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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
T

Primind cu nemărginită bucurie realegerea ca președinte 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu

ÎNTREG POPORUL SE ANGAJEAZĂ SĂ ACȚIONEZE, 
CA IIN SINGUR OM, PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

1NSUFLEȚIT0AREL0R, PATRIOTICELOR 
CHEMĂRI ALE CONGRESULUI
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SOCIALISMUL, DEMOCRAȚIA, UNITATEA
laturi inseparabile ale măreței opere de înflorire

materială și spirituală a patriei, de intărire
a independenței și suveranității sale

8

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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încununare a unei vaste și intense 
activități politice, la care au partici
pat, intr-un spirit de vibrant elan 

’£> .otic, de fermă angajare civică 
m.upanele de cetățeni ai țării, cel 
de al' II-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste se 
înscrie ca un eveniment de excep
țională Însemnătate în istoria Româ
niei noi, în opera de făurire a noii 
orinduiri, de edificare a unei civili
zații materiale și 
rioare în patria 
noastră. El va fi, 
pe bună dreptate, 
evocat drept Con
gresul ce a dat un 
amplu și puternic 
impuls procesului 
de adîncire a de
mocratismului o- 
rinduirii noastre, 
Congresul unei 
puternice afirmări 
a unității și coe
ziunii de nezdrun
cinat a națiunii 
noastre, a întregu
lui popor în jurul 
partidului. Des- 
fășurindu-șl lu
crările la scurt 
timp după Congre
sul al Xll-lea al P.C.R., care a sta
bilit obiectivele noii etape a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, el a constituit, de fapt, o 
continuare firească, o completare lo
gică a acestuia, exprimind voința 
fermă a poporului român de a trans
pune în viață Programul partidului 
și a asigura astfel înaintarea neabă
tută a României pe calea socialis
mului, șl comunismului.

Acum, cînd însemnătatea Congre
sului se reliefează din plin, cînd 
apare cu evidentă claritate înriuri- 
reâ profundă pe care o vor avea ho-, 
tăierile sale pentru întărirea unită
ții' poporului in jurul partidului,' in" 
viața social-politică a tării, pentru 
dezvoltarea accelerată a economiei 
naționale, pe planul activității edu
cative, al ridicării conștiinței poli
tice, al gospodăririi superioare
potențialului țării — acum se poate 
aprecia și mai bine cît de juste, ne
cesare și utile au fost propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste și îmbunătățirea or-

spirituale supe-

ganizării sale. Și de data aceasta, ca 
și în înfăptuirea tuturor schimbări
lor înnoitoare
pul ultimului _____ ....
s-au vădit din plin rolul determinant 
al tovarășului 
stimularea progresului social, spiritul 
cutezător și originalitatea gîndirii 
sale, capacitatea de a sesiza noile ce
rințe ale dezvoltării societății și de 
a le găsi soluții adecvate, preocupa
rea supremă de a se asigura condi-

petrecute în răstim- 
deceniu și jumătate.
Nicolae Ceaușescu in

de mii și mii de cetățeni — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — de pe întreg cuprinsul țării.

Cuvîntarea rostită de secretarul ge
neral al partidului la deschiderea 
Congresului, prin analiza aprofunda
tă asupra stadiului actual de dezvol
tare a societății românești și perspec
tivelor ei de viitor, prin definirea cu 
claritate a modalităților și căilor de 
acțiune pentru continua perfecționa
re a conducerii societății se consti-

„Vorbind de sarcinile viitoare ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, le-aș concretiza într-o singură frază - și anume : 
trebuie să trecem, fiecare în sectorul său de activitate, la înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor adoptate, să facem totul pentru a da viață 
programului de dezvoltare a patriei noastre! Aceasta va asigura 
ridicarea poporului nostru la o civilizație nouă, superioară, comunis
tă, va asigura întărirea suveranității și independenței patriei, bună
starea și fericirea întregii națiuni".
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Xadunărilor generale ale oamenilor 
muncii și a consiliilor oamenilor 
muncii în unitățile social-economice 
pînă la organizarea sistematică a 
congreselor și conferințelor pe do
menii de activitate și apoi la îmbu
nătățirile aduse organizării Frontului 
Unității Socialiste prin crearea orga
nizațiilor proprii — s.-a închegat în 
acești ani un sistem atotcuprinzător, 
unitar și armonios de conducere a 
țării de către popor, o democrație 

politico-economică 
și socială de tip 
nou, care permite 
deplina valorifi
care a inițiativei, 
experienței și ca
pacității de crea
ție a maselor in 
opera de făurire 
a societății socia
liste.

Acest proces s-a 
îmbinat indisolu
bil, într-o inter- 
condiționare dia
lectică, cu proce
sul întăririi uni
tății poporului — 
unitate care a a- 
sigurat realizarea 
tuturor succeselor 

grandioase obținute și constituie, as
tăzi, chezășia apărării marilor cuce
riri revoluționare, a independenței și 
suveranității patriei, a dreptului sa
cru g.1 poporului de a fi liber și stă- 
pîn în propria țară, de a-și făuri via
ța nouă așa cum dorește, de a-și 
clădi viitorul comunist pe pămîntul 
străbun al patriei..

Tocmai pornind de la aceste reali
tăți majore, concepute în evoluția lor. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
propunerea insușită de Congres ca 
acest larg și reprezentativ organism 
politic să se numească Frontul De-

>

Construcții noi, moderne Io Reșița

în climatul de amplă și puternică angajare

în toate domeniile vieții economice si sociale» »

cialiste multilateral dezvoltate. în mocrației și Unității Socialiste. Nu
•.aceasta-rezidă-. însăși- esența dcmocru- •- este vorba "tie -o' sifriplă schf-rnbare 'de'

a

(Continuare în pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

la ea acasă
însemnări dintr-o călătorie nesfîrșită prin țară (I)

de Valentin SILVESTRU

(Continuare în pag. a IV-a)

vedem că 
unității o 

'6 păstrăm 
obirșii. Cu

drumul lateral pen
să vezi : o grădină

Vrednicia, pretutindeni

țiile optime pentru Înflorirea conti
nuă a României socialiste.

Sint temeiuri de nezdruncinat ale 
dragostei și încrederii nemărginite, 
ale stimei și admirației cu care între
gul popor îl înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sentimente ce 
și-au găsit o atit de fierbinte ilustra
re și în desfășurarea Congresului, în 
valurile de ovații cu care a fost sa
lutată prezența sa, în unanimitatea 

• și înflăcărarea cu care a fost susți
nută și salutată realegerea sa ca pre
ședinte al celui mai larg și democra
tic organism poliție al țării. Satisfac
ția; profundă a țării pentru' această. 

■ •■alegere, apreciată ca emanație;a pro
priei voințe, și-a găsit 0 vie ilustra
re în șuvoiul nesfirșit al telegrame
lor, scrisorilor și mesajelor de felici
tare adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd 
adeziunea tuturor cetățenilor, de către 
consiliile Frontului Democrației și. U- 
nității Socialiste, de comitetele orga
nizațiilor proprii ale acestuia, de alte 
organizații obștești, de colectivele de 
muncă din cele mai diverse sectoare.

tuie Intr-un document programatic 
de excepțională importanță teoretică 
și practică, intr-un îndreptar pentru 
întregul proces de adîncire a demo
cratismului orinduirii noastre socia
liste, pentru întărirea mai departe a 
unității poporului.

Esența cuvîntării, ca dealtfel șl a 
dezbaterilor ce au avut loc în Con
gres, o constituie asigurarea partici
pării și mai largi, și mai aotive a po
porului la conducerea statului, la gos
podărirea țării, a treburilor obștești, 
la dezbaterea și soluționarea tuturor 
problemelor construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în
ției noastre socialiste, ca democrație 
reală, autentică. Evoluția societății 
românești în anii din urmă arată că 
tocmai atragerea mereu mai largă a 
maselor Ia exercitarea puterii, la 
adoptarea deciziilor — de la nivelul 
unităților social-economice, al orașe
lor și comunelor, pînă la nivel națio
nal — a format substanța tuturor mă
surilor de perfecționare a organizării 
și conducerii vieții sociale. Verigă cit 
verigă — de la instituționalizarea

terminologie, ci de exprimarea unui 
conținut nou, de ridicarea pe o treap
tă superioară calitativ a activității 
acestui organism — în sensul asigu
rării unei'intense activizări politice 
a tuturor cetățenilor țării, al exerci
tării mai active a drepturilor și li
bertăților lor democratice, al 'partici
pării directe a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, fără deo-

gîndul tutelar
Am fost uniți chiar cînd hotarul 
Trecea, sub săbii, printre frați. 
Ne-a fost Unirea, visul, farul, 
Unirea a născut Bărbați.

Ce munți, ce ape ne-au privit 
Făr* sâ ne știe jurămintul ? 
Unirea — permanent zenit — 
Cum cugetul — astfel pămintul.

Privind istoria de jos, 
De unde ea se plămădește, 
Unirea-i minereul scos 
De cel ce simte românește.

Și, iată-l, azi sclipind solar 
Nu-ntr-o vitrină de muzeu, 
Unirea-i gîndul tutelar 
Instăpînindu-ne mereu.

Am scris, vom seri pe steag Unire 
Mai trainic azi — timp și îndemn 
In care ridicăm zidire
De brav popor, liber și demn.

Partid-unire, Jară-legămînt I”, 
Rostește omul — ctitor peste vreme. 
Prin calendarul timpului curgînd 
Purtăm aceste vii cuvinte-steme.

Florin COSTINESCU

In fabricație: autovehicule 
putere
derea mecanică Mîrșa, 
județul Sibiu.

Noutăți in industria 
de autovehicule sint și 
autoșasiurile destinate 
instalațiilor de foraj 
F-32 și F-50. De aseme
nea, la întreprinderea 
automecanica din Me
diaș s-a introdus In fa
bricație autotrenul fri
gorific cu o sarcină uti
lă de 20- de tone, utili
zat la transportul pro
duselor alimentare. O 
altă noutate in acest do
meniu este autobascu
lanta de 100 de tone cu 
tracțiune electrică rea
lizată de specialiștii 
brașoveni.

