să stirnească emoția copiilor, dar și 
a adulților, lucrat cu multă profesio- 
nalitate, dar și cu inspirată fantezie 
în imaginarea și fructificarea conven
țiilor teatrale.

Reliefurile și scăderile galei au 
evidențiat încă o data importanța pe 
care o au textele, valoarea lor lite
rară și miza lor social-politică. Ele 
au pus în evidență resursele expre
sive ale actorilor, fantezia lor, dar și 
sporul de calitate ce se înregistrează 
atunci cînd regizorii, scenografii pri
vesc recitalurile ca pe o creație co
mună, ca pe o carte de vizită a „tea
trului" și sprijină eforturile de crea
ție ale interpreților.

Sint argumente multiple care ple
dează pentru contacte mai frecvente 
cu publicul prin intermediul acestei 
forme de spectacol, nu numai la se
diile teatrelor, dar, mai ales, în clu
burile marilor întreprinderi, in cămi
nele culturale din satele patriei 
noastre.
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© Safari Express : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Capcana : BUZEȘTI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Marea neliniște : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VOLGA —• 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Explozia : BUCEGI — 16; 18; 20. 
G Piedone Africanul : LIRA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, AURORA — 
9; 11,45; 14,15; 17; 19,30.
• Revanșa : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
e Cinci seri : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30.
• Speranța î PACEA — 19,30, VII
TORUL — 15,30; 17,30; 19,30.

spectacole, blindc- 
întîlnit cu subțiri- 
tăișul satirei — sa- 
a unor fenomene

povești" (Teatrul 
adaptare de An- 
după versurile lui

Natalia STANCU
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• Școala curajului : PACEA — 
15,30; 17,30.
© Răzbunarea panterei roz : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Operațiunea „Stadion** : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19.30.
O Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat j PROGRESUL — 
16; 18; 20.

a Cineva ca tine : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 1«; 20.
G întoarcerea fiului — 18; 20, De- 
gețica — 16 : MUNCA
© Ora zero : ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
© Ultimul start : FLACĂRA — 
15,30; 17,45; 20.

temvo.ra.ru
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BOLIVIA
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, conducerii partidului, 
tuturor comuniștilor bolivieni un cald salut tovărășesc, cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de succes cu prilejul împlinirii' a trei decenii de la înte
meierea Partidului Comunist din Bolivia.

Partidul nostru, opinia publică din România socialistă urmăresc cu vie 
simpatie și întreaga lor solidaritate lupta pe care o desfășoară partidul comu
nist, celelalte forțe populare, democratice și progresiste din Bolivia pentru 
apărarea și consolidarea independenței și suveranității patriei, pentru valo
rificarea suverană a bogățiilor naționale în folosul maselor muncitoare, pen
tru promovarea intereselor vitale ale poporului bolivian, pentru progres so
cial, pace și colaborare între popoare.

Reafirmăm și cu acest prilej hotărîrea noastră de a dezvolta, în conti
nuare, legăturile de prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din Bolivia, caracterizate prin încredere, sti
mă și respect reciproc, contribuind astfel la întărirea, amplificarea și diversi
ficarea raporturilor multilaterale dintre popoarele și țările noastre, la promo
varea cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei
In numele comitetului municipal 

al Partidului Comunist Ropiân, al 
consiliului popular, al locuitorilor 
municipiului București și al său per
sonal, tovarășul Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., președintele' 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal, a adresat o tele
gramă de felicitare tovarășilor Alojzy 
Karkoszka, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Varșovia al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, și 
Jerzy Majewski, primarul orașului 
Varșovia, cu ocazia celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării capitalei po
loneze de sub ocupația hitleristă. Da 
asemenea, sint adresate comitetului

orășenesc al P.M.U.P., consiliului 
popular orășenesc, tuturor locuitori
lor orașului Varșovia calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și noi succese în 
activitatea consacrată înfloririi ca
pitalei Poloniei prietene. Totodată, în 
telegramă se exprimă convingerea că, 
în cadrul raporturilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două partide, țări și popoare, la a 
căror dezvoltare un rol hotărîtor il au 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, relațiile dintre cele două 
capitale se vor extinde și adinei în 
interesul reciproc.

Marele forum 
al unității poporului 
(Urmare din pag. I)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE,
35 de ani de la eliberarea Varșoviei

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

întreceri în cadrul „Daciadei11 albe
Pe pîrtihe și patinoarele din județul Bacău
Iarna care s-a instalat de-a binelea 

și pe meleagurile Bacăului se dove
dește parcă mai mult ca în anii tre- 
cuți un veritabil prieten al sănătății 
și vigorii fizice pentru miile și miile 
de locuitori mici și mari din județ 
care îndrăgesc sporturile atit de plă
cute și reconfortante cu patinele, 
schiurile și săniuțele. Prin grija co
misiei județene de organizare a „Da- 
ciadei", ca și a celor orășenești și 

punale, pe Valea Muntelui de la 
Tirgu Ocna și pînă sus la Ghimeș- 
Palanca, în zonele Oituz, Cașin, Taz
lău, pretutindeni au fost luate mă
suri pentru buna desfășurare a în
trecerilor înscrise în programul edi
ției de iarnă a acestei populare com
petiții. La Slănic Moldova, pe munții 
Dobru și Tabla, la Tîrgu Ocna, pe 
masivele Măgura și Cărburiaru, pe 
dealurile Petricica și Perchiu 
apropierea municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în comunele Dărmă- 
nești, Mănăstirea Cașin, Podu Turcu
lui, Solonț au fost amenajate peste 
50 de pirtii de schi și săniuțe, iar la 
Bacău, municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Moinești, Tîrgu Ocna și în 
alte 20 de localități au fost înființate 
patinoare. Efectele bunei organizări 
se constată prin numeroasa partici
pare la competițiile locale. La Oituz, 
bunăoară, comună de la poalele mun
ților cu același nume, au fost înscriși 
pe listele de concurs peste 1 000 de 
tineri elevi, muncitori forestieri, con
structori, petrochimiști. Sub condu

it
Crește numărul tinerilor schiori la Brașov

din

cerea profesorilor de educație fizică 
și a altor cadre din comună, au loc 
zilnic întreceri dotate cu diferite 
cupe și premii. Același interes pen
tru buna organizare și desfășurare a 
competițiilor există și în comunele 
Gura Văii, Căiuți, Pîrgărești, Cașin, 
ca și în orașele Comănești, Moinești, 
Slănic Moldova, Tîrgu Ocna. în școli, 
orele de sport se fac în aceste zile 
numai pe patinoare, pirtii de schi și 
săniuș. Profesorul Dumitru Dumitriu, 
secretar al C.J.E.F.S., ne-a informat 
că delegați ai organului sportiv ju
dețean și ai Inspectoratului de invă- 
țămînt controlează cu regularitate 
îndeplinirea strictă a acestei impor
tante măsuri. De asemenea, comisia 
județeană de organizare a „Daciadei", 
analizînd desfășurarea acțiunilor, a 
stabilit următoarele sarcini supli
mentare pentru cuprinderea unui 
număr cît mai mare de copii și ti
neri : la toate bazele sportive din 
orașe, ca și pe rîurile Oituz, Cașin, 
Trotuș, Tazlău și pe lacurile de acu
mulare de pe Valea Bistriței să fie 
amenajate patinoare ; în toate comu
nele din zona de munte să fie orga
nizate pîrtii pentru schi și săniuș ; 
în atelierele școlare, ca și în asocia
țiile sportive de la orașe și sate să 
se confecționeze schiuri și săniuțe 
pentru cei mai mici sportivi ai ju
dețului.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii

Zăpada căzută din abundență a de
terminat organizarea primelor con
cursuri oficiale din acest an pe, pîr- 
tiile de la Postăvarul și Poiana Bra
șov. Este vorba de „Cupa A.S.A." la 
schi fond, de „Cupa orașului Rîșnov“, 
precum și de „Cupa Brașovia", deve
nite de acum tradiționale.

„Cupa A.S.A." la fond a constituit, 
pe lingă o importantă , verificare a 
sportivilor noștri de performanță — 
acum,-înaintea unor importante com
petiții internaționale — și o confrun
tare între principalele cluburi brașo
vene de profil — „A.S.A.", „Dinamo" 
și „Tractorul".

întrecerile din cadrul „Cupei Bra
șovia" la schi alpin, rezervate în ex
clusivitate copiilor și juniorilor, s-au 
bucurat de o mai largă prezență de- 
cît în alți ani, la ele participînd peste 
300 iubitori ai schiului între 7 și 18 
ani, din 21 de județe ale țării. Acest 
fapt a făcut ca programul celor trei 
zile de întreceri să fie foarte încăr
cat, desfășurîndu-se pînă aproape de 
lăsarea întunericului. Exprimîndu-și 
opinia asupra comportării concuren- 
ților la această a 10-a ediție a „Cupei 
Brașovia", care s-a bucurat de o or
ganizare excelentă, prof. Mihai Su- 
lică, director adjunct al clubului 
sportiv școlar „Brașovia", ne spunea 
că, în ciuda condițiilor atmosferice 
aspre (ceață, vint, frig), concursul a 
demonstrat că numărul copiilor do
tați cu reale aptitudini în practicarea 
acestui sport este mare și în conti
nuă creștere, ceea ce ilustrează că 
baza de masă a schiului s-a dezvol
tat tot mai mult în ultimii ani. în 
acest sens este demn de reliefat și 
faptul că numărul acestor copii ta- 
lentați nu a crescut numai în județul 
Brașov, județ cu o veche tradiție în

practicarea sporturilor de iarnă, dar 
și în județe ca Maramureș, Suceava, 
Harghita, Hunedoara etc., lucru con
firmat de rezultatele obținute de re
prezentanții acestor județe.
■ Dealtfel, creșterea numărului de 
tinere talente poate fi apreciată ca 
principala surpriză a ediției din acest 
an. Este și acesta un motiv care ne 
întărește convingerea că viitorul 
schiului nostru se află pe mîini bune, 
că acești ‘copii îndrumați cu grijă șr 
perseverență de cluburi și asociații 
vor fi în măsură să ridice, în viitorii 
ani, valoarea schiului de performantă 
din țara noastră.

Suita competițiilor sportive de 
iarnă a continuat în masivul Postăva
rul și în Poiana Mică cu întrecerile 
în cadrul altor trei manifestări spor
tive de primă importanță. Este vorba 
de „Cupa orașului Brașov" la biatlon, 
care s-a desfășurat în Poiana Mică, la 
ea participînd 61 concurenți — număr 
record de participare la această com
petiție — și la care o comportare 
bună au avut-o sportivii asociațiilor 
Dinamo și A.S.A. Brașov. Cupa Su- 
linar la probele alpine, denumită și 
competiția viitorilor performeri, des
fășurată timp de două zile pe pîrtia 
din Cristianul Mare și la care au par
ticipat 140 copii, dintre care mulți lua
seră parte cu cîteva zile în urmă și 
la „Cupa Brașovia", „Cupa Cristianul 
Mare" la schi-alpin, desfășurată pe 
pîrtiile Postăvarului, la care au par
ticipat fruntașii schiului alpin din 
țara noastră. Ca o apreciere generală 
demnă de reținut este că și în cazul 
acestor trei competiții a fost o bună 
organizare.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

„Raliul zăpezii", primul concurs 
automobilistic al anului

Bogat program competițional la automobilism și karting 
Preocuparea tuturor sportivilor : îndemînare și viteză spo

rite, cu un consum
Competițiile de automobilism și 

karting din acest an, în majoritate 
urmînd a se desfășura sub egida 
„Daciadei", aU în vedere cu priori
tate perfecționarea conducerii și în
scrierea mai directă a sportivilor res
pectivi in acțiunea de economisire ă 
benzinei și lubrifianților.

Campionatele naționale — stipu- 
lînd și obligația piloților de a econo
misi cît mai mult combustibilul — 
se vor disputa chiar de luna vii
toare : la 15 februarie, la Bra
șov, „Raliul zăpezii", prima etapă 
a campionatului național de raliuri. 
Celelalte patru etape ale acestei tra
diționale competiții sînt : „Raliul Ce
tății" (la Deva). „Raliul lașiului", 
„Raliul Banatului" și „Raliul Casta
nilor" (Maramureș). Tot cîte cinci 
tape au și campionatele naționale 
viteză. Este vorba de cursele de 
Păltiniș, Gutîi, Ghelari, Băișoara 
Pirîul Rece (la Ghelari și Băișoara 
Clujului — trasee în premieră !), pen
tru viteză în coastă, și de cele de la 
Brăila, București („Cupa Jean Cal- 
cianu"), Baia Mare, Hunedoara 
(„Cupa Siderurgistul") și, din nou, în 
Capitală („Marele premiu al Bucu- 
reștiului"), la viteză pe circuit.

Pe lîngă numeroase concursuri lo
cale, activitatea competițională inter
nă la karting cuprinde două întreceri 
de amploare : „Cupa de primăvară" 
(in aprilie, la Cluj-Napoca) și „Cupa 
de toamnă" (în octombrie, la Galați). 
Un mare concurs de anduranță (veri- 
ficînd rezistenta motoarelor și econo
micitatea la consumul de benzină) va 
avea loc în prima decadă a lunii 
iunie la Cluj-Napoca. Campionatul 
de viteză pe circuit al celor mai mici 
cilindre pe patru roți cuprinde, in 
vară, cinci etape : două la Galați, 
două la Cluj-Napoca și una la Ro
man.

în privința participării sportivilor 
fruntași la competițiile internaționa
le din acest an, secretarul federației 
române de specialitate, loan Petre,

e- 
de 
la 
și

i de benzină redus
ne-a precizat că, la automobilism, în 
afara celor șapte raliuri din „Cupa 
păcii și prieteniei" (29 februarie. în 
R.D. Germană, 10 mai în Ungaria, 
6—8 iunie in România, 21 iunie în 
Polonia, 9 august în Bulgaria, 23 au
gust in Cehoslovacia și 12 decembrie 
în U.R.S.S.) și a patru raliuri din 
campionatul balcanic, automobiliștii 
noștri vor. lua startul (și sperăm că 
vor sosi cu bine !) în două din curse
le tradiționale ale campionatului 
mondial-,de raliuri : „Raliul Acropole" 
și „Raliul Portugaliei", precum și în 
„Turul Europei", întrecere în care, 
după cum se știe, automobiliștii ro
mâni și mașinile lor „Dacia 1 300“ 
s-au comportat remarcabil în 1978 
și 1979. La karting este preconizată 
participarea în concursurile interna
ționale din R. D. Germană, Ceho
slovacia, U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, 
Polonia și România, concursuri con- 
tînd ca etape ale „Cupei păcii și pri
eteniei".

Concursurile de masă — larg cu
prinzătoare, cele de viteză în coastă 
adresîndu-se practic tuturor posesori
lor de autoturisme — vor prilejui 
totodată afirmarea unor noi elemente 
pentru sportul de performanță. La 
automobilism, ocazia afirmării o ofe
ră cele șapte etape interjudețene, 
programate in iunie, pe trasee din 
județele Bistrița-Năsăud (la Tihuța), 
Bihor (Stîna de Vale), Brașov (Rîș- 
nov), Buzău (Măgura), Caraș-Severin 
(Marila), Hunedoara (Ghețari) și Iași 
(Voinești). Cu mult interes sînt aș
teptate și întrecerile cu caracter teh- 
nico-aplicativ organizate, prin comi
siile de specialitate, de filialele A.C.R. 
din județele Timiș (concurs de înde- 
mînare și economie), Maramureș 
(„Raliul Electrica"), Brașov („Raliul 
economiei"), de filiala A.C.R. — 
București („Transfăgărășanul"). pre
cum și din județele Tulcea, Buzău, 
Vaslui etc.

I. DUM1TRIU

„ROMÂNIA - FILM" prezintă

A

In cîteva rînduri
® Ieri, în Sala Floreasca din Capi

tală, s-a desfășurat al doilea meci a- 
mical între reprezentativele femini
ne de volei ale României și Braziliei, 
aflate în pregătire pentru apropiatul 
turneu de calificare olimpică din 
Bulgaria. Și de data aceasta au în
vins sp'ortivele noastre. Scor : 3—0.

® în Sala sporturilor din Focșani 
se desfășoară astăzi meciul dintre 
echipele României și Bulgariei, con- 
tînd pentru campionatul european 
de tenis (grupa B — seria a Il-a). 
Din selecționata țării noastre fac 
parte Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu, Liviu Mancaș și Laurențiu 
Bucur, iar în formația oaspete vor 
evolua frații Bojidar și Matei 
Pampulov, Liuben Ghenov și Liu- 
bomir Petrov.

întîlnirea va începe la ora 16.
O în cadrul turneului internațio

nal de tenis de la Birmingham (Ala
bama), jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins în 
6—3, pe americanul Tim 
Vitas Gerulaițis (S.U.A.), 
recentului 
l-a eliminat cu 6—3, 6—3 pe 
Anand Amritraj, iar Jimmy 
(S.U.A.) a dispus cu 7—6, 
francezul Yannick Noah.

• Suedezul Bjorn Borg a 
semnat cel mai bun jucător 
din lume, pentru al doilea an conse-

două seturi, cu 6—1, 
Garcia, 

finalistul 
„Turneu al campionilor", 

indianul 
Connors 
6—4 de
fost de- 
de tenis

cutiv, de către un juriu al F.I.L.T.. 
în anul ce a trecut, Borg a cîștigat 
pentru a 4-a oară consecutiv turneul 
de la Wimbledon, performantă ce o 
deține și în campionatele internațio
nale ale Franței.

® Al doilea concurs internațional 
de sărituri cu schiurile de la Sapporo 
a fost cîștigat de japonezul Masahiro 
Akimoto cu 236,6 puncte (cea mai 
lungă săritură 110,5 m). Pe locul doi 
s-a clasat Bogdan Norcici (Iugoslavia) 
235,5 puncte.

O Proba feminină de coborîre din 
cadrul concursului de schi de la 
Arosa (Elveția) a revenit sportivei 
elvețiene Marie Therese Nadig cu 
timpul de l’39”79/100, pe o pîrtie în 
lungime de 2 500 m, urmată de 
Annemarie. Moser (Austria) — l’39”90/ 
100 și Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
— l’41”21/10(L

® „Cupa Europei" la schi a pro
gramat pe pîrtia de la Meribel 
(Franța) o probă masculină de cobo
rîre, în care victoria a revenit aus
triacului Erwin Resch — l’34”98/100, 
urmat de elvețianul ,Karl Albiger — 
l’35”61/100. în clasamentul general al 
„Cupei Europei" se menține lider 
Hubert Nachbauer (Austria), cu 85 
puncte.