(Agerpres)

de mare
încă din primele zile 

ale lui ianuarie, unități
le de profil ale Centra
lei industriale pentru 
mijloace de. transport 
auto din Brașov au în
scris in producția aces
tui an noi tipuri de au
tovehicule : autoremor- 
cherul 19 215 D.F.A. pen
tru sarcina de tracțiune 
de 50—60 de tone, care 
a și fost asimilat in fa
bricație, precum și auto- 
șasiul pentru autobascu
lantele folosite pe mari
le șantiere ale tării, în
tre care și pe cel al Ca
nalului Dunăre—Marea 
Neagră. Ansamblul a- 
cestui puternic utilaj va 
fi realizat la Intreprin-

0

Curatele legi ale
Unitatea naționa

lă și socială deplină, 
armonia creatoare — 
iată unicul cadru fi
resc și necesar in care 
se pot desfășura nes- 
tinglierite dimensiu
nile epopeice ale con
strucției socialiste la 
nivelul lor superior 
de desăvirșire multi
laterală, de revoluție 
tehnico-științifică și 
de salt substanțial in 
calitate ! Hotăririle 
Uongfesului al Xll-lea, 
de la cele la zi pină 
la cele cu bătaia lun
gă spre 
lentului, 
climatul 
mos și 
acte de 
unitatea 
osmotică 
forțelor 
bunuri 
spirituale, 
generațiilor, 
nicirilor și 
țelor, intr-un 
democratic de ____
consimțire și dăruire, 
In numele timpului și 
spațiului românesc, în 
numele națiunii noas
tre socialiste, al țârii

ce-i numește pe toți, 
deopotrivă, fiii ei cre
dincioși și de .nădejde.

Nevoia de unitate, 
alături de cea de li
bertate, de dreptate 
și independență, a fost 
combustia existenței 
și continuității istorice 
pe aceste meleaguri

de Al. ANDRIȚOIU

muncii

sfîrșitul mi
au nevoie de 
sănătos, fru- 
apt marilor 
civilizație, . de 

rotundă și 
a tuturor 

creatoare de 
materiale și 

a tuturor 
indelet- 
credin- 

cadru 
liberă

dragi inimii noastre 
și ne-a salvat în cli
pele cele mai drama
tice, făcîndu-ne să ne 
găsim in noi înșine 
și nu in afara ființei 
noastre puterile pri
menitoare, . Iată, toc
mai in acest an sărbă
torim 2050 de ani de 
'■a fornțarea primului 
stat unitar, . centrali
zat al Dacilor liberi, 
ca pe un simbol iscat 
anume să 
necesitatea 
avem și 
încă de la , . 
plugul și sabia, cu fi
ința și cultura, setea 
de unitate a condus la

formarea principate
lor, la încercările 
unire, la unirea 
la ideea de ut 
națională model 
re de conștiințe, la 
revolte și revoluții, la 
independență și apoi 
la eliberare ca, in 
fine, să ne desăvirșim 
in structura socialistă, 
democratică de înaltă 
meditație și acțiune a 
zilelor noastre. Uni
tatea a fost și va ră- 
mine definitorie pen
tru 'fastele fețe ale is
toriei românești.

Frontul Unității So
cialiste era, incipient, 
sîmburele de lumină 
a acestei unități — 
lărgit și adîncit acum, 
la cel de-al doilea 
congres al său, pe ba
zele unei democrații 
plenitudlnare in Fron
tul Democrației și 
Unității Socialiste, prin 
filosofia politico-socia- 
lă cu care partidul Iși 
desăvîrșește mereu pro
gramul.. Corolar firesc al

(Continuare 
în pag. a ȚV-a)

CONSTRUCTORII-DECIȘI SĂ ÎNALTE 
CIT MAI REPEDE SI CIT MAI SUS 

SCHELELE NOILOR OBIECTIVE

Glasul României j

l E glasul României I
~ : __ -___- lCe-n inimi ne răsună 

Și-n ceasul datoriei 
Sub trei culori ne-adună.

Cu freamătul uzinii, 
Cu foșnetul cîmpiei, 
Condeiele luminii 
Scriu steagul României

E gîndul omeniei 
Și-al libertății noastre 
Pe steagul României 
Sub comuniste astre.

Trăind cu noi pe-o vatră 
Sub tricolore flamuri 
Maghiarii și germanii 
Și sîrbii, și-alte neamuri,

Oricare le-ar fi graiul
Aceeași li-i mîndria : 
Ea-nseamnă — Ceaușescu I 
Ea-nseamnâ — România I

Victor TULBURE

Reflectînd pe larg și permanent activitatea des
fășurată pe toate șantierele de investiții, „Scînteia" 
iși propune să urmărească, în mod deosebit, 
mersul lucrărilor pe 10 dintre cele mai importante 

șantiere de construcții

Se vorbește mult despre 
educație și, firește, se pro- 

. pun necontenit metodici și 
procedee pentru sporirea 
eficacității ei, ca și pentru 
ocurența cit mai multor 
factori de înrîurire. Eu cred 
că unul din acești factori 
poate.fi călătoria prin țară, 
cunoașterea directă a oame
nilor și locurilor — care-și 
au elocventa lor. Cu atit 
mai mult cu cit fiecare așe
zare, fiecare drum iți vor
besc pe limba lor despre 

schimbări, iar oamenii iți 
evocă biografii ale lor, ale 
grupurilor, ale colectivități
lor pe fondul noii sociali- 
tăți. Peisajul însuși te reți
ne azi intr-un fel anume ; 
vezi, din goana trenului, un 
loc mirific, arhitecturat de 
om, și-ți propui să revii 
cîndva să-1 cercetezi ; treci 
cu automobilul pe șoseaua 
națională și, la un moment 
dat, indicatorul unui monu
ment istoric, al unor vesti
gii arhaice, al unei naturi 
modificate, al unui așeză- 
mînt de cultură te îndeam
nă să părăsești pentru un 
ceas-două asfaltul și să în

frunți 
tru ca 
zoologică răspîndită într-un 
îneîntător parc cu stînci și 
șipote. la marginea unui sat 
transilvan ; o fabrică de

lui : casa memorială modes
tă a acelui învățat care a 
pornit pe jos spre Tibet, 
dintrrun sat de la obirșia 
Oltului, elaborînd acolo pri
mul dicționar din lume al

nu poți să nu-ți întrerup! 
călătoria ca să vezi mai în
deaproape. casele cu acope
rișuri țuguiate, zugrăvite 
multicolor, cu cergi albe- 
roșii-negre pe garduri, ori

obiecte de ceramică într-o 
comună maramureșeană ; 
casa Rosetti, în curtea că
reia e mormîntul Elenei 
Cuza, pe un drum vasluian 
mărginaș : trenuletul acțio
nat de forța gravitației, pe 
panta ce" urcă dinspre Co- 
vasna spre Comandău — 
născut la începutul veacu-

limbii tibetane ; melodioasa 
priveliște a vulcanilor no
roioși de la Berea ; liniștea 
lirică a parcului în care se 
află băile Ținea din Bihor ; 
copleșitorul monument cir
cular de la Moisei...

Umbli cu autobuzul prin 
sate cu nume curioase, pe 
văi Înflorite și costișe iuți ;

cu covoare înghirlandate de 
flori stilizate ; lacul calm, 
cu o terasă-restaurant în
fiptă în stîncă, deasupra de- . 
barcaderului ; barajul cit o 
piramidă egipteană, avind 
pe o creastă simbolul de 
oțel al fulgerului, prins 
într-un pumn omenesc.

Peregrinezi pe jos, pe

Ne aflăm la începutul unul nou an 
— anul hotăritor al cincinalului. Ce 
semnificație are el pentru activitatea 
depusă pe șantiere de către construc
tori și montori, de ceilalți factori an
gajați in procesul de realizare a in
vestițiilor ? în primul rînd, înseam
nă punerea în funcțiune la termen și, 
chiar, mai devreme a unui nu
măr de 670 de capacități indus
triale și agrozootehnice importan
te. Acestora li se adaugă și 
restanțele din anul trecut, deloc 
neglijabile ca număr și însemnătate 
economică. Indiscutabil, respectarea 
riguroasă a datelor de introducere in 
circuitul productiv la toate noile in
vestiții prevăzute reprezintă obiecti
vul fundamental, sarcina sarcinilor, 
care revine constructorilor, titulari
lor și beneficiarilor, furnizorilor de 
utilaje și proiectanților. Este cit se 
poate de- limpede că,, de modul în 
care noile capacități vor fi finalizate 
și vor produce Ia timp, depinde în
făptuirea, în bune condiții, a obiec
tivelor economice pe anul 1980 și pe 
întregul cincinal, ca și pregătirea în 
condiții calitativ superioare a sarci
nilor cincinalului 1981—1985.

Pornind de la sarcinile com
plexe din planul de investiții, 
„Scînteia" își propune ca, în lu
nile următoare, să urmărească cu 
prioritate activitatea ce se desfă
șoară pe 10 șantiere de investiții 
importante și să contribuie. cu 
mijloacele specifice ziarului, Ia solu
ționarea mai operativă a unor pro
bleme și asigurarea condițiilor de 
punere la timp in funcțiune.

Acestea sint :
1. COMBINATUL 

BRAZI
2. COMBINATUL 

BORZEȘTI
3. COMBINATUL 

MICE VASLUI
4. COMBINATUL 

CALARAȘI
5. PLATFORMA 

GALAȚI
6. PLATFORMA 

CĂLAN
7. COMBINATUL 

DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI — BISTRIȚA

8. COMBINATUL DE UTILAJ 
GREU DIN CLUJ-NAPOCA

drumuri albe, pe poteci ce 
taie pădurea și serpentinea- 
ză" spfe v.îrfuri, alătu- 
rîndu-te oamenilor cu de
sagi și rucsacuri,, ascultînd 
povești de cale lungă, tre- ' . 
cînd dinspre Cheia spre Să- 
cele ; ori scăzînd domol 
drumul dinspre Tg. Neamț 
spre Bicaz,' pină întîlnești 
Lacul, ca o reptilă geologică 
argintie odihnindu-se între . 
munți ; ori plecînd dinspre 
Brezoi, in susul rîului cu 
maluri joase, pînă ajungi 
într-un- fel de stațiune el
vețiană, bizară în frumuse
țea ei strălucitoare, Voi- 
neasa.

Călătoria ca posibilitate 
de formare în spiritul rea
lității și de contemporanei- 
zare perpetuă a cunoștin
țelor. ca reciclare — roman
tică ori realistă, după îm
prejurări și temperamente, 
după ' răgazuri și țeluri — 
a învățăturii, din pruncie 
despre geografia și .istoria 
patriei, ca lecție fără profe
sor despre climatul spiritual

PETROCHIMIC
PETROCHIMIC

DE FIRE CHI-
SIDERURGIC

SIDERURGICA
SIDERURGICA
PENTRU IN-

9. ÎNTREPRINDEREA DE TRAC
TOARE — TIMIȘOARA

10. TERMOCENTRALA DE ȘIS
TURI BITUMINOASE — ANINA

Care este stadiul lucrărilor ? Ce 
probleme confruntă constructorii și 
montorii de pe aceste șantiere ? De 
cine depinde rezolvarea lor ? Ce mă
suri ■ trebuie luate pentru impulsio
narea ritmurilor lucrărilor ? — iată, 
așadar, succint, principalele aspecte 
la care ziarul nostru își propune, in 
mod sistematic, să le dea răspuns in 
paginile sale, cu convingerea că, in 
acest fel, va constitui un sprijin real 
și efectiv în munca constructorilor 
și montorilor, a tuturor celorlalți 
factori din acest domeniu de impor
tanță majoră pentru economia na
țională.

Sub ce auspicii a debutat noul an 
de investiții ? Destul de di'ficile. 
Ninsorile abundente și temperaturile 
scăzute din primele zile ale lunii ia
nuarie au îngreunat munca construc
torilor creînd probleme serioase, 
practic, pe șantierele din întreaga 
țară. Dar, in pofida iernii aspre, pe 
acele șantiere, unde au fost luate din 
vreme măsuri hotărite pentru închi
derea spațiilor interioare, asigurarea 
condițiilor de lucru pe timpul rece și 
deschiderea unor fronturi largi de 
montaj, constructorii și montorii ac
ționează energic, cu toate forțele, 
pentru creșterea susținută a ritmului 
de execuție a lucrărilor. Să concre
tizăm : pe șantierele combinatelor de 
utilaj greu din Cluj-Napoca și Iași, 
Combinatul siderurgic din Călărași, 
ale înțreprinderilor bucureștene de 
mașini grele și „Republica" și altele 
se desfășoară cu succes o susținută 
luptă cu timpul, cu condițiile. at
mosferice nefavorabile, pentru înca
drarea riguroasă în graficele de lu
crări. Bineînțeles, asemenea eforturi, 
care pot fi intilnite și pe alte șan
tiere, au și dat primele rezultate : Ia 
Întreprinderea „Nicolina" din Iași, 
întreprinderea minieră din Rîmnicu 
Vilcea, întreprinderea de prelucrarea 
lemnului din Vaslui ș.a. au intrat in 
producție, cu cîteva zile în urmă, im
portante capacități de producție. Iată 
cum, practica demonstrează, o dată în 
plus, că acolo unde montorii și con-
(Continuare în pag. a Il-a)

PE ȘANTIERUL 
HIDROCENTRALEI DE LA TISMANA 

Ritm susținut de lucru
Constructorii hidrocentralei de la Tismana' au 

tncheiat lucrările de betonare ,a bolții centralei 
și au excavat primii 1 000 mc din perime
trul . clădirii subterane a viitoarei uzine hidro
electrice. obiectiv situat lâ 200 de metri sub nivelul 
de . presiune. Simultan se lucrează la finisarea no
dului de presiune, locul unde se vor întilni două 
importante aducțiuni : Cerna—Motru—Tismana și 
Bistrița—Tismana ale căror ape, după un „drum 
comun" de aproape 1 100 m, vor fi dirijate spre 
casa vanelor, pentru a pune în mișcare turbinele 
hidrogeneratoarelor. La realizarea lucrării, minerii 
și constructorii acestui important obiectiv folosesc 
printre altele o instalație specială de foraj, cu aju
torul căreia au redus cu aproape 30 la sută durata 
de execuție la puțul forțat.

LA „VICTORIA" CALAN
1 000 tone fontă peste prevederi
Hotărîți să răspundă prin fapte de muncă și 

hărnicie chemării la intrecere lansată pe acest an 
de colectivul Combinatului siderurgic Hunedoara 
către toți metalurgiștii țării, furnaliștii de La între
prinderea „Victoria" Călan obțin zilnic însemnate 
sporuri de producție. Asigurînd utilizarea 
metri ridicați a agregatelor, formațiile de 
pe platforma vechii unități siderurgice de 
Streiului au produs, peste prevederile de . 
la începutul lunii acesteia, mai mult de 1 000 tone 
fontă pentru turnătorii, (Agerpres).

la para- 
lucru de 
pe Valea 
plan, de

poate.fi
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— Ia încearcă si vezi 
scrie bine stiloul ăsta.

Nedumerită, eleva Brumă Ele
na din comuna Măxineni-Brăila 
l-a încercat pe un colț de caiet 
și i-a spus :

— Scrie foarte bine.
— Atunci, să-l păstrezi sănă

toasă și să ai grijă de el. nu așa 
cum am avut eu cu banii mei...

Degeaba a încercat eleva să 
i-l dea înapoi, să-i spună că ea 
n-a făcut decit ce-ar fi făcut 
oricine din cei șapte frați ai ei — 
și nu numai ei — că omul, un 
țăran cooperator, i-a adresat 
încă o dată calde mulțumiri și 
și-a văzut de drum...

...Cu puțin timp înainte, el 
pierduse o mare sumă de bani, 
pe care eleva, găsind-o. a dus-o 
la postul de miliție.

Ce spun ochii
Intr-o notă publicată cu vreo 

lună de zile in urmă In rubrica 
noastră arătam modul neome- 
nos in care un cetățean din Ani- 
noasa, județul Argeș, se purta 
cu soția lui, fapt pentru care, 
intr-o zi, nemaiputind îndura 
certurile și bătăile, femela și-a 
luat fetița speriată si a plecat la 
părinții săi.

Imediat după citirea ziarului
— ne informează corespondentul 
nostru voluntar loan Dobrescu
— multi dintre vecinii și consă
tenii celui împricinat au mers 
și au stat de vorbă cu el. pen
tru a nu-i mai face nici pe ei 
și nici pe el de pomina lumii. 
A regretat sincer cele petrecute, 
iar reîntîlnirea cu soția și fetița, 
în văzul lumii, a fost de-a drep
tul emoționantă, hotărînd din 
ochi — ochii care spun atît de 
multe — să nu se mai despartă 
niciodată.

Ușile 
restaurantelor 
erau... amețite

Hotărlt lucru : paznicii craio- 
veni sint puși. în această primă 
lună a anului, la grea încercare. 
Ei trebuie să aibă nu numai 
grijă, de avutul obștii, dar și de 
neglijența unora. în ultimele 
zile au fost depistate mai mul
te unităti comerciale lăsate sea
ra, după ora de închidere, in ■ 
voia soartei. După ce ospătarii de 
la restaurantul „Gloria" și-au 
cheiat notele .d.e. ,plațg.. 'au 
spre casele îiVl'iftf responsabilul 
în frunte, lăsind ușa de la in
trare deschăiă-. ’Țoi țtșa' deschisa 
au lăsat-o și colegii lor da la 
restaurantul „Intim", ca si co
legii lor de la restaurantul „Ra
cheta".

Așadar, trei restaurante eu 
ușile vraiște. Intr-un cuvînt, tot 
atitea invitații adresate răufă
cătorilor : „Nu umblați la lacăt, 
că ușa-i deschisă".

Bravo, soldat!
In trenul de pe ruta Bucu

rești — Pitești călătorii își ve
deau de... drum : care se uitau 
pe fereastră, care citeau un 
ziar sau o carte. Alții discu
tau aprins despre vreme, des
pre una, alta. La un moment 
dat, ușa unui compartiment s-a 
dat brusc la o parte și, in locul 
ei, și-a făcut apariția un in
divid cu sămință de scandal. 
Văzind că nu i se dă nici o aten
ție, a început să-l insulte pe cei 
dinăuntru, apoi să-i amenințe 
cu cuțitul. Călătorii au devenit 
neliniștiți, speriați. Din mijlocul 
lor s-a ridicat un munte de. flă
cău, militar in termen. Din doi 
timpi și trei mișcări fulgeră
toare, acesta i-a luat c-o mină 
cuțitul individului, iar cu cea
laltă, inșfăcindu-l de guler, l-a 
dus și l-a predat organelor de 
ordine, după care a revenit, 
calm, la locul său. Am aflat că 
se numește Paul Diaconu, da 
fel din Pitești. Bravo, soldat I

Gospodarul... 

artist
Alexandru ------ . .

rești, județul Cluj, este socotit ■ 
unul din cei mai harnici și is
cusiți gospodari. Ograda lui e I 
plină de păsări, crește porci, ie
puri' de casă, iar de curind și 
nutrii. Tot în curte, vara, vița | 
de vie dă umbră și struguri. Dar 
marea lui pasiune o constituie i 
metaloplastia și sculptura in 
lemn. Figurinele Și vazele din 
lemn 'lucrate cu migală și ta- 
lent îi împodobesc toată casa. 
Cu lucrările sale, a deschis pină | 
acum trei expoziții personale, 
una dintre ele la Cluj-Napoca. I 
Sătenii aproape că nu-i mai 
spun pe nume, ci doar atît: 
„Artistul". I
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...Și nevasta 
tot nu și-a găsit

Nici el însuși — Gheorglie 
Ravnic, din Letca, județul Să
laj .— nu-și poate explica a- 
ceastă puțin zis meteahnă, pre
cum că aleasa inimii sale n-o 
poate afla decit in timpul unei 
călătorii cu trenul. De cînd și-a 
băgat in cap năstrușnica idee, 
pas de-l mai oprește. A colin
dat in lung și-n lat cu persona
le, cu accelerate, cu trenuri ra
pide. Și — culmea — fără sd-și 
cumpere măcar bilete de călă
torie. De cite ori e prins, i se 
întocmește proces verbal de 
contravenție, e dat jos din tren, 
dar se urcă in următorul. Pină 
acum, valoarea amenzilor pe 
care le are de plătit echiva
lează suma necesară pentru o 
limuzină ,,Dacia 1 300".

Și nevastă tot nu și-a gă
sit... Potolește-te, omule !
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii” I

CALITATEA PĂMÎNTULUI-
la baza stabilirii asolamentelor

și amplasării culturilor
în organizarea unitară a teritoriu

lui și repartizarea culturilor în cadrul 
unor asolamente specializate trebuie . 
să se pornească de la calitatea tere
nurilor agricole și cerințele față de 
sol a plantelor cultivate, astfel încît 
să se obțină randamente ridicate la 
hectar și o eficiență sporită. Iată cum 
au fost respectate aceste cerințe in 
cadrul consiliului unic agroindustrial 
Biharia, județul Bihor, situat intr-o 
zonă agricolă au soluri foarte di
verse.

Consiliul unic agroindustrial Biha
ria, care se întinde pe o suprafață de 
circa 12 000 hectare și are în compo
nență 10 cooperative agricole și trei 
ferme de stat, dispune de terenuri cu 
fertilitate foarte eterogenă, de Ia cer
noziom pînă la podzol degradat. 
Aceste diferențieri au condus la o 
dezvoltare inegală a celor 10 coope
rative agricole, cele situate in zona 
colinară, in lipsa unui profil de pro
ducție adecvat, confruntîndu-se cu 
probleme financiare destul de difici
le. în același timp, pe terenurile de 
șes, nivelul recoltei era diminuat de 
fărimițarea parcelelor care îngreuna 
asigurarea unei rotații normale a cul
turilor, precum șl aplicarea unui 
complex de lucrări agrotehnice im
pus de tehnologiile specifice fiecărei 
plante cultivate.