RUG SI FLACARA"«>
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Tragere specială 
Loto

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 20 ia
nuarie 1980 . prima tragere. spe
cială Loto din acest an, la care 
se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda 120 L“, excursii 
în R.P. Bulgaria — Grecia, 
R.P. Bulgaria — Turcia sau 
R.D. Germană, precum și cîștiguri 
în bani de 25 000, 5 000 lei etc. 
Se efectuează . opt extrageri în 
trei faze, cu un total de 75 nu
mere. Biletele de 15 lei participă 
la toate extragerile. Pe varian
tele combinate sau combinațiile 
„cap de pod“ (achitate 
sută sau în cotă de 25 
se pot obține suite de 
la mai multe categorii.

sută la 
la sută) 
cîștiguri

O producție a Casei de -filme 5. Scenariul : Adrian
nea : Aurel Kostrakiewicz ; Muzica : Cornelia Tăutu ; Decoruri 
tajul: Adriana Ionescu ; Sunetul : Daniel Russu ; Machiajul : 
In distribuție : Ion Caramitru, Florin Piersic, Teofil Valeu, 
Ciobanu, Petre Gheorghiu-Dolj, Jean Săndulescu, Mircea Veroiu, 
hinszky, Constantin Dinulescu, Eniko Szilagyi,

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

Petringenaru, după un roman de Eugen Uricaru ; Imagi- 
Mihai Beciu ; Costume : Ion Nedelcu ; Mon- 

Mircea Vodă ; Regia : Adrian Petringenaru. 
Simona Măicănescu, Ștefan Velniciuc, Ilarion 

' , Dorel Vișan, Geo Saizescu, Lorand Lo-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 16 IANUARIE 1980

Extragerea I : 10 25 37
Extragerea a Il-a : 43 34

32 12
33 40 5 41.

23.

® NEUTRONII 
SI PROTONII, PARTICU
LE INSTABILE ? Multă vre
me s-a crezut că aceste parti
cule constitutive ale nucleului 
nu se dezintegrează, cu alte cu
vinte ar fi perfect stabile. 
Iată însă că fizicienii americani 
consideră că neutronii și proto
nii sînt supuși și ei procesului 
de dezintegrare radioactivă, nu
mai că acest proces se desfă
șoară cu o viteză atit de redusă, 
incit, practic, este imperceptibi
lă. Amintindu-se un asemenea 
principiu, se poate emite ipoteza 
că, datorită procesului general 
de dezintegrare. Universul nos
tru este sortit pină la urmă 
să... dispară. Numai că nu tre
buie să ne alarmăm. înainte ca 
acest lucru să se întîmple, vor

trebui să treacă circa 10 000 de 
miliarde de miliarde de mi
liarde de ani. Intr-adevăr, 
acesta se apreciază a fi timpul 

adică' timpul 
dezintegrarea 
neutronii și 

Deo- 
vorba

de înjumătățire, 
necesar pentru 
a jumătate din 
protonii din Univers, 
camdată, firește, este 
însă numai de ipoteze...

® BICICLETE LA... SA
LONUL AUTOMOBILU
LUI. La Bruxelles s-a deschis al 
58-lea Salon internațional al au
tomobilului, prima manifestare 
de acest gen din anul 1980. în 
cadrul acestei parade tradiționa
le de automobile iși prezintă 
exponatele firme producătoare 
din 18 țări. Spre deosebire de 
edițiile precedente, salonul cu

prinde și motociclete și bici
clete. Deviza cunoscutei expo
ziții automobilistice internațio
nale este de această dată „Pen
tru economia de carburant".

® REÎNTORS LA 
VIATĂ. Darven Miller, un 
băiețel în vîrstă de 11 ani, a pri
mit în ajunul noului an cel mai 
prețios dar — viața. Plimbîn- 
du-se pe malul riului din oră
șelul natal (Wisconsin — S.U.A.), 
intr-una din zilele geroase ale 
lunii decembrie, el a căzut în 
apă. Alertată imediat, o echipă 
de salvare a izbutit să-l pes
cuiască pe Darven abia după ce 
acesta a zăcut timp de o jumă
tate de oră sub crusta de 
gheață. Copilul a fost trans
portat la spital in stare de 
moarte clinică (temperatura

corpului său scăzuse la 27 de 
grade). Aplicînd un tratament cu 
șocuri electrice, medicii au iz
butit să-i restabilească pulsul, 
iar baia fierbinte administrată 
i-a ridicat rapid temperatura 
corpului. Astfel, băiețelul, salvat 
ca prin minune de la moarte, a 
fost redat familiei sale.

® MICROBATERIILE 
Șl POLUAREA, Odatâ cu 
răspindirea tot mai mare pe 
care o cunosc calculatoarele de 
buzunar, ceasurile electronice cu 
afișaj. numeric, aparatele foto
grafice automate ș.a., crește în
tr-o proporție tot mai mare nu-

sionari și gospodine, oameni al cul
telor — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, oameni îm
puterniciți prin mandatul acordat să 
dea expresie hotărîrii unanime a în
tregului popor de a contribui cu ab
negație și elan patriotic la înfăptui
rea grandiosului program elaborat 
de Congresul ai XII-lea al partidu
lui. Și, fără îndoială, că prin dezba
terile sale ample, prin hotărîrile pe 
care le va adopta, congresul va des
chide noi și largi orizonturi activi
tății acestui atotcuprinzător orga
nism politic, dinamizind și mai pu
ternic eforturile întregului popor in
destructibil unit, pentru înaintarea 
tot mai rapidă a țării pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

Cu prilejul deschiderii congresu
lui, comuniștii, oamenii muncii, toți 
cetățenii patriei urează deplin suc
ces lucrărilor sale, astfel incit acestea 
să ducă la o și mai strînsă unire a 
rîndurilor întregului popor în jurul 
partidului, să declanșeze noi energii 
pentru împlinirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale națiunii, pen
tru obținerea de noi și strălucite suc
cese în marea operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României !

t V
PROGRAMELE 1 șl 2

în jurul orei 9 — transmisiu
ne directă de la Sala Palatului 
Republicii Socialiste România: șe
dința de deschidere a celui de-al 
II-lea Congres al Frontului Uni
tății Socialiste

PROGRAMUL 1

1G,OO Telex
16,05 Teleșcoală, De la Potaissa la...

Turda de azi
16.30 Curs de limba franceză
16,55 Reportaj pe glob. Milano
17,15 Viata culturală
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal ® Deplină angajare la 

înfăptuirea Programului partidului 
19,40 Dosarele energiei
20,00 Ora tineretului
21,00 Uniți în crez, uniți în fapta tării. 

(Spectacol literar-muzical-coregra- 
ficj

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17.30 Selecțiuni din emisiunea „Album 

duminical"
18,25 Scurt pe... II. (Reportaje, inter

viuri, informații de interes cetățe
nesc, fapt divers din Capitală)

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal & Deplină angajare la 

înfăptuirea Programului partidu
lui

19,40 Buletinul rutier al Capitalei
19.50 Anunțuri și muzică
20,00 Concertul formațiilor muzicale ale 

Radioteleviziunii
21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 ianuarie, în țară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. In 
nord-estul țării vor predomina ninso
rile. Dimineața și seara se va‘ pro
duce ceață. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări locale, la început din 
sectorul estic, apoi din sectorul nordic. 
Temperatura va înregistra o ușoară 
scădere la sfîrșitul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 10 și 
zero grade, mai coborîte în nordul ță
rii și depresiuni, unde vor atinge minus 
15 grade, iar maximele vor oscila între 
minus 5 și plus 5 grade. Se va produce 
polei, mai ales în primele zile, cu deo
sebire în regiunile sudice. în București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie și lapoviță. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, condițiile vor fi favora
bile producerii poleiului, mai ales în 
primele zile. Ceață slabă dimineața și 
seara.

le point

Omniprezența constructorilor 
in metropola renăscută

Dei35 de ani încoace, ziua de 17 ianuarie este pentru varșovieni, ca 
dealtfel pentru toți locuitorii Poloniei, una din sărbătorile cele mai apro
piate inimii lor. Și este firesc să fie așa, căci la 17 ianuarie 1945, capitala 
Poloniei trăia prima zi de libertate, după exact 64 de luni de cruntă ocu
pație nazistă — cele mai grele, cele mal tragice, dar și cele mai pline de 
eroism pe care la trăise orașul de pe Vistula in existența sa de șapte ori 
seculară.

Prima zi de libertate a orașului lui Wars și Sawa — legendarii săi 
întemeietori — a fost și cea dinții a refacerii, începutul unei epopei con
structive de o amploare fără precedent ; ea a însemnat adesea dureroase 
sacrificii, mari și grele eforturi, dar pe temelia lor s-au clădit și izbinzi ne
numărate, Varșovia de astăzi infățișîndu-se ca o metropolă socialistă mo
dernă, in plină dezvoltare.

Fie că străbați străzile liniștite din 
jurul marelui parc Lazienki ori ani
matele bulevarde din centru, că te 
amesteci printre cele 4 milioane de 
călători care folosesc cotidian mijloa
cele de transport în comun, sau că 
privești orașul de la înălțimea celor 
30 de etaje ale noului hotel „Forum" 
sau din Palatul Științei și Culturii — 
dincolo de fireștile schimbări de pei
saj pretutindeni te întîmpină con
structorii. îi întâlnești în apropierea 
„orașului vechi" refăcînd și finisînd 
ultimul dintre vechile monumente ale 
orașului — splendidul palat istoric 
a cărui restaurare se va încheia în 
1981. îi revezi în 
sudul orașului, 
unde a prins con
tur ferm uif nou 
cartier în care 
vor locui în final 
circa 150 000 de 
oameni. îi regăsești, de asemenea, 
în nord, acolo unde s-au declanșat 
de curînd lucrările de construcție a 
unui alt mare cartier, proiectat pen
tru o sută de mii de locuitori. Și îi 
reintîlnești iarăși în plin centru, a- 
colo unde se ridica un mare complex 
administrativ-comercial cu 46 de eta
je, alături de impunătorul ansamblu 
al companiei aeriene poloneze „Lot", 
înalt de 140 de metri.