Pornind de la această situație, în
tregul proces de organizare a terito
riului in consiliul agroindustrial a 
fost subordonat următoarelor cerințe: 
stabilirea unui profil de producție 
care să asigure consolidarea fiecărei 
cooperative agricole, redueîndu-se 
treptat deosebirile dintre acestea 
prin, menținerea unui ritm înalt de 
dezvoltare economică ; delimitarea 
terenurilor omogene — ca favorabili- 
tate și potențial de .producție și'rea
lizarea unor sole de dimensiuni mari 
cu un raport între lungime și lățime 
de nivelul cel puțin 2:1, în vederea 
folosirii cu randament sporit a mij
loacelor mecanice ; organizarea unor 
asolamente științifice prin gruparea 
cea mai economică a culturilor, pe 
flecare solă, astfel încît, în condițiile 
specifice acestui consiliu, să se asi
gure obținerea celor mai rentabile 
producții agricole.

în această concepție, a fost elabo
rată o schiță de organizare a terito
riului care, ținînd seama de studiile 
de bonitare și lucrările de cartare 
agrochimică, precum și de producții
le medii realizate in ultimii ani, gru
pează terenurile consiliului agroin
dustrial in trei zone de fertilitate. în 
cadrul acestor zone au fost organiza
te 15 sole, flecare grupind terenuri 
cit mai apropiate ca favorabilitate de . 
culturi și potențial de producție. Mă-■ 
rimea unei sole este .cuprinsă între 
500 și 950 hectare, dimensiunile mai 
mici avindu-le cele din zpna lăcoviș- . 

vtjlpr și sărătunțlipr. 'i'i y ii’f ■-w 
. Ținînd seamă’’de zonele 3e* fertili
tate și structura culturilor prevăzută

In planul de producție al consiliului 
s-a trecut apoi la organizarea a patru 
asolamente de eimp care cuprind și 
culturile perene destinate bazei fu
rajere. Cea mai dificilă problemă a 
constituit-o gruparea culturilor în 
asolamente. în condițiile în care fie
care unitate agricolă își păstrează 
autonomia autogestionară, are buget 
propriu de venituri și cheltuieli și 
este titulară de plan pentru sarcinile 
ce ii revin din planul unic de dez
voltare a economiei naționale se im
pune nu numai rentabilizarea fiecă
rei unități, 
punzătoare

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

ol și soluționarea cores- 
a cerințelor legate de

tei probleme esențiale, în sta
bilirea profilului unităților agri
cole s-a pornit de la studiile 
de bonitare a terenurilor, adică de Ia 
aprecierea proprietăților solului în 
scopul stabilirii nivelului de fertili
tate 
prin 
pind 
cărei 
notei 
tura __ _____ ,. „ ___
producții și beneficiu la un punct de 
bonitare. în ordinea favorabilității 
descrescinde s-a început cu reparti
zarea plantelor tehnice și s-a înche-

naturală a acestuia exprimat 
intermediul unor puncte. înce- 
de Ia 1 la 100. Amplasarea fie- 
culturi a avut la bază criteriile 
medii de bonitare pentru cul- 

respectivă și a celei mai mari

O VALOROASĂ INIȚIATIVĂ 
LA BIHARIA-JUDEȚUL BIHOR a

folosirea rațională a forței de muncă 
și asigurarea unui nivel de retribuire 
echitabil pentru cooperatori și me
canizatori. Pentru soluționarea aces-

lat cu 
Ce au 
luăm, 
zahăr.

culturile de cereale păioase, 
arătat aceste calcule ? Să 
bunăoară, cultura sfeclei de

Specificare Zona 
de șes

Zona lăcoviștilor 
și sărăturilor

Zona 
eolinară

Nota medie de bonitare (puncte) 83 156 40
Producția obținută pe un punct

de bonitare (kg) 500 310 200
Producția medie la hectar (kg) 41 500 17 360 8 000
Venit realizat la hectar (lei) 12 450 5 208 2 400

planul consiliului. în zona de șes, 
cînepa dă o producție de 2—3 ori 
mai mare decit la deal. De aceea, ea 
a fost cuprinsă în același asolament 
cu sfecla. Acest lucru s-a făcut atit 
din rațiuni de randament și eficien
ță, cit și cu scopul de a concentra in 
primul asolament cele mai importan
te plante tehnice. Ce se va cultiva în 
schimb în zona de deal ? în primul 
rînd, cartofii, cultură ce va fi ampla
sată pe trei Sole a 100—150 hectare 
fiecare. în această opțiune, criteriul 
maximizării producției și eficientei 
a fost subordonat rațiunilor impuse 
de condițiile specifice zonei. Pentru că 
și la cultura cartofilor cea mai favo
rabilă zonă este tot șesul. Dar în zona 
colinară, din punct de vedere compe
titiv, cartoful este depășit numai de 
inul pentru ulei, acestea fiind dealtfel 
și culturile cele mai rentabile. Tocmai 
in ideea consolidării economico-fi- 
nanciare a cooperativelor din această 
zonă — Cetariu, Paleu, Sișterea, 
Tăuteleac și Uileac de Munte — la 
cererea conducerii consiliului agroin
dustrial, in planul unităților respec
tive a fost introdusă cultura inului 
pentru ulei, care va ocupa în acest 
an circa 400 hectare. în asolamentul 
organizat pe Iăcoviști și sărături, da- 

___ ._______ ______________ __ 'Țqrită acelorași rațipni economice, au 
plasate toate culturile prevăzute în fost amplasate plante medicinale și

Este limpede că menținerea cultu
rii de sfeclă in zona colinară și chiar 
a lăcoviștilor ar duce la înrăutățirea 
situației financiare a celor cinci coo
perative agricole din aceste zone. 
Soluția rațională era ca această cul
tură să fie amplasată in cele două 
asolamente organizate pe terenurile 
din zona de șes. Calcule de eficientă, 
dar mai ales cele legate de cerințele 
și posibilitățile reale de a trece la 
mecanizarea completă a lucrărilor, 
au determinat concentrarea sfeclei de 
zahăr în cadrul unui singur asola- 
ment, organizat pe terenurile coope
rativelor agricole din Biharia, Cau- 
ceu și Tămășeu, unde există condiții 
pentru nivelarea terenului pe tot 
parcursul rotației culturilor. Fiind 
vorba de o suprafață de circa 800 
hectare, în perspectivă se preconi
zează specializarea pe această cultură 
a unor formații complexe de mecani
zatori și cooperatori, conduse de un 
inginer agronom. Dar calculele arată 
că și fără această specializare, in 
noile condiții de cultivare, randa
mentul tractoarelor va spori cu 
30—35. la sută, iar costurile la tona de 
produs se vor reduce cu 25—28 la 
sută.

Pe baia acelorași .cafctue șL'șhbor- 
donâte "Acelorași rațfti’ni’^au f<j£ț“'arn-

sorg. . Desigur, și în. acest consiliu 
agroindustrial culturile de bază le re
prezintă cerealele care din conside
rente agrotehnice și eeonomico-so- 
ciale se cultivă aproape în aceleași, 
proporții atit în zona de deal, cit și 
la șes. Această repartiție va suferi 
unele schimbări pe măsura concen
trării cu precădere a noilor investiții 
zootehnice și pomiviticole spre zona 
colinară.

în procesul concentrării și speciali
zării producției agricole în consiliul 
unic agroindustrial Biharia criteriul 
maximizării producției și beneficiu
lui pe un punct de bonitare nu a 
avut o aplicare simplistă. Calculele 
făcute pe fiecare solă și pentru fie
care cultură în parte ău servit drept 
bază in fundamentarea unor variante 
de structură a culturilor, dintre care 
a fost aleasă, în final, aceea care îm
bină in același timp criteriul maxi
mizării producțiilor pe ansamblul 
consiliului cu cei ai rentabilizării fie
cărei culturi și cu deosebire a fiecă
rei unităti agricole. Așa se și explică 
de ce această formă superioară de 
organizare a teritoriului și reparti
zare a culturilor și-a găsit o largă 
adeziune in rindul membrilor coope
ratori și conducerilor unităților agri
cole in cadrul adunărilor generale de 
aprobare a planurilor de producție 
pe anul 1980. Și nici nu putea fi alt
fel de vreme ce această concentrare 
și specializare a producției agricole 
este rezultatul gîndirii și opțiunii tu
turor factorilor de răspundere din 
comunele și unitățile agricole din 
raza consiliului, este o acțiune care, 
prin schimbările în orientarea vii
toare a acestor unități, va determina 
un adevărat salt calitativ în activita- 

. tea acestora, o creștere substanțială 
a producțiilor agricole și imnlicit a 
veniturilor membrilor cooperatori și 
mecanizatorilor.

Iosif POP 
Alexandru PETI

(Urmare din pag. I)

de extindere a arbuștilor
Meleagurile argeșene 

sint presărate de dea
luri și brăzdate de văi 
adinei, întregul peisaj 
încîntînd plăcut ochiui 
vizitatorului. în ulti
mii ani, versanțil mul
tor dealuri au fost 
plantați cu pomi șl viță 
de vie care au rodit 
din belșug. Dar în ju
deț mai sint încă în
semnate suprafețe de 
teren situate în pantă, 
slab productive, care 
nu pot fi valorificate 
prin alte culturi agri
cole și nici chiar cu 
pomi fructiferi. Pu
nerea lor in valoare 
preocupă îndeaproape 
?e gospodarii argeșeni, 
n intîmpinarea celui 

de-al XII-lea Congres 
al partidului, in jude
țul Argeș s-a întocmit 
un program care pre
vede buna folosire a 
pămîntului. cu deose
bire a suprafețelor si-' 
tuate în pantă și slab 
productive. în acest 
program se prevede, 
intre altele, ca în pe
rioada 1980—1985 să se 
planteze arbuști fructi
feri pe o suprafață de 
3 300 hectare, din 
113 hectare afin, 1300 
hectare coacăz, 
hectare zmeur și 1 327 