Lăsîndu-te să admiri în voie silue
tele noilor construcții ori pe cele, 
extrem de numeroase, refăcute, var- 
șovienii îți vorbesc cu mindrie des
pre noua gară — despre care se spu
ne că n-are egal în Europa sub as
pectul funcționalității — ca și des
pre faptul că în apropierea acesteia, 
pe o suprafață de 22 hectare, se va 
înălța în curînd un nou și mare an
samblu arhitectonic. . Se vor ridica 
aici clădiri publice și blocuri de lo
cuit cu multe etaje, alături de cele 
mai mari magazine universale din 
oraș, ce vor rivaliza cu celebrul an
samblu comercial „Centrum" cu ale 
sale patra magazine — „Wars", 
„Sawa", „Junior" și „Sezam". Vor fi 
ridicate noi săli de spectacole și de 
expoziție, ceea ce va face ca in a- 
ceastă zonă să se profileze un nou 
centru cultural cu numeroase teatre, 
cinematografe, săli de expoziție și 
spectacole etc. La subsolul lor vor fi 
amenajate mari depozite și garaje 
subterane.

Orice itinerar varșovian nu. poate 
să nu includă și cea mai modernă 
dintre arterele rutiere ale orașului — 
„Traseul Lazienki" — care-și ia nu
mele de la celebrul parc în care stră
juiesc impresionanta statuie a lui 
Chopin și palatul ultimului rege po
lon, Stanislas Poniatowski. Este o lu
crare edilitară de mari proporții, care 
a soluționat, în bună parte, problema 
legăturii pe direcția est-vest între 
cele două maluri ale Vistulei. Lung 
de circa 20 kilometri, „traseul L“ a 
necesitat rezolvarea a numeroase pro
bleme tehnice precum racordarea sa 
la un întreg sistem de străzi, reali
zarea de intersecții denivelate, via
ducte și estacade, construirea unor 
ziduri proteguitoare, strămutarea ca
blurilor electrice și telefonice subte
rane, modificări în rețeaua de cana

însemnări de călătorie

lizare și termoficare a orașului. A fost 
astfel nevoie să se construiască 
2,5 km de poduri suspendate, 1,7 km 
de viaducte și tuneluri, 2 km de pa
sarele și 5 km de ziduri protectoare. 
A fost un ritm intens de lucru, „tra
seul L“ fiind terminat în doar 35 de 
luni și inaugurat în anul în care po
porul tării prietene sărbătorea trei 
decenii de la renașterea Poloniei. Dar 
eforturile sint pe deplin răsplătite a- 
cum de fluiditatea și siguranța circu
lației — pe cele 6 benzi puțind circula 
într-o oră circa nouă mii de auto
vehicule.

O altă autostradă construită pe ma
lul sting al Vis
tulei — „Wislo- 
strada" — leagă 
cartierul nordic 
Zoliborz cu sudul 
orașului, mai pre
cis cu zona în 

care cu mai bine de trei secole în 
urmă a fost înălțat celebrul palat 
Wilanow. Este în construcție și un 
alt traseu. „Torun", care unește prin 
zona de nord cartierele de pe cele 
două maluri ale Vistulei.

Desigur, ar fi multe de spus și des
pre Varșovia industrială — cu cele 
circa 1 700 de întreprinderi ale sale 
— capitala Poloniei fiind al doilea 
ceptru industrial al tării, cu accen
tul ce se pune pe dezvoltarea ramu
rilor industriale nepoluante ; despre 
Varșovia muncitorească — peste un 
sfert de milion de oameni intrînd și 
ieșind zilnic pe porțile unităților in
dustriale, între care bine cunoscute si 
peste hotare sînt marea uzină de 
autoturisme din cartierul Zeran, 
uzina de televizoare, combinatul de 
oțeluri speciale etc ; despre Varșovia 
ca oraș al unei intense vieți cultura
le, în care ființează zeci de teatre și 
muzee, sute de biblioteci și alte insti
tuții de cultură ; despre Varșovia su
telor de școli și a celor 13 institute 
de învățămînt superior ; despre Var
șovia muncii științifice ; despre Var
șovia celor aproape o mie de monu
mente istorice, din care 270 se află 
numai în „orașul vechi".

Dar zestrea cea mai prețioasă a 
Varșoviei o constituie locuitorii săi. 
îi întîlnești la locul lor de muncă — 
harnici, disciplinați, întreprinzători ; 
în teatre și muzee — competent! pre- 
țuitori ai valorilor spirituale ; în ma
gazine. în librării, pe stradă — a- 
tenți, prietenoși, primitori. Vizitato
rul român este plăcut surprins să 
constate cu cită căldură vorbesc In
terlocutorii despre România, arătînd 
că le sint bine cunoscute realizările 
românești din anii socialismului; mulți 
dintre ei păstrează frumoase amin
tiri despre țara noastră. Se confirmă, 
astfel, o dată mai mult, simplu, fi
resc, legăturile trainice de prietenie 
ce unesc cele două popoare. însufle
țite de aceleași fierbinți năzuințe : de 
a trăi într-o lume a păcii și înțele
gerii, în care fiecare să-și poată larg 
desfășura geniul constructiv, talentul 
și forța creatoare.

Silviu ACHIM

O experiență inedită:

Sondajele radiocosmice
Dacă există undeva în galaxia 

noastră ființe inteligente care dispun 
de mijloace de comunicare compa
rabile cu cele pe care le posedăm 
noi, atunci în următorii 20 de ani 
este probabil că se va putea stabili 
contactul' cu ele. Aceasta este una 
din concluziile majore ale congre
sului pe tema „Viața în Univers", 
organizat nu de mult la sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris, ca urmare a 
unei inițiative a prof. Albert Ducrocq, 
care este în același timp și un cu
noscut publicist.

Anticipind concluziile acestui con
gres în cartea sa „Lanțul al
bastru", prof. Ducrocq arătă că,
de mai multă vreme, cercetători
dintr-un șir de țări, între care
S.U.A. și U.R.S.S., se află angajați 
într-o aventură și mai fascinantă 
decit lansarea sateliților. Ei în
cearcă să intre în contact cu o civi
lizație extraterestră mai avansată — 
firește, dacă o asemenea civilizație 
există.

Acești cercetători au ajuns la con
cluzia că principala condiție de dez
voltare a vieții pe o planetă sau 
alta o constituie, după toate proba
bilitățile, prezența unui ocean. Terra 
este pînă acum singura planetă 
cunoscută a sistemului solar care 
posedă oceane, apa fiind, după

cum se știe, „leagănul" apariției 
vieții și mediul în care viața s-a 
perfecționat. Intr-adevăr, oceanul a 
dat naștere atmosferei oxigenate 
grație căreia s-au putut dezvolta 
formele superioare de viață. De 
altfel, culoarea albastră sub care 
Terra — așa după cum au putut 
constata, cosmonauții — se înfăți
șează în" spațiul extraatmosferic se 
datorează tocmai faptului că este 
înconjurată de atmosferă. De aici, 
concluzia că pentru a identifica for
me superioare de viață în Univers se 
impune să încercăm să intrăm în 
contact cu celelalte planete „albastre".

In ce fel ? Simplu, cu ajutorai 
undelor radio. Plasînd un emițător 
de unde radio în focarul unui radio- 
telescop pot fi transmise semnale 
care, la rîndul lor, să fie recepțio
nate de un eventual aparat similar 
situat în indiferent ce punct al Căii 
Lactee. Și invers, dacă printre cele 
200 miliarde de stele care alcătu
iesc Calea Lactee există vreo „pla
netă albastră" purtătoare a’ tmei ci
vilizații dispunînd de mijloace teh
nice similare cu ale noastre, atunci 
ar trebui să fim in stare să recep
ționăm mesajul unei asemenea pla
nete.

Primul radiomesaj al locuitorilor 
Terrei adresat Universului a fost

transmis de către uriașul radio- 
telescop (diametral său atinge 305 
metri, oglinda radiotelescopului fiind 
constituită din 38 778 panouri de alu
miniu) de la Arecibo, din jungla 
situată în zona de nord-est a terito
riului Porto Rico. Totodată, acest in
strument este utilizat și pentru a fi 
în permanență „la pindă" în spe
ranța de a recepționa mesajele prin 
care ființele inteligente ale unei 
alte lumi ar dori să-și semnaleze 
existența.

Problema care se pune este ca 
asemenea radiotelescoape să fie 
orientate în direcția justă, să fie re
glate pe lungimea de undă necesară 
și să se afle în stare de funcțiune 
în momentul corespunzător. Cu alte 
cuvinte, este nevoie de un mare 
număr de condiții — combinația lor 
dă o cifră de 200 milioane de mi
liarde de miliarde de posibilități, po
trivit calculelor directorului Centrului 
național pentru astronomie si iono- 
sferă din S.U.A., Frank Drake — cen
tru care asigură funcționarea radiote
lescopului amintit. De pe acum insă 
oamenii de știință au explorat 50 mi
lioane din posibilitățile amintite și, 
datorită resurselor electronicii moder
ne, se poate spune că omenirea a și 
intrat în perioada prospectării inten
sive a Universului. Radiotelescopul 
de la Arecibo este dotat in prezent cu 
o instalație multiplex care permite re- 
cepționarea simultană a 60 000 de 
canale. în curînd, numărul canale
lor care vor putea fi recepționate 
simultan se va ridica la un milion și 
apoi la un miliard, astfel îneît pină 
în anul 2000 întreaga noastră galaxie 
va putea fi explorată.
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mărul de microbaterii care ac
ționează aceste dispozitive. Or, 
microbateriile funcționează pe 
bază de mercur, substanță, după 
cum se știe, deosebit de po
luantă. Atît timp cît microba- 
teria rămîne in lăcașul metalic 
din aparatul respectiv nu exis
tă nici o primejdie. Odată insă 
aruncate la gunoi, după expira
rea termenului de funcționare, 
microbateriile riscă să devină, 
prin deteriorare, o sursă im
portantă de poluare. Ținînd 
seama de dimensiunile mi- 
crobateriilor, s-ar părea că 
această afirmație reprezintă o 
exagerare. Săptămînalul „L’Ex- 
press" arată însă că pe plan

mondial microbateriile consuma
te in timpul unui ari reprezin
tă o cantitate de mai multe tone 
de mercur. Ca atare, în Franța 
s-a creat o „asociație pentru re
cuperarea microbateriilor", ac
țiune ce prezintă un dublu a- 
vantaj : pe de o parte se evită 
o sursă de poluare, iar pe de 
alta, se obține o cantitate Im
portantă de mercur pentru a fi 
reintrodus în circuitul produc
tiv.

® BANCĂ DE DATE 
ARHEOLOGICE. Acade
mia de Științe a R. P. Polone a 
hotărît să înființeze o bancă de 
date din domeniul arheologiei. 
Noul centra va pune la dispo
ziție informații asupra tuturor 
descoperirilor arheologice de pe 
teritoriul țării.

® MAȘINI DE SCRIS 
ELECTRONICE. O noutate 
in domeniul dactilografiei: și-au 
făcut apariția primele mașini 
de scris electronice. Textele 
dictate sînt înregistrate într-o 
memorie, după care, la simpla 
apăsare pe un buton, mașina se 
pune singură în funcțiune, fur- 
nizind un număr de copii 
dactilografiate. Pe măsura scrie
rii, textul respectiv apare pe un 
ecran care permite inversarea 
ordinii paragrafelor, schimba
rea unui cuvînt etc.

®RECUPERAREA 
ENERGIEI DE FRÎNARE. 
Un specialist vest-german a a- 
vut ideea de a recupera energia 
de frînare care, de obicei, sa

dispersează în atmosferă sub 
formă de căldură. Această idee 
nu poate fi însă aplicată decit 
in cazul unor autovehicule care 
trebuie să se oprească deseori, 
cum ar fi, de pildă, autobuzele, 
în prezent, sînt experimentate 
două procedee. în cazul primu
lui procedeu, energia de frînare 
este recuperată cu ajutorul unui 
sistem giroscopic ; celălalt pro
cedeu utilizează un sistem pe 
baza oscilațiilor de presiune. în 
momentul redemarării, vehicu
lul primește înapoi energia în
magazinată. Firește, în aceste 
condiții motorul se arată mult 
mai puțin „avid" de carburant, 
economia care rezultă de aici 
nefiind deloc de neglijat, în con
dițiile în care criza de țiței și 
derivate se face tot mai resim
țită.



p: :c

România în lume
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Convorbiri economice româno-sovietice

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, M. Chebeleu. trans
mite : Tovarășul Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare al Republicii Socialiste 
România, aflat în vizită la Moscova, 
a avut, la 16 ianuarie, o întîlnire cu 
Z. N. Nuriev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. în ca
drul convorbirii au fost .examinate 
posibilitățile de dezvoltare în conti

nuare a colaborării și cooperării în 
domeniul agriculturii dintre Româ
nia și U.R.S.S., în spiritul înțelege
rilor convenite la cel mai înalt ni
vel, al bunelor relații t româno- 
sovietice*.

La convorbire au participat A. A. 
Ejevski, președintele Comitetului de 
Stat al U.R.S.S. pentru aprovizio
narea tehnico-materială a agricultu
rii, precum și Gheorghe Badrus, am
basadorul. României la Moscova.

Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind 

făurirea unei noi ordini economice internaționale, 

expusă la reuniunea F.I.D.A.

ROMA 16 (Agerpres). — în cadrul 
dezbaterilor generale ale celei de-a 
treia sesiuni a Consiliului guvernato
rilor al Fondului Internațional pen
tru Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.), ce 
se desfășoară la Roma, a luat cuvîn- 
tul reprezentantul țării noastre. Re- 
ferindu-se la sarcinile ce revin acestei 
organizații pentru soluționarea pro
blemelor alimentației, reprezentantul 
român a expus concepția președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la ne
cesitatea lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, care „trebuie să așeze 
relațiile dintre toate statele pe prin
cipii de egalitate și echitate, să asi
gure accesul țărilor slab dezvoltate și 
în curs de dezvoltare Ia tehnologiile 
moderne, la cuceririle științei con
temporane, să favorizeze progresul 
lor rapid și multilateral, creînd, tot
odată, condiții pentru o evoluție echi

librată a tuturor zonelor lumii, a eco
nomiei mondiale".

în acest context, au fost subliniate 
rolul determinant al eforturilor pro
prii ale fiecărei țări pentru asigurarea 
propășirii social-economice, precum 
și contribuția pe care F.I.D.A., ca in
stituție specializată ce dispune de re
surse, poate și trebuie să o aducă la 
realizarea acestui obiectiv.

în același timp, vorbitorul a relevat 
necesitatea ca F.I.D.A. să acorde o 
atenție sporită finanțării proiectelor 
realizate prin cooperare între țările 
în curs de dezvoltare și a sugerat ini
țierea unor proiecte interregionale de 
formare a cadrelor pentfu sectorul 
alimentar.

Consiliul guvernatorilor a aprobat 
cererile de primire în F.I.D.A. a 
cinci noi state : Republica Populară 
Chineză, Dominica, Republica Maldi- 
vă, Grenada și Santa Lucia. Numă
rul membrilor F.I.D.A. este acum de 
130.

Expoziție consacrată lui Panait Istrati

PARIS 16 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Consiliului municipal și 
ale asociației franceze „Prietenii lui 
Panait Istrati", la biblioteca orașului 
Montreuil a avut loc vernisajul unei 
expoziții consacrate marelui scriitor 
român. în cadrul festivității inaugu
rale, primarul orașului și președin
tele asociației au evocat personalita
tea și locul lui Panait Istrati în lite
ratura română și universală, anii săi

de activitate în Franța. Au fost rele
vate, totodată, tradițiile bogate ale 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și francez, la dezvol
tarea cărora o contribuție inestima
bilă au adus-o întîlnirile bilaterale 
la nivelul cel mai inalt. Președintele 
asociației a împărtășit, de asemenea, 
audienței impresiile sale de călătorie 
în România,

Congresul Partidului Socialist Democratic Italian
ROMA 16 (Agerpres). — La Roma 

s-au deschis, miercuri, lucrările celui 
de-al XVIII-lea Congres al Partidu- 
dului Socialist Democratic Italian 
(P.S.D.I.).

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Giuseppe .Saragat, președintele 
partidului, secretarul național al 
P.S.D.I., Pietro Longo, a prezentat ra
portul de activitate al Comitetului

Central de la ultimul congres pînă în 
prezent.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, ministrul muncii.

In atenția reuniunii O- P. E. C.

Sporirea fondurilor destinate țărilor in curs de dezvoltare
VIENA 16 (Agerpres). — Miniștrii 

de finanțe ai țărilor O.P.E.C. s-au 
reunit miercuri la Viena pentru a 
examina problema finanțării Fondu
lui special al organizației destinat 
ajutorării țărilor in curs de dezvol
tare cele mai defavorizate, precum 
și aspecte ale evoluțiilor de pe pie
țele monetare, în primul rînd scă
derea cursurilor de schimb ale do
larului.

Agenția Associated Press reamin

tește că la Conferința O.P.E.C. des
fășurată în decembrie anul trecut la 
Caracas (Venezuela) miniștrii petro
lului au recomandat majorarea cu 
1,6 miliarde dolari a fondului amin
tit. Această decizie trebuie validată 
însă, potrivit statutului O.P.E.C., și 
de miniștrii de finanțe. Prin majo
rarea amintită, sumele destinate 
Fondului de ajutorare a țărilor in 
curs de dezvoltare vor totaliza 4 mi
liarde dolari.

VENEZUELA

Copreședintele Frontului Patriotic, Joshua Nkomo, 

se pronunță pentru

Respectarea cu strictețe a încetării focului 
in Rhodesia

SALISBURY 16 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută la Salisbury, 
Joshua Nkomo, copreședintele Fron
tului Patriotic Zimbabwe, a subliniat 
importanța respectării încetării focu
lui, în ciuda unor serioase dificultăți 
existente în acest sens — informează 
agenția U.P.I. Joshua Nkomo a men
ționat, ca probleme ce afectează a- 
sigurarea respectării încetării focu
lui, prezența trupelor sud-africane 
în Rhodesia, precum și recenta ho- 
tărîre a guvernatorului britanic, lor
dul Soames, de a permite trupelor 
fostului regim minoritar de la 
Salisbury să acționeze, alături de 
forțele polițienești, împotriva unor 
membri ai Frontului Patriotic.