. hectare căpșuni. Fruc
tele acestor arbuști sint 
foarte solicitate atit pe 
piața internă, cit și la

care
560

export. Trebuie amin
tit că încă din anii 
trecuți a fost înfiin
țată o asociație econo
mică intercooperatistă 
pomicolă la Curtea de 
Argeș, in satul Băi- 
culești, care, pînă in 
1981, va avea 130 ha 
cu arbuști fructiferi. 
Aici au și fost plan
tate 40 hectare cu ar
buști. O seamă de su
prafețe au mai fost 
plantate cu arbuști și 
,în zona 
cooperați vizată.
tr-un sumar calcul e- 
conomic rezultă că un 
hectar cu arbuști a- 
duce un venit anual 
de 60 000—80 000 lei. 
Dacă mal luăm in 
considerație că plan
tațiile se fac pe teren 
slab productiv, impro
priu altor plante agri
cole, rezultă o imagi
ne clară a eficientei 
ridicate a acestei ac
țiuni. De remarcat 
este și faptul că cea 
mai mare parte 
suprafața amintită 
de 1 800 hectare - 
va planta cu arbuști 
comunele de deal 
munte necooperativiza- 

. te, unde există și for
ță de muncă disponi
bilă. O suprafață de 
500 hectare se va 
planta de către mem
brii cooperativelor a- 
gricole loturile

0 amplă acțiune

din
se 
în 
și

amintite 
realitate, 
cercetare

Bilcești
de deal ne- 

Din-

• fructiferi
în folosință personală, 
alte 510 hectare vor fi 
plantate in cooperati
vele agricole de pro
ducție, 110 hectare — 
în întreprinderile agri
cole de stat, școli și 
asociații, iar 200 ha — 
pe terenurile aparți- 
nînd unităților direc
ției generale econo
mice a horticulturii. 
Pentru ca programul 
și cifrele 
devină 
baza de 
producție
stațiunii pomicole Ar
geș. pe Însemnate su
prafețe se produce 
material săditor pen
tru arbuști. Tovarășul 
Gheorghe Amzăr. di
rectorul stațiunii, a 
precizat că in județ 
sint condiții bune pen
tru ca plantațiile de 
arbuști fructiferi să fie 
extinse pe suprafețe și 
mai mari decit cele a- 
mintite, dar că aceasta 
se va face, treptat, pe 
măsură ce se va asigu
ra materialul săditor.

Este o acțiune valo
roasă care merită să 
atragă atenția gospo
darilor și din alte ju- 
'dețe cu terenuri in 
pantă, slab productive, 
pentru a le da o folo
sință mai economică.

Florea 
CEAUSESCU

Activitate susținută și rodnică - 
iată auspiciile sub care noul an 
a debutat și la întreprinderea 
de panouri și tablouri electrice 

din Alexandria
Foto : S. Cristian

structorii care s-au dovedit prevăză
tori și au luat măsuri judicioase, de 
organizare temeinică a 
astfel ea 
teze nici 
crârilor, 
rodnicie, 
zute, folosindu-se cu eficientă maxi
mă fiecare zi și oră de muncă.

Demn de semnalat, in acest con
text, este faptul că însuflețită che- 

ipnarel-Tăi.întrecere lansată .dp„ JTjrqsitul 
tlfe Bcthiă£ru8fii industrială diH "’Cluj- 
Napoca — care, intre altele, S-a an- . 
gajat să,, reducă cu 60—180 zi|e> dU'-ti. 
ratele de execuție la un număr api'e-" 
ciabil <le obiective — a constituit 
pentru toate colectivele din unitățile 
similare din tară un puternic indemn 
de a-și reevalua cu exigentă sporită 
potențialul de care dispun, de a-și 
mobiliza și mai susținut forțele in 
scopul realizării în ritm rapid a lu
crărilor prevăzute și punerii in func
țiune la timp și chiar Înainte de 
termen a investițiilor planificate.

Pornind de la sarcinile mari care 
trebuie realizate în acest an, primul 
trimestru se detașează, nu ca o pe
rioadă de „intrare in ritm", de aco
modare, ci ea o perioadă care recla
mă eforturi mari, susținute șl bine 
corelate, pentru a se lucra cu între
gul potențial pe toate șantierele in
vestițiilor productive. Indiscutabil, 
numai eșalonarea judicioasă a sar
cinilor pe luni și trimestre, numai o 
activitate ritmică, desfășurată per
manent la cote Înalte, pot oferi ga- 

. ranția că prevederile planului de in
vestiții din acest an vor fi integral 
îndeplinite. Tocmai de aceea, reali
zarea în perioada ianuarie-martie a 
unui volum cît mai mare de con
strucții și montaj tehnologic, repre- 
zentind 22—25 la sută din planul 
anual, constituie un imperativ de 
prim ordin pentru toate unitățile de 
construcții și șantierele de investiții.

Dacă acum este greu și. in unele 
locuri, imposibil să se lucreze in aer 
liber, in schimb se poate desfășura 
o activitate susținută in interiorul 
spațiilor construite, in primul rind. 
in vederea montării unui volum cit 
mai mare de utilaje. în momentul 
de față, stocul de utilaje de pe o 
serie de șantiere din industria me
talurgică, industria construcțiilor tie 
mașini și, in special, industria chi
mică, se menține ridicat. Din dife
rite cauze, mii de tone de utilaje și 
echipamente tehnologice nu se află 
in noile hale de producție, acolo unde 
le este locul, ci rămin in continuare 
depozitate pe șantiere. Or. analiza 
situației în care se află numeroase 
capacități noi 'evidențiază că reuși
ta examenului de punere în funcțiune

temeinică a lucrului, 
starea timpului să nu afec- 
ritmul și nici calitatea lu- 
se poate munci bine, cu 

fie și la temperaturi scă-

C 13, „ghinionistul
Pe Aleea Compozitorilor din car

tierul Drumul Taberei a apărut, in
tr-un ritm dintre cele mai rapide, o 
mulțime de blocuri. Cetățenii care 
locuiesc în zonă se opresc ade
sea în dreptul lor și exclamă : „Ce 
frumoase sint De la o vreme — 
mai ales seara 
cui C 13, aflat între 
ferestrele luminate, este mereu in în
tuneric. „De ce n-o 
lumină in blocul C

De la o asemenea 
pe stradă, am început și noi ancheta 
de fată și am aflat lucruri de-a'drep
tul de neînțeles.

— Știam că într-o bună zi o să mi 
se. pună o asemenea intrebare — ne 
îritîmplnă tovarășul inginer Cornel 
Rila, șeful lotului de construcții, Blo
cul a fost raportat ca terminat încă 
din luna noiembrie. De atunci, aștep
tăm mereu ba comisia de recepție, ba 
pe locatari să se mute in el. Am fost 
puși in situația, cu totul anormală, 
de a angaja un om să păzească... 
apartamentele 
se mute in ele.

Aflăm de la 
respectiv ar fi 
apartamente sint proprietate perso
nală și 32 proprietate de stat. Am 
aflat, de asemenea, că pină măi zilele 
trecute nici un locatar nu s-a mutat 
în el. Da ce? Are vreo defecțiune? —

ei constată că blo- 
două blocuri cu
fi arzind nici o
13 7“

întrebare, auzită

pină vin locatarii să

interlocutor că blocul 
un bloc mixt: 56 de

am Întrebat. Inginerul C. Rila ne asi
gură că nu are. Dar nici I.C.V.L. 
București și nici I.C.R.A.L. „Ciulești" 
nu se grăbesc să mute locatarii în el.

— Cum să mutăm locatarii, dacă 
blocul nu e recepționat ? — se arată 
surprins de întrebarea noastră tova
rășul Ion Rotaru,, șeful centrului nr. 5

să preia apartamentele decit după ce 
semnează personal procesul verbal' de 
recepție.

Iată, așadar, prima explicație a 
„ghinionului" blocului C 13. Comisia 
de recepție se întrunește pentru a 
verifica blocul la mai bine de o lună 
de la raportarea lui ca „bloc termi-

PRODUCȚIA DE MAȘINI-UNELTE
Șl AGREGATE TEHNOLOGICE
- o nouă subramură industrială 

în plină afirmare în județul Brașov
Este bine cunoscut că 

produsele reprezenta
tive pentru ramura in
dustriei construcțiilor 
de mașini din județul 
Brașov sint tractoare
le, autocamioanele, 
rulmenții, motoarele 
cu combustie internă 
și electrice, echipa
mentele pentru supra- 
alimentarea motoare
lor diesel, echipamen
tele pentru chimie etc. 
Puțini știu însă — și 
faptul acesta nu ar 
trebui să fie omis de 
Statistici și anuare — 
că industria construc
țiilor de mașini a ju
dețului Brașov a de
venit și una din im
portantele producătoa
re de mașini-unelte și 
agregate tehnologice 
pentru prelucrarea me
talelor. Este adevărat
— o subramură cu o 
existență de dată mai 
recentă.'

Pornind de la indi
cațiile date de secreta
rul general al partidu
lui cu privire la dez
voltarea acțiunii de 
autoutilare, în prezent 
mai multe unităti con
structoare de mașini
— și vom enumera 
printre acestea doar 
întreprinderile de trac
toare, de autocamioa
ne, de rulmenți, de 
scule, de . motoare 
electrice etc. — dispun 
de sectoare puternice 
care produc mașini- 
unelte și echipamente 
nu numai pentru ne
voile proprii, ci și pen
tru nevoile altor în
treprinderi din sectoa
rele respective și, mai 
recent, chiar pentru 
export. Dacă ne refe
rim numai la sectoare

le de autoutilări de la 
întreprinderile de trac
toare, autocamioane și 
rulmenți, acestea au 
deja multe, din atri
butele unor unități 
constructoare de ma
șini-unelte și agregate 
de sine stătătoare. Si 
aceasta se reflectă, in 
primul rînd, prin nu
mărul, structura, com
plexitatea și valoarea 
ridicată a produselor 
realizate. O cifră su
gestivă : în fiecare din 
cele trei întreprinderi 
s-au realizat, in patru 
ani ai actualului cinci
nal, între 250 și 300 ma
șini-unelte și agregate 
de prelucrare a meta
lelor, precum și o se
rie de alte echipamen
te și aparate.

Asemenea sectoare, 
adevărate uzine in ca
drul întreprinderilor, 
s-au creat, în ultimii 
ani, și în alte unități 
industriale și nu nu
mai în ramura con
strucțiilor de mașini, 
dar și în chimie, ma
teriale de construcții 
etc. Pe ansamblur ju
dețului, valoarea unor 
asemenea produse — 
înțelegînd prin aceas
ta numai . mașinile- 
unelte, agregatele și 
utilajele tehnologice — 
a depășit în patru ani 
ai actualului cincinal 
cifra de două miliarde 
lei, sumă care va spori 
pînă la finele acestui 
an cu incă circa 600 
milioane lei.