Cu toate acestea, a spus Joshua 
Nkomo, noi nu vom permite ca în
cetarea focului să fie încălcată și 
vom face tot ceea ce este posibil 
pentru a înlătura orice obstacole 
existente în această direcție, deoare
ce considerăm că sistarea ostilități
lor constituie începutul procesului de

instaurare a păcii în țară. Desigur, 
a menționat el, încetarea focului nu 
reprezintă un obiectiv în sine, ci un 
mijloc spre realizarea unei păci rea
le, depline, în conformitate cu aspi
rațiile marii majorități a populației 
țării.

Totodată, Joshua Nkomo a arătat 
că urmează să se întîlnească. în cu- 
rind, cu guvernatorul britanic în 
Rhodesia, lordul Soames.

★
începînd de marți a fost redeschis 

traficul rutier între Zambia și Rho
desia, după o întrerupere de șapte 
ani, în punctul de frontieră Chirundu, 
situat pe podul de‘ peste fluviul 
Zambezi, anunță agenția Reuter.

Acesta este cel mai important 
punct de comunicații rutiere între 
cele două țări. El fusese închis în 
ianuarie 1973, după intrarea in Vigoa
re a deciziei privind adoptarea de 
sancțiuni economice împotriva Rho- 
desiei.

În vederea începerii dialogului privind 

reunificarea Coreei
PHENIAN 16 (Agerpres). — Agen- • 

ția de știri a R.P.D. Coreene — 
A.C.T.C. — a transmis textul scrisori
lor pe care Kim Ir, vicepreședinte 
al R.P.D. Coreene, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Comitetului pentru reuni-, 
ficarea pașnică a patriei, le-a adre
sat conducătorilor altor partide po
litice și organizații din Coreea de 
sud, conținînd — după cum s-a 
anunțat — importante propuneri cu 
privire la începerea unui larg’ dialog 
între Nordul și Sudul Coreei, menit 
să conducă la reunificarea neintîr- 
ziată a țării. Printre cei cărora le-au 
fost adresate scrisori se numără 
Ryang II Dong, președintele Parti
dului Democrat Unificat, Kim Dae

Jung, Yun Po Sun și Ham Suk Hun, 
copreședinți ai Alianței Naționale 
pentru Democrație și Unitate Națio
nală, An Pil Su, președintele Parti
dului Socialist Unificat, și Kim Su 
Hwan, președintele Consiliului Cen
tral al Catolicilor.

In scrisori se propune ca întîlnirile 
să fie directe, să aibă loc cît mai 
curind posibil și să ducă la un 
schimb de păreri deschis. Dialogul 
pe care îl propunem — se subliniază 
— trebuie să fie extins la nivelul în
tregii națiuni, prin participarea nu 
numai a autorităților, dar și a tuturor 
partidelor politice, a organizațiilor 
sociale și a personalităților aparți- 
nînd diferitelor cercuri din Nordul 
și din Sudul țării.

Capriciile iernii pe glob
GRECIA. Valul de 

frig care a cuprins 
Grecia în ultimele zile 
a cauzat moartea a 
șase persoane. In mai 
multe departamente 
din Grecia de nord, 
unde temperatura a 
atins minus 30 de 
grade, a fost decretată 
Starea de urgență. 
Mai multe sate sînt 
blocate de zăpadă și 
lipsite de alimente, in 
apropiere de Salonic 
și-au făcut apariția 
lupii. In s regiunile 
Florina și Drama; în 
apropierea frontiere
lor cu Iugoslavia 
și, respectiv. Bulga
ria, școlile au fost 
închise.

BULGARIA. După 
marile căderi de zăpa
dă, au fost înregistrate 
temperaturile cele mai 
scăzute în ultimii 30 
de ani — intre minus

26 și minus 27 de 
grade.

SPANIA. Se apre
ciază că rigorile ier
nii au provocat, de la 
începutul acestei săp- 
tămîni, daune de pes
te șase miliarde de 
pesetas. Cele mai afec
tate de urmările nin
sorilor sînt provin
ciile Valencia și Ali
cante. Astfel, numai 
in zona Albaida, din 
Valencia, s-au pră
bușit sub povara ză
pezii acoperișurile a 
circa 30 de întreprin
deri, ceea ce a privat 
de locuri de muncă 
peste 2 000 de per
soane. Ninsori atît de 
abundente n-a mai 
cunoscut această re
giune din anul 1926. 
In provincia Alicante, 
recoltele de lămâi și 
portocale sînt consi
derate definitiv com
promise, daunele pu
țind fi cu greu eva- c

luate. In nordul țării, 
majoritatea trecători
lor montane sînt in
cluse.

CANADA. Locuitorii 
din Montreal așteaptă 
încă ninsorile cu care 
sint obișnuiti.in fie
care iarnă. Vremea 
este atît de frumoasă 
incit fermierii din a- 
propierea marii agio- > 
merații urbane... co
sesc finul ! Potrivit 
declarațiilor locuitori
lor din regiune, aceș
tia nu Ișl amintesc de 
condiții climatice atît . 
de blind'e la jumătatea 
lunii ianuarie. Nici 
chiar statisticile, ela
borate începînd din 
1871, nu consemnează 
un asemenea fenomen. 
Clemența neobișnuită 
a iernii se manifestă 
mai ales în regiunea 
capitalei canadiene — 
Ottawa, a Montrealului 
și în sudul Fluviului 
Saint Laurent.

" (pIN ACTUALITATEA POLITICĂ) "

Proiectele de dezvoltare
în perspectiva noului deceniu
Actualitatea venezueleană este do

minată, în aceste zile, de preocupă
rile din domeniul vieții politico-eco- 
nomice. Aceasta este și cauza pentru 
care observatorii din Caracas au 
acordat o atenție deosebită recentei 
declarații a președintelui Luis Herre
ra Campins privind „politica de fer
mitate economică, de ordonare a fi
nanțelor și cheltuielilor publice, de 
combatere a inflației și ameliorare a 
balanței de plăți a țării". Consemnînd 
această declarație, mulți dintre ob
servatori au reamintit afirmațiile fă
cute de președinte în discursul de 
inaugurare a mandatului său, rostit 
cu nouă luni în urmă, cînd anunța că 
a preluat conducerea „unei țări ipo
tecate" și că va iniția o perioadă de 
austeritate, atît în domeniul public, 
cît și particular. Observația se refe
rea la datoria publică a Venezuelei, 
care se cifra, la ora respectivă, la 
50,2 miliarde de bolivari (11,7 mili
arde dolari), precum și la deteriora
rea balanței de plăți. Astfel, un ex
cedent în balanța de plăți de 5,8 mi
liarde de dolari, existent în 1974, s-a 
transformat într-un deficit de nu mai 
puțin de 4,6 miliarde de dolari, în 
patru ani.

Aceasta își are explicația într-o se
rie de factori de ordin extern și in
tern. Este vorba în primul rînd de 
modul de folosire a veniturilor din 
petrol. Naționalizat în 1976, petrolul 
a adus țării venituri foarte mari, care 
au fost folosite în diferite programe 
de dezvoltare inițiate în anii din 
urmă. Conștienți de însemnătatea 
covîrșitoare a acestor resurse pentru 
economia națională („aurul negru" 
reprezintă încă 95 la sută din totalul 
exporturilor), venezuelenii au adop
tat o politică de conservare a zăcă
mintelor existente, micșorind în ulti
mii doi ani cantitatea extrasă de la 
3 366 000 barili zilnic la 2 350 000 ba
rili. Așa cum anunța săptămîna tre
cută ministrul energiei, Venezuela va 
reduce producția de petrol, în acest 
an, cu încă 156 000 de barili, ceea ce 
va însemna o medie zilnică de ex
tracție de 2 200 000 barili. Diminuarea 
producției a dus implicit la diminua
rea încasărilor externe. în același 
timp, aplicarea programelor elabora
te în diferite sectoare — siderurgie, 
petrochimie, agricultură — a impus 
contractarea unor împrumuturi masi
ve pe piețele internaționale ale capi

talului, pentru acoperirea cheltuieli
lor legate de importurile de mașini 
și utilaje. Or, efectele acestor proiec
te industriale, îndeosebi cele din si
derurgie, industria aluminiului și 
hidroenergie, nu vor putea fi resim
țite decît în anii ’80.

Prima sesiune a Congresului Na
țional, după instalarea noii echipe 
ministeriale, desfășurată la sfîrșitul 
lunii decembrie, a aprobat o,serie de 
legi, între care și bugetul pe anul 
care începe, buget considerat ca avînd 
o semnificație deosebită pentru apli
carea noii politici economice promo
vate de guvernul condus de‘ preșe
dintele Campins. Preconizînd exclu
derea risipei în toate domeniile vieții 
economice, programul de dezvoltare 
aprobat prevede orientarea cu precă
dere a investițiilor în direcția? conti
nuării proiectelor de dezvoltare indus
trială a țării, precum și a celor cu 
caracter social.

O preocupare constantă dealtfel în 
politica economică națională din ulti
mii ani o constituie reducerea trep
tată a dependenței de sectorul petro
lier. Aceasta își găsește concretizarea 
în stimularea activității pentru valo
rificarea altor bogății naturale ale 
țării — gazul metan, minereul de fier, 
etc. — precum și în dezvoltarea altor 
sectoare ale economiei. în acest scop, 
cel de-al IV-lea plan de dezvoltare 
a siderurgiei prevede ca, pînă în anul 
1990, producția de oțel a țării să ajun
gă la 15 milioane de tone (2,3 milioa
ne tone în 1979). De asemenea, în 
următorii doi ani vor intra în funcțiu
ne 4 noi fabrici de ciment, cu o pro
ducție de peste 2 milioane de tone 
anual, iar întreprinderea națională 
de tractoare „Fanatracto" va realiza, 
în 1980, un mare număr de tractoare, 
destinate atît pieței interne, cît și ex
portului în țările membre ale Pactu
lui Andin. în sfirșit, importante mij
loace financiare au fost repartizate 
pentru cheltuielile cu caracter social- 
cultural. respectiv construcțiilor de 
locuințe, școli, spitale etc.

Concentrînd atenția opiniei publice 
naționale, măsurile din economie, 
atît cele pe termen scurt, cît și pla
nurile elaborate pentru întreg dece
niul care începe, se înscriu ca noi 
pași în efortul de dezvoltare a Vene
zuelei pe calea progresului și 
bunăstării.

V. PAUNESCU

Anglia insistă să obțină o reducere substanțială
w e 5

a contribuției sale la bugetul comunitar
® Declarația primului ministru Margaret Thatcher ® Deiicit 

masiv al balanței de plăți anunțat la Londra
LONDRA 16 (Agerpres). ■— Guver

nul britanic este ferm decis să ajun
gă la un rezultat favorabil în nego
cierile cu partenerii săi din C.E.E. 
vizînd obținerea unei „reduceri sub
stanțiale" a contribuției britanice la’ 
bugetul Pieței comune — a declarat, 
în Camera Comunelor, primul minis
tru al Marii Britanii, Margaret That
cher. Ea a arătat că intenționează să 
reafirme la viitoarea reuniune a 
Consiliului C.E.E. „hotărîrea britani
cilor de a corecta un dezechilibru 
flagrant" în ce privește contribuția 
Londrei la bugetul comunitar.

După cum remarcă observatorii po
litici, declarațiile șefului guvernului 
de la Londra au survenit concomitent 
cu turneul efectuat în capitalele ță
rilor membre ale C.E.E. de Ian Gil
mour, adjunct al ministrului de ex
terne britanic, care are misiunea de 
a-i convinge pe interlocutorii săi de

valabilitatea argumentelor Marii Bri
tanii în privința cuantumului contri
buției sale bugetare.

★
Excedentară în 1978 cu un total de 

714 milioane lire sterline, balanța de 
plăți curente a Marii Britanii a con
semnat în 1979 un deficit insumînd 
2,418 miliarde lire — a anunțat Mi
nisterul , Comerțului al acestei țări.

Ca factori care au contribuit la a- 
pariția pasivului, Ministerul Comer
țului menționează diminuarea valorii 
exporturilor britanice în unele țări, 
reculul survenit în producția anumi
tor ramuri industriale și deficiențele 
din domeniul competitivității, pre
cum și deteriorarea situației în sfera 
așa-numitului „comerț invizibil", pe 
care experții ministerului o pun mai 
ales pe seama majorării accentuate a 
contribuției britanice la bugetul 
C.E.E.

Spre soluționarea 
crizei guvernamentale 

din Salvador
SAN SALVADOR 16 (Agerpres). — 

După șase zile de consultări, la San 
Salvador s-a anunțat formarea par
țială a unui nou cabinet ministerial, 
care a depus jurămîntul Ia Palatul 
prezidențial, în prezenta colonelului 
Jaime Abdul Gutierrez, șef al Juntei 
revoluționare de guvernămînt — 
transmit agențiile internaționale da 
presă. Pînă în prezent, au fost nu
miți șase noi miniștri și un secretar 
de stat. Alți cinci miniștri — între 
care cel al relațiilor externe — ur
mează să fie desemnați în următoa
rele 48 de ore.

Pablo Maurice Alvergue a fost de
semnat ministru la președinție, Ovi- 
dio Hernandez Delgado a fost numit 
ministru de interne, iar portofoliile 
economiei și finanțelor au fost încre
dințate lui Oscar Menjivar și, respec
tiv, Rodolfo Giron Flores. Din actua
la echiDă guvernamentală fac parte 
doi militari, colonelul Jose Guillermo 
Garcia (apărare) și colonelul Rodolfo 
Giron Flores (sănătate).

CANADA )

Conjunctura economică 
și scrutinul anticipat

„Deși pînă la alegerile generale au 
mai rămas doar cîteva săptămâni, 
alegătorii canadieni continuă să fie 
nedeciși" — aceasta este concluzia 
unui sondaj de opinie, efectuat pen
tru „Canadian Broadcasting Corpo
ration", în perspectiva scrutinului de 
la 18 februarie.

Aceasta este a doua consultare 
electorală organizată în Canada în 
răstimp de numai nouă luni. După 
cum se știe, hotărîrea de a se ține 
noi alegeri generale a fost determi
nată de demisia guvernului condus 
de Joseph Clark, liderul Partidului 
progresist-conservator, ca urmare a 
faptului că la 13 decembrie anul tre
cut Camera Comunelor a respins 
proiectul de buget pentru 1980. Or, 
potrivit tradiției parlamentare cana
diene, cabinetul care este înfrînt în 
cadrul unui vot exprimat într-o pro
blemă financiară trebuie să-și pre
zinte imediat demisia.

Instabilitatea guvernamentală ca
nadiană — fenomen rar întîlnit în 
viața politică a acestei țări de la 
crearea sa în urmă cu 112 ani — este 
o reflectare directă a dificultăților 
intimpinate pe plan economic și so
cial. „într-o tară confruntată cu atitea 
probleme cum este Canada — scria 
ziarul „FINANCIAL TIMES" — eco
nomia prezintă punctul cel mai vul
nerabil. în ultimul timp, singurele 
fenomene stabile au fost doar rata 
înaltă a inflației și rata șomajului."

într-adevăr, de cîtva timp. Canada, 
țară care dispune de însemnate bo
gății naturale,- parcurge o perioadă 
dificilă. Este vorba de „un reflex în
târziat al crizei economice care a cu
prins țările occidentale" — cum se 
exprimă ziarul „GLOBE AND MAIL", 
în Canada, criza își găsește expresie 
într-un ritm de creștere scăzut, o 
rată a inflației de aproape 10 la sută, 
un nivel înalt al șomajului — 7,9 la 
sută din forța de muncă și un masiv 
deficit bugetar.

Tocmai aceste dificultăți economi- 
co-sociale stau la originea înl’rînge- 
rii, în cadrul scrutinului de la 22 mai 
1979, a cabinetului condus de Pierre 
Eliott Trudeau, liderul Partidului li
beral, după 11 ani de guvernare neîn
treruptă. Venit la putere în aceste 
condiții, guvernul Clark n-a dispus 
totuși in parlament de o majoritate 
sigură, fiind nevoit să apeleze la 
sprijinul celor cîțiva deputați ai 
Partidului creditului social. Așa se

și explică de ce în primele patru luni 
de guvernare cabinetul nici nu s-a 
prezentat în fața Camerei Comune
lor cu programul său. Iar atunci cînd 
a înaintat parlamentului bugetul 
pe 1980, acesta a fost respins, întru
nit ’ prevedea un deficit antecalculat 
de 9,4 miliarde dolari canadieni, și 
instituia sarcini fiscale* deosebit de 
grele.

Potrivit părerii observatorilor, pre
mierul Clark n-ar fi forțat votul în 
Camera Comunelor și, prin aceasta, 
chemafea anticipată a electoratului la 
urne, dacă principalul partid de 
opoziție, respectiv Partidul liberal, 
.nu trecea printr-o perioadă de con
fuzie, după ce liderul său. Pierre 
Eliott. Trudeau, s-a retras de la con
ducere. Aceste împrejurări permit 
Partidului progresist-conservator , să 
se. prezinte în fața alegătorilor cu 
același program care i-a adus victoria 
anul trecut în mai : dublarea procen
tului de creștere economică în urmă
torii cinci ani, crearea în aceeași pe
rioadă a 1 500 000 locuri de muncă, 
reducerea inflației și a cheltuielilor 
publice. Acum însă are un atu în 
plus : anume faptul că opoziția a 
împiedicat guvernul progresist-con
servator să-și pună în practică pro
gramul enunțat.

în ceea ce privește Partidul libe
ral, acesta a obținut revenirea în 
fruntea sa a fostului lider Trudeau, 
iar programul prezentat nu diferă de 
cel anterior — respectiv, promisiunea 
de a reda Canadei avîntul și prospe
ritatea economică cunoscute in 
timpul guvernării acestui partid — 
cu singura deosebire că de data a- 
ceasta accentul este pus pe „soluțio
narea mai echitabilă a dificultăților 
economice". Partidul liberal fusese 
învinuit că în ultima perioadă a gu
vernării sale a dat curs tendințelor 
cercurilor monopoliste de a arunca ps 
spatele celor ce muncesc principala 
povară a eforturilor îndreptate spre 
ieșirea din dificultăți, ceea ce a dus 
la înrăutățirea relațiilor cu sindi
catele.

Tocmai de complexitatea proble
melor ce confruntă țara sînt legate 
lipsa de decizie a alegătorilor, im
posibilitatea sondajelor efectuate de 
a contura un curent predominant în 
rîndurile opiniei publice.

N. PLOPEANU

Elevi, studenți și profesori din Paris au demonstrat in aceste zile împotriva 
concedierilor masive din rîndul cadrelor didactice

I

DE PRESA 
e scurt

. CONVOCAREA CONGRESULUI 
P. C. DIN VENEZUELA. Plenara 

i C.C. al P. C. din Venezuela, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la Cara- 

[cas, a hotărît să convoace cel de-al 
VI-lea Congres al P. C. din Vene
zuela pentru data de 8 august 1980.

i Plenara a adoptat proiectul de pro
gram al partidului, modificările

I aduse statutului și alte documente 
care urmează să fie supuse dezba
terii organizațiilor de partid din 

I țară.
CONVORBIRI BULGARO-AME- 

RICANE. Vladimir Bonev, pre- 
| ședințele Adunării Populare a R. P. 