Dar să ne oprim la 
enumerarea unora din
tre aceste produse rea
lizate prin autoutila
re : linii de agregate 
pentru bielă, chiulasă, 
bloc motor — la între

prinderea de autoca
mioane ; 56 strunguri 
hidraulice monoax, 11 
linii tehnologice de 
rectificat role conice1 
pentru rulmenți — la 
întreprinderea „Rul
mentul" ; agregate de 
găurit, de strunjit ca
nale radiale, de bro
șat, de filetat, mașini 
de frezat cd trei cape
te — la „Tractorul", 
încă o cifră : econo
miile valutare reali
zate in acești patru ani 
prin renunțarea la im
portul unora din ma
șinile, agregatele și 
utilajele executate cu 
forte proprii sint esti
mate la peste 300 mi
lioane lei valută. Oare 
aceste produse nu își 
au și ele dreptul la o 
afirmare, la cunoaște
rea publică, pentru că 
prin baza materială — 
care se dezvoltă tot 
mai puternic în acest 
scop — prin importan
ța lor pentru econamia 
națională ele sek'jțețt- 
ează cel puțin la: a- 
lul tractoarelor. ro- 
camioanelor, rulmbji- 
tilor sau echipamentu
lui pentru industria 
chimică. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît în 
.viitorul. cincinal fabri
cația mașinilor-unelte, 
agregatelor șl utilaje
lor speciale în județ se 
va afirma și mai pu
ternic, atît prin spo
rirea producției — 
care aproape că se 
va dubla — cit și prin 
creșterea complexității 
produselor pe care le 
vor realiza,
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteil"

este strict condiționată de montarea 
rapidă a utilajelor, de punerea lor 
in stare de perfectă funcționare.

Iată de ce urgentarea 
utilajelor tehnologice se 
ca principala sarcină a 
rioade, nu numai pentru 
pentru toți factorii cu răspunderi in 
acest domeniu. Facem această preci
zare, deoarece, în multe cazuri, prima 
și cea mai importantă condiție pen
tru intensificarea montajului tehno
logic și diminuarea hotărită a stocu-

• rilor constă 'in introducerea unei or- portante, care au condiții de punere 
•dini f.desăi>îr§i'te»"ih livrări. Peste 40 rapidă in funcțiune, lichidarea răini-
la sută din mașinile și echipamen- nerilor în urmă existente pe un șir de
tele, .qflâie, țn Stoc nu întrunesc con- • șantiere și asigurare^ fronturilor re- 
dițille1 necesare (pentru montaj, fie că 
au fost livrate incomplet, in altă 
ordine decit cea firească pentru rea
lizarea lucrărilor, fie că nu au docu
mentațiile de execuție predate sau 
stabilite amplasamentele. Pe de altă 
parte, desfășurarea în ritm susținut a 
activității de pe șantiere, cum sint 
cele ale noilor , capacități de la Com
binatul de oțeluri speciale din Tir- 
goviște, Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Slobozia, Combinatul me
talurgic și întreprinderea de fero
aliaje din Tulcea, Turnătoria de pie
se din oțel pentru armături Bistrița, 
întreprinderea de ventilatoare Vas
lui ș.a. nu poate fi concepută fără 
lichidarea restantelor în livrări, sta
bilirea unui acord deplin între ritmul 
de sosire a utilajelor și graficele de 
montaj. Este de așteptat ca, în urma 
recentelor analize efectuate pe șan
tierele afectate de asemenea stări 
negative de lucruri, cu participarea 
constructorilor, beneficiarilor de in
vestiții și furnizorilor de utilaje, 
aceștia din urmă își vor onora ire
proșabil, sub aspect cantitativ și ca
litativ, obligațiile contractuale asu
mate. Sint vizate, în principal, în
treprinderile de utilaj chimic din 
Ploiești, Făgăraș, Borzești și Găești, 
întreprinderea de utilaj 
Buzău, întreprinderea de 
pneumatice și
zare Bîrlad, 
nică de utilaj

montajului 
detașează 

acestei pe- 
montori, ci

tchnologic 
clemente 

aparatură de mecani- 
Intreprinderea meca- 

tehnologic Moreni, in-

treprinderile bucureștene „Grivița 
Roșie", „Automatica" și altele.

Fără îndoială, nu omitem nici un 
moment obligațiile deosebit de mari, 
care revin, zi 
constructorilor 
sul deplin al 
către ei este 
toate, de buna 
și a muncii pe șantiere. Un 
major trebuie pus, in . 
pe strînsa lor conlucrare, concretizată 
în concentrarea pe obiectivele im-

de zi, ceas de ceas, 
și montorilor. Succe- 
eforturilor depuse de 

hotărit, înainte de 
organizare a lucrărilor 

accent 
permanentă.

ciproce de lubrti.
Fără a intra în detalii privind mă

surile care trebuie adoptate, in acest 
scop, pe fiecare șantier, trebuie să 
subliniem că disciplina în muncă în
tronată cu fermitate pe șantiere, fo
losirea integrală a fondului de timp 
productiv, a utilajelor de construc
ții Ia capacitatea lor maximă, a for
ței de muncă la un nivel de produc
tivitate superior sint imperative care 
trebuie să direcționeze în permanen
ță munca constructorilor și montori
lor. Alături de aceste măsuri cu ca
racter organizatoric, un rol important 
il are sporirea gradului de industriali
zare șl mecanizare a lucrărilor, gene
ralizarea tehnologiilor de execuție 
eficiente, a experiențelor înaintate în 
muncă și a inițiativelor valoroase. 
Cu sprijinul concret al organelor ju
dețene de partid, al organizațiilor td« 
partid de pe șantiere din unități' > 
beneficiare și furnizoare de utîVL , 
constructorii și montorii au oblig, 
să acționeze cu responsabilitate. ’ .. 
zenie și abnegație in muncă, penuu 
intensificarea vitezei zilnice de lucru.

Ne aflăm la începutul ultimului an 
din acest cincinal. Avem în fața 
noastră o perioadă de eforturi sus
ținute, care urmează să se materia
lizeze, pe șantiere, prin munca dirză 
a constructorilor și montorilor, a ce
lorlalți factori din investiții în pune
rea in funcțiune a tuturor noilor o- 
biective și capacități prevăzute.

Un bloc, bun de locuit de aproape 70 de zile, 
în care, deocamdată, locuiește birocrația

al I.C.R.A.L. „Giulești". Vreți să În
călcăm legea ?

Noi nu vrem, firește, ca legea să 
fie încălcată. Dar in cazul blocului 
C 13 aveam să constatăm, pe măsură 
ce am adincit Investigația, că e vor
ba, intr-adevăr, de o suită de încăl
cări aie legii. Prima se referă Ia data 
și la modul în care s-a făcut re
cepția.

— Blocul a fost recepționat — ne 
spune inginera Nicoleta Nămoloșanu, 
de la I.C.V.L. București — de o co
misie numită prin decizie. Eu am fost 
președinta comisiei și, conform pro
cesului verbal nr. 356, recepția blo
cului s-a încheiat in ziua de 25 de
cembrie 1979. Tovarășul Rotaru de la 
centrul nr. 5 al I.C.R.A.L. nu vrea

un moment ab- 
situație. O intre- 
necesară : de ce

nat", dar se întrunește fără unul din 
principalii membri obligatorii — re
prezentantul I.C.R.A.L. Ce situație a 
creat această abatere de la lege ? 
Reprezentanții I.C.V.L. consideră, 
blocul recepționat, reprezentanții 
I.C.R.A.L. — nu !

Să facem pentru 
stracție de această 
bare este, totuși,
n-au fost ocupate pînă acum aparta
mentele proprietate personală pe 
care le coordonează direct I.C.V.L.-ul? 
„Să știți că așa procedează proprie
tarii — ne spune tovarășul I. Vlad, 
reprezentantul I.C.V.L, care răspunde 
de predarea apartamentelor. Ei se 
mută cam într-o lună-două de la 
data comunicării că blocul a fost re-

ceptionat. Am avut situații cînd s-au 
mutat și după cinci luni și chiar mai 
mult".

Așadar, de la data raportării blo
cului ca terminat au trecut aproape 
70 de zile și el continuă să fie nelo
cuit. De la data recepționăril a tre
cut aproape o lună de zile și in el 
nu s-a mutat nici măcar un singur 
proprietar. Atunci care este rațiunea 
construirii lui ? Pentru a fi păzit de... 
paznici ? Evident, nu. Avem de-a 
face, în cazul blocului C 13, cu 
o aplicare prea elastică a dispozițiilor 
cu privire la ocuparea imediată a 
apartamentelor construite și recepțio
nate. Societatea noastră acordă cre
dite, investește muncă pentru a grăbi 
rezolvarea problemei locuinței pentru 
toate categoriile de oameni ai mun
cii. în nici un caz pentru a crea vre
melnic două categorii de proprietari : 
și în locuințele statului, și în locuin
țele personale. Organele de stat cu 
atribuții în acest domeniu, și în pri
mul rînd consiliile populare, au da
toria să asigure evitarea unor ase
menea anomalii.

Să revenim acum la situația apar
tamentelor proprietate de stat. în 
timoul anchetei, conducerea I.C.R.A.L. 
„Giulești" — prin tovarășul director 
Anca — ne-a propus să verificăm îm
preună cu un reprezentant al său dacă 
pot sau nu să. fie închiriate respec-

tivele apartamente. Am acceptat pro
punerea și am fost martori la două 
surprize. Prima : ceea ce nu făcuse 
tim'p de 25 de zile, de .cînd blocul a 
fost recepționat. Centrul I.C.R.A.L. 
nr. 5 făcuse in ultimele 24 de ore. 
Adică ajunsese, în sfirșit, la concluzia 
că pot fi întocmite formele de închi
riere — și pentru 4 apartamente le 
șl întocmise. A doua surpriză : toate 
apartamentele vizitate (nr. 39, 42, 45, 
49, 89, 101, 103 ș.a.) întruneau con
dițiile pentru a fi locuite. Chiar 
reprezentantul I.C.R.A.L. „Giulești", 
tovarășul Radu Dobrescu, tehni
cian, avea să recunoască in final : 
„Apartamentele proprietate de stat 
din blocul C 13 puteau fi de mult 
date în folosință. întrunesc toate 
condițiile. Cred că centrul nostru e 
vinovat că a întîrziat închirierea lor".

Ajunși Ia „momentul adevărului", 
să tragem linie și să adunăm. Modul 
in care au înțeles să-și facă datoria

unii dintre cei ce răspund de ocu
parea la timp a apartamentelor con
struite, pentru care statul și construc
torii fac atitea eforturi, atestă apari
ția unor practici birocratice, iar dru
mul spre mutare în casa nouă, in loc 
să fie mult ușurat, este uneori în
greunat artificial. Ceea 
atit interesele statului 
că sint suportate in 
multe cheltuieli — cît 
ale omului muncii, care 
neficiază în cel mai scurt timp de 
condițiile mai bune de locuit, create 
de societate. Cazul blocului C 13 — 
chiar dacă ar fi singular, dar după 
informațiile noastre asemenea situa
ții mai există și în alte părți — obli
gă organele de resort să tragă toate 
concluziile, pentru ca asemenea prac
tici să nu se mai repete.

ce lezează
— pentru 

mod inutil
și pe cele 

nu be

Constantin PRIESCU
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Primind cu nemărginită bucurie realegerea ca președinte al Frontului Democrației
și Unității Socialiste a tovarășului Nicolae Ceaușescu

ÎNTREG POPORUL SE ANGAJEAZĂ SĂ A CJIONEZE,
CA UN SINGUR OM, PENTRU ÎNFĂPTUIREA INSUFLEȚITOARELOR, 

PA TRIOTICELOR CHEMĂRI ALE CONGRESULUI
, . • ' .............................. . 4

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
J

De pe întregul cuprins al patriei continuă să sosească telegrame, scrisori, 
mesaje de felicitare, care exprimă in cuvinte calde sentimentele de adincă 
satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, de aleasă 
prețuire față de activitatea pilduitoare desfășurată de conducătorul parti
dului și statului nostru pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste. 
Totodată, este exprimată voința de nezdruncinat a tuturor fiilor României 
socialiste de a nu-și precupeți eforturile spre a' transforma obiectivele 
stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului 
României socialiste și comuniste de miine.

în realitatea vie a

„Toți oamenii muncii de pe cu
prinsul județului Alba — români, ma
ghiari, germani — au urmărit cu viu 
interes lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, moment de mar
cantă semnificație în viața politică a 
țării, și dau cea mai înaltă aprecie
re cuvîntării dumneavoastră, care 
constituie pentru noi toti, ca și pen
tru întregul popor, un prețios in
strument teoretic și practic in îmbu
nătățirea activității de viitor .— se 
arată în telegrama adresată de Con
siliul județean Alba al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Exprimind cele mai alese gînduri și 
sentimente de dragoste și prețuire 
față de conducătorul partidului și 
statului nostru, ne exprimăm deplina 
bucurie și satisfacție de a avea pe 
mai departe ca președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste pe cel mai de seamă bărbat al 
tării, pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane, omul de al cărui 
nume sînt legate întreaga istorie a 
României de azi, toate marile noastre 

- izbînzi din ultimii 15 ani, care au ri
dicat patria noastră la un loc de'cin
ste în rîndul popoarelor lumii.

Dind glas hotărîrii noastre ferme 
de â ne unit sub conducerea. .organe- 

țjSlor și orgjiriiza’țjțlox'ele..partid.' ca in-' 
*-• V',, tr.-un singur - șdvâi,”rițidurileli.,Vă..asf-:... 

gurâm, iubite,cop,dțiqâtop,al,.partidul 
lui și statului nostru, că pentru oa
menii muncii din județul. Alba nu va 
sta nimic mai presus decît a urma 
neclintit partidul și. pe fiul. său cel 
mai devotat, de a munci cu întregul 
elan pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, din programul 
partidului, din hotărîrile marelui fo
rum al comuniștilor români, din do
cumentele adoptate de cel de-al 
II-lea Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste".

Consiliul județean Bacău al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste arată, printre altele, în telegra
ma trimisă : „în momentul istoric 
cu adinei semnificații pentru viața 
întregii noastre națiuni — al re
alegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
ingăduiți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in 
numele tuturor locuitorilor județu
lui Bacău, străveche și înfloritoare 
vatră românească, să vă adresăm din 
inimă cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate, viață lungă și pu
tere de muncă in îndeplinirea celor 
mai înalte răspunderi cu care v-a 
investit poporul nostru.

Prin calitățile deosebite, de excep
țional conducător comunist, dovedi
te în fața poporului și a tării de-a 
lungul unei titanice activități, dum
neavoastră, cel mai de seamă fiu al 
națiunii române, strălucit continua
tor al gindirii și luptei marilor îna
intași ai neamului, întruchipați 
cirmuitorul devotat trup și suflet in
tereselor poporului din rîndul căruia ■ 
v-ați ridicat, militantul revoluționar 
pentru înfăptuirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, pentru triumful 
dreptății și al păcii in lume.

In atmosfera vibrantă, generată de 
alegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vă rugăm să pri
miți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, expresia gratitu
dinii noastre profunde, împreună cu 
asigurarea că toți locuitorii minuna
telor meleaguri de la confluența Bis
triței cu Șiretul, urmind neabătut li
nia politică a gloriosului nostru 
partid, al cărei ctitor inspirat și cu
tezător sînteți, vor face totul pentru 
strălucirea și măreția scumpei noas
tre patrii — Republica 
România".

Socialistă

de demo
de voință.

a

„într-un autentic climat 
crație, într-o. solidaritate . ,
conștiință și acțiune, animați de ace
leași idealuri' comuniste, locuitorii 
orașelor și comunelor ilfovene au pri
mit-cd vie. satisfacție măsurile de în
semnătate excepțională — al căror 
inițiator și promotor sînteți — privind 
creșterea rolului și atribuțiilor Fron
tului Democrației șl Unității Socia
liste, măsuri pe larg dezbătute și una
nim aprobate de recentul Congres, de 
întregul nostru popor și care ne dau 
chezășia unui viitor liber, indepen
dent și prosper — se spune in tele
grama adresată de Consiliul jude
țean Ilfov al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Realegerea dumneavoastră, stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
strălucit arhitect și ctitor al Româ
niei moderne, luptător revoluționar 
neînfricat pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, in înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste re
prezintă o viguroasă expresie a uni
tății dintre partid și popor, dintre toți 
fiii patriei.

Urmindu-vă 
hotărîți să nu 
efort pentru a 
însuflețitoare 
dumneavoastră cuvîntare la marele 

\ forum al democrației și unității so-

strălucitul exemplu, 
precupețim nici un 

îndeplini îndemnurile 
cuprinse în magistrala

ce trăim ți muncim 
ne angajăm in mod

cialiste. noi, cel 
în județul Ilfov, .. _
solemn să realizăm integral mărețele 
obiective ce ne revin din documen
tele programatice ale celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român".

Consiliul județean Olt al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
arată, intre altele, în telegrama sa : 
„Recentele propuneri formulate de 

Democrația socialistă și unitatea poporului in jurul partidului, al secretarului 
său general - chezășia împlinirii aspirațiilor tuturor fiilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate

Unanimă, profundă hotărîre a întregii națiuni de a urma cu devotament și abnegație 
politica partidului și statului nostru pusă in slujba independenței și suveranității 
naționale, a ■opărării cuceririlor revoluționare alepoporului, acauzeipăciisi 
colaboram intre popoare

Chemarea Congresului Frontului Democrației și Unității Socialiste, o chemare 
vibrantă la care toate conștiințele țării răspund: „Vom munci zi de zi, cu pasiune 
și competență, pentru continua înflorire economico-socială, pentru ridicarea patriei 
pe noi trepte de progres și civilizație!“

dumneavoastră privind creșterea 
rolului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în viața social- 
politicâ a țârii au găsit un larg ecou 
în rîndul oamenilor muncii din ju
dețul nostru. Ne angajăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să traducem în fapte valoroasele 
dumneavoastră propuneri, să facem 
totul pentru a crea cadrul necesar 
înfăptuirii exemplare a mărețelor 
obiective stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Salutăm din toată inima realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, voință a întregii 
noastre națiuni. Oamenii muncii din 
unitățile economice și social-cultura- 
le din județul Olt, membri ai orga
nizațiilor democrației și unității 
socialisțe, sub directa conducere și 
îndrumare a comuniștilor, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a da 
viață luminosului program de înflo
rire multilaterală a României socia
liste, clar prefigurat Ia cel de-al 
XII-lea Congres al partidului nos
tru comunist, a hotăririlor celui 
de-al II-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste".

„Vă raportăm cu deplină satisfacție 
că, dînd viață magistralelor dumnea
voastră orientări și propuneri referi
toare la creșterea rolului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste în 
întreaga viață politică și socială a 
patriei, pe cuprinsul județului Satu 
Mare au fost constituite 639 organiza
ții proprii, in care sint cuprinși pină 
în prezent peste 47 mii de oameni ai 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — fiind asigu
rat astfel cadrul optim de partici
pare a oamenilor muncii de cele mai 
diferite categorii sociale și profesii 
la înfăptuirea a tot ceea ce locuito
rii acestor meleaguri, intr-o deplină 
unitate frățească, năzuiesc pentru si
tuarea noastră în rîpdul județelor 
dezvoltate ale patriei — se arată in 
telegrama adresată de Consiliul ju
dețean Satu Mare al Frontului De
mocratici și Unității Socialiste.

în contextul continuei dezvoltări a 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești se desfășoară acțiuni largi, 
coordonate de organizațiile Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, in 
domeniul creației tehnico-științifice, 
al perfecționării muncii, reducerii 
consumurilor de materii prime și ma
teriale, a tuturor cheltuielilor neeco- 
nomicoase. Se promovează cu fermi
tate spiritul revoluționar, combativ, 
exigența și răspunderea în muncă, 
drept condiție a realizării cu succes 
a programelor dezvoltării econo- 
mico-sociale in profil teritorial și 
edilitar-gospodărești. în egală mă
sură, organizațiile proprii se preo
cupă de perfecționarea activității de 
ridicare a nivelului general de cu

noaștere, pentru cultivarea nobilelor 
simțăminte de atașament fată de 
politica internă și externă a parti
dului, precum și de asigurare a 
participării depline a cetățenilor la 
dezbaterea hotăririlor ce privesc dez
voltarea economico-socială a locali
tăților.

într-un glas de voință cu întregul 
popor, exprimăm cu acest prilej 
aprobarea noastră fierbinte pentru 
reînvestirea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, ca președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste."

„Cuvîntarea rostită de dumnea- 
voastră de la înalta tribună a Con
gresului, strălucită analiză a etapei 
pe care o străbatem, însuflețitor 
program de lucru pentru întregul 
nostru popor, a găsit un puternic ecou 
în . conștiința oamenilor muncii de 

pe meleagurile noastre, ferm hot.ă- 
rîți. să facă totul pentru a transpune 
neabătut in practică inestimabilul 
tezaur de teze și idei, care dau o 
perspectivă clară, profund mobiliza
toare pentru activitatea de viitor .in 
toate domeniile vieții noastre mate
riale și spirituale — se arată, intre 
altele, în telegrama trimisă de 
Consiliul județean Vîleea al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste.