Bulgaria, a primit delegația de 
t congresmani americani, condusă de 

Charles A. Vanik, președintele sub- 
1 comitetului pentru comerț al Comi- 
Itetului pentru căi și mijloace al Ca

merei Reprezentanților a S.U.A. Au 
fost abordate probleme privind re
lațiile dintre cele două țări.

Prețul aurului 
îsi continuă urcușul 

3 •>
Cursul aurului a continuat să 

crească rapid miercuri, atingînd, la 
scurt timp după deschiderea bursei 
de la Londra, nivelul de 765 dolari 
uncia (31,1 grame), cu 77,5 dolari mai 
mult decît nivelul atins ieri, la în
chiderea bursei. O situație similară 
se semnalează și la celelalte burse 
occidentale. Practic — relatează agen
țiile internaționale de presă — toate 
recordurile considerate pină de cu- 
rînd imposibil de atins sînt pulveri
zate. cursa ascendentă a prețului 
aurului continuînd nestînjenită.

După cum se știe, prețul aurului, 
care era în 1970 de numai 35 dolari 
uncia, a urcat pînă Ia sfîrșitul anului 
1978. la nivelul de 226 dolari uncia, 
pentru ca apoi numai într-un singur 
an să atingă 530 dolari uncia.

Odată cu prețul aurului crește și 
prețul. celorlalte metale prețioase.

(Agerpres)

Muncitorii din rafinăriile 
americane — de două 
săptămîni in grevă

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Greva celor 60 000 de lucrători din 
întreprinderile americane de rafinare 
a țițeiului, declanșată la 8 ianuarie 
în sprijinul revendicărilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
a intrat in a doua săptămină, fără 
să existe perspectiva unei reglemen
tări rapide a conflictului de muncă. 
După cum a apreciat Robert Goss, 
președintele. sindicatului muncitori
lor ■ din industriile petrolieră, chimică 
și nucleară, reprezentanții companii
lor petroliere afectate de grevă par 
preocupați în principal „să discute 
viitoarele sporiri de prețuri", negli- 
jînd însă negocierile cu greviștii.

In Saliel persistă seceta
OUAGADOUGOU 16 (Agerpres). — 

La Ouagadougou, capitala Voltei Su
perioare, s-au încheiat lucrările celei 
de-a patra conferințe a șefilor de 
stat și de guvern din țările membre 
ale Comitetului permanent intersta
tal de luptă împotriva secetei din 
Sahel (C.I.L.S.S.).

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii evidențiază per
sistența secetei în Sahel — vastă re
giune din continentul african, ce cu
prinde teritoriile cîtorva state. Este 
menționată în special preocuparea 
C.I.L.S.S. față de persistența secetei 
în Republica Capului Verde. Mauri
tania și mai ales în Ciad, arătîndu-se 
că reuniunea a lansat un apel la aju
torarea urgentă a acestor țări.

Conferința l-a ales pe șeful statu
lui malian, Moussa Traore, președin
te al C.I.L.S.S. pentru perioada 1980— 
1981.

REUNIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL C.E.E. La Bru
xelles s-a desfășurat, marți, prima 
reuniune din acest an a Consiliului 
ministerial al Pieței comune, con
sacrată examinării unor probleme 
interne, relațiilor „celor nouă" cu 
alte state. Au fost studiate, între 
altele, posibilitățile extinderii legă
turilor cu țările arabe, cu cele la- 
tino-americane și cu cele din grupul 
ASEAN.

seul: Proces intentat 
unor personalități politice 

din opoziție
SEUL 16 (Agerpres). — La Seul a 

început procesul intentat unui grup 
de 17 personalități politice de opozi
ție, printre care se află și Yun Piișl®^ 
fost președinte al Coreei de suij . 
transmit agențiile T.A.Ș.S. și U.V^e 
Inculpații sînt acuzați de încălcarea, 
în noiembrie anul trecut, a legii 
marțiale decretate de actualele auto
rități, după asasinarea fostului dic
tator Pak Cijan Hi. în fapt, înscena
rea nu este altceva decît o formă de 
reprimare și intimidare a forțelor de 
opoziție, care luptă pentru trecerea 
neîntîrziată la măsuri concrete de 
democratizare a vieții politice șl so
ciale, de renunțare Ia legile anti
populare preluate de la regimul dic
tatorial și de organizare a unor a- 
legeri generale libere.

ÎNTÎLNIRE LA DELIII. Minis
trul de externe al Marii Britanii, 
lordul Carrington, care a sosit 
miercuri la Delhi pentru o vizită 
oficială, a avut in cursul aceleiași 
zile o primă rundă de convorbiri cu 
premierul indian Indira Gandhi.

ÎNTREVEDERI AUSTRALIANO- 
NIPONE. Primul ministru al Japo
niei, Masayoshi Ohira, care între
prinde o vizită oficială in Australia, 
a avut convorbiri cu șeful guvernu
lui australian, Malcolm Fraser, în 
cadrul cărora au fost examinate in 
special aspecte ale situației interna
ționale.

DEMISIE. Ministrul brazilian al 
finanțelor, Carlos Rischbieter, și-a 
prezentat demisia, care a fost ac
ceptată de președintele Joao Bap
tista de Figueiredo.

ZECE MILIOANE DE ȘOMERI ÎN TARILE PIEȚEI COMUNE. Par
lamentul vest-european, organ consultativ al C.E.E., întrunit în sesiune 
la Strasbourg, a dezbătut marți una din gravele probleme cu care sint 
confruntați „cei nouă", și anume șomajul, flagel care afectează oficial 6,1 
milioane persoane, adică 5,6 la sută din totalul forței de muncă din 
Piața comună. în cadrul intilnirii s-a subliniat că numărul real al șome
rilor din Piața comună este de aproximativ 10 milioane, intrucît statisti
cile oficiale nu includ femeile și membrii altor categorii sociale aflați în 
căutarea unui Ioc de muncă. Reprezentantul comisiei C.E.E. a apreciat că 
numărul șomerilor va spori anul acesta cu 700 001) și că el va continua 
să sporească, anual, pînă in 1985, cu 500 000 pină la 800 000 de persoane.

Existențe in „demolare"
Pină cu cîtăva vre

me in urmă, lucrau la 
oțelăriile East Moors 
din orașul Cardiff. în 
prezent, ocupația lor 
constă în a demola 
ceea ce, ani si ani de 
zile, le-a fost propriul 
loc de muncă. E vor
ba de 70 de lucrători 
dintre foștii angajați 
ai oțelăriilor, care și-au 
pierdut slujbele în ur
ma închiderii acesto
ra. Este un pericol ce 
amenință, dealtfel, 
mii și mii de alți lu
crători din industria 
siderurgică din Marea 
Britanie, care traver
sează, cum se știe, o 
gravă criză, fapt ce a 
determinat, în ultimul 
interval de timp 
mișcări revendicative

de o deosebită am
ploare. Negăsind unde 
să muncească. mun
citorii despre care 
este vorba s-au văzut 
nevoiți să accepte o- 
ferta de a alcătui echi
pa pentru demolarea 
oțelăriilor respective.

Lider sindical pe 
cînd era oțelar. Selwyn 
Morris, acum șeful a- 
cestei echipe (in foto
grafie — în mijlocul 
unei grămezi de piese 
demontate), evocă su
gestiv reporterului zia
rului „Guardian" ac
tuala stare de lucruri 
din siderurgia britani
că : închiderea oțelă- 
riilor înseamnă, prac
tic, și „demolarea" u- 
nor existențe, arunca
rea unui mare număr

de oameni în incerti
tudine și disperare, 
„încerci un sentiment 
amar luând parte la 
demolarea locului unde 
ai muncit — cum e 
cazul meu — 40 de 
ani la rînd. Oțelăria 
a fost dintotdeauna 
un loc în care s-a 
muncit din tată in fiu. 
Munca pe care o fa
cem acum are un ter
men fix (contractul 
pentru demolare du
rează pină in martie 
1981). Și după aceea ? 
Ne vom despărți, cel 
mai mulți se vor duce, 
probabil, prin alte 
părți să caute de lu
cru, dar cine știe ce 
ii așteaptă pe fie
care ?...".

D. O.

Elixirul tinereții
„Vreți să trăiți veș

nic tinăr pină la... a- 
dînci bătrinețe ? Ei 
bine, intrați la pușcă
rie...". Nu, nu este, 
nici pe departe, o glu
mă de prost gust, ci o 
recomandare făcută de 
o revistă canadiană, pe 
nume „Maclean’s". Re
vista aduce în spriji
nul acestei recoman
dări opiniile unor oa

meni de știința — so
ciologi — care afirmă 
că în închisori con
damnași găsesc, ca o 
compensare, un regim 
de viață ferit de griji
le zilei de mâine și 
capabil să-i izoleze de 
alcool, narcotice și alte 
ispite, conservîndu-le 
astfel sănătatea si ti
nerețea. Să înțelegem 
oare, din cele ce spu

ne revista, că in so
cietatea de 1 consuni 
atîtea pericole îl pîn- 
desc pe bietul cetă
țean incit numai pri
varea de libertate, 
traiul în dosul gratii
lor i-ar afsigura con
diții echivalente cu un 
„elixir al .tinereții" ?

/ A. M.
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