Exprimîndu-ne atașamentul deplin 
și devotamentul nețărmurit față de 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, dăm 
glas sentimentelor noastre de profun
dă recunoștință și. fierbinte dragoste 
pentru dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, salutind 
din toată inima, asemenea întregii- 
națiuni, realegerea dumneavoastră 
în funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
chezășie a adîncirii continue a de
mocrației noastre socialiste, certitu
dine a împlinirii strălucite a celor 
mai înalte Idealuri și aspirații ale 
poporului, de progres și bunăstare, de 
pace și înțelegere cu toate popoarele 
lumii".

în telegrama adresată de Consi
liul National al Femeilor din Repu
blica Socialistă România se arată : 
„în numele milioanelor de femei de 
pe întreg cuprinsul patriei — ro
mânce, maghiare, germane și de alte 
naționalități — permiteți-ne să dăm 
glas profundei mîndrii patriotice, 
imensei noastre satisfacții și bucurii 
și să vă adresăm cele mai calde feli
citări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în fruntea celui mai larg 
organism democratic, și reprezentativ 
al națiunii — Frontul Democrației 
și Unității Socialiste.

îngăduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
mulțumim din adîncul inimilor și să 
ne manifestăm fierbintea noastră 
recunoștință pentru prezența nu
meroasă și activă a femeilor la Con
gresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care, așa cum 
ați apreciat, este Congresul cu cea 
mai largă participare a femeilor de 
pină acum, moment de importanță 
istorică pentru viitor. Toate femeile 
patriei vă aduc un respectuos oma
giu și vă exprimă înalta gratitudine 
pentru rolul dumneavoastră hotărîtor 
în promovarea cu consecvență a po
liticii revoluționare, umaniste, de 
creștere a contribuției femeilor in 
întreaga viață socială, de afirmare 
deplină a personalității și capacității 
lor creatoare.

Este o cinste deosebită pentru noi 
de a folosi și acest prilej pentru a 
exprima, în numele milioanelor de 
femei, sentimentele de stimă, dra
goste și 
tovarășa 
exemplu 
femeilor 
odată, aducem calde mulțumiri și o 

aleasă prețuire față de 
Elena Ceaușescu, strălucit 
în munca și viața tuturor 
din patria noastră. Tot-

vie recunoștință pentru grija deo
sebită ce1 o poartă asigurării condi
țiilor tot mai bune' de viață famili
ilor și copiilor noștri, pentru orien
tările și indrumările prețioase acor
date mișcării de femei, ce vizează 
perfecționarea continuă a activității 
Consiliului Național, ă comitetelor și 
comisiilor femeilor.

încredințîndu-vă, încă o 
stimate tovarășe Nicolae

■ de devotamentul nostru 
milioanele de femei din 
se angajează solemn să 
cupețească forțele, priceperea, 
nicia, spiritul gospodăresc pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului, ale Congre
sului Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de stat pe anul 
1980".

dată, mult 
Ceaușescu, 
nemăsurat, 

România 
nu-și pre- 

hăr-

„Vă rugăm să primiți, mult stimate 
i

și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
calde și respectuoase felicitări cu 
ocazia Nrealegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al celui 
mai larg și reprezentativ organism 
politic din societatea noastră, întru
chipare a dorinței și voinței Între
gului popor — se arată in telegra
ma adresată de Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Prezența dumneavoas
tră in funcțiile de supremă răspun
dere de partid, de stat și obștești, re
prezintă garanția sigură a înfăptui
rii neabătute a istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Permiteți-ne să reafirmăm, șl cu 
acest prilej, profunda adeziune a ță
rănimii la întreaga politică internă șl 
externă a partidului și statului, care 
poartă amprenta clarviziunii, a fier
bintelui patriotism și a cutezanței 
dumneavoastră revoluționare, amplu 
și elocvent evidențiate de neobosita 
activitate pe care o desfășurati pen
tru înflorirea României socialiste 
moderne, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, o lume a pă
cii, colaborării și înțelegerii intre 
popoare.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că, strins 
unită în jurul partidului, al dumnea
voastră personal, țărănimea coopera
tistă, asemenea întregului popor, nu 
va. precupeți nici un efort pentru 
a realiza în mod exemplar sarcinile 
ce-i revin din planul național unic 
pe acest an și a-și aduce deplina 
contribuție la înfăptuirea profundei 
revoluții agrare stabilite de Congre
sul aJ XII-lea pentru cincinalul 
1981—1985".

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România arată, ințre altele, 
în telegrama trimisă.: „în aceste mo
mente înălțătoare, cînd toată sufla
rea țării vă înconjoară cu cele mal 
calde sentimente de nețărmurită dra
goste și stimă, cînd unitatea este pe 
buzele tuturor, rostită și cîntată cu 
mindrie și bucurie, in numele oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră din România, vă adresăm cele mai 
calde și sincere felicitări cu prilejul 
realegerii în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Dumneavoastră 
sînteti, pentru noi toți, simbolul de
mocrației adevărate, al unității in
destructibile, al socialismului și co
munismului in 'România. Știindu-vă, 
in continuare, în funcțiile de supre
mă răspundere, avem garanția în
făptuirii tuturor obiectivelor de pro
pășire și prosperitate a patriei, 
creștere a renumelui țării noastre 
bere, independente și iubitoare 
pace pe toate meridianele

Perfecționarea activității 
Democrației și Unității 
învestirea lui cu atributele 
larg organism politic de masă capa-

de 
li- 
de

lumii.
Frontului 

Socialiste, 
celui mai

bil să dea un nou impuls șl să am
plifice dimensiunile democrației 
noastre socialiste, cadru larg in care 
ideile, propunerile și. inițiativele po
zitive ale tuturor cetățenilor țării își 
găsesc drum nestingherit spre apli
care. sint indisolubil legate de labo
rioasa dumneavoastră activitate teo
retică și practică, constituind o va- 

’ loroasă1 contribuție la îmbogățirea 
gindirii social-politice. a tezaurului 
socialismului științific.

Folosim acest prilej pentru a în
credința conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate, tovarășe- NicolaeCeaușescu, 
că sîntem conștient! de dimensiunile 
și complexitatea sarcinilor ce ne stau 
în fată și vom face totul pentru 
.triumful politicii 1 interne și interna
ționale a partidului, pentru .păstrarea 
și întărirea Unității noastre de mo
nolit, pentru a transpune în viață 
obiectivele stabilite de cel de-al

II-lea Congres ai Frontului Demo
crației și Unității Socialiste". .

„Dind glas sentimentelor de deo
sebită prețuire și dragoste, de adincă 
bucurie și mindrie patriotică, permi- 
teți-ne, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm în numele 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din patria noastră cele mai 
calde și sincere felicitări pentru 
realegerea dumneavoastră, cel mai 
iubit și devotat fiu al poporului, pa
triot Înflăcărat, personalitate proemi
nentă a lumii, contemporane, în înal
ta funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România se 
spune în telegrama adresată de 
Consiliul oamenilor muncii de națio
nalitate germană din Republica Socialistă România.

Asemenea întregului popor, popu
lația de naționalitate germană vede 
in reînvestirea dumneavoastră în a- 
ceastă înaltă funcție de răspundere in 
fruntea celei mai largi. și reprezen
tative organizații politice de . masă 
din tara noastră garanția dezvoltării 
și adîncirii continue a democrației 
socialiste, consolidarea unității na
ționale, a frăției și prieteniei tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a coeziunii politice 
a întregului popor în jurul Partidului 
Comunist Român, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe' Nicolae 
Ceaușescu, in munca și lupta comu
nă pentru înfăptuirea cu succes a 
Programului partidului de edificare 
a socialismului și comunismului în 
România, garanția libertății, indepen
denței și suveranității patriei noas
tre.

Permiteți-ne, cu acest prilej, să 
exprimăm profunda noastră grati
tudine pentru activitatea dumnea
voastră neobosită pe care o desfășu- 
rați, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru înflorirea 
multilaterală a patriei, pentru feri
cirea și ridicarea continuă a bună
stării întregului popor, să vă aducem 
din adîncul inimii prinos de recu
noștință pentru rezolvarea revolu
ționară a problemei naționale, care 
asigură egalitatea deplină în drepturi 
a tuturor fiilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, în toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale, 
împreună cu întregul popor, oamenii 
muncii de naționalitate germană își 
vor consacra toate forțele pentru 
transpunerea in viață a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, aducîndu-și din 
plin contribuția la înflorirea conti
nuă a patriei noastre comune. Repu
blica Socialistă România".

Consiliul municipal Petroșani al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste scrie in telegrama sa: „Propu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea rolului Frontului 
Democrației și Unității Socialiste in 
viațasocial-politică a tării au fost 

primite cu viu și profund interes de 
■oamenii muncii din municipiul Pe
troșani, în acest larg cadru de parti
cipare democratică la treburile eco- 
nomico-sociale ale Văii Jiului fiind 
cuprinși peste 22 000 de oameni. Prin 
noua ' sa structură organizatorică, 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste captează toate energiile po
porului nostru și valorifică întregul 
potențial uman, stimulează manifes
tarea inițiativelor și creativității oa
menilor muncii. fără deosebire de 
naționalitate, în opera istorică de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Permiteti-ne, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
exprimăm .deplina adeziune față de 
conținutul cuvîntării rostite de dum
neavoastră la deschiderea lucrărilor 
celui de-al II-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia

liste. De asemenea, cu deplină con
vingere in puterea de muncă și spiri
tul revoluționar ale celui mai iubit 
fiu al poporului, salutăm realegerea 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ca o voință a în
tregului popor, convinși fiind că nu
mai astfel scumpa noastră patrie va 
cîștiga noi valențe pe calea înflori
rii și prosperității, a prestigiului ei 
in lumea contemporană".

„Comitetul județean Galați al Or
ganizațiilor democrației și unității 
socialiste, în numele tuturor mem
brilor săi, se face ecoul Sentimente
lor de aleasă stimă și respect fată de 
munca și contribuția dumneavoastră 
prodigioasă la ridicarea României pe 

. cele mai înalte culmi de progres și 
civilizație, la crearea cadrului demo
cratic de afirmare a personalității 
umane a tuturor locuitorilor tării, fiii 
acestui pămînt darnic și scump — se 
arată în telegrama adresată de Co
mitetul județean Galați al Organiza
țiilor democrației și unității socia
liste. Dezbaterile ample și hotărîrile 
adoptate de Congresul al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste deschid noi și largi orizonturi 
activității acestui atotcuprinzător or
ganism politic, dinamizînd și mai pu
ternic eforturile întregului popor, in
destructibil unit, pentru înaintarea 
tot mai rapidă a tării pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

Vă rugăm să ne permiteți să expri
măm cu acest prilej legitima bucurie 
de â vă ști în fruntea acestui larg și 
reprezentativ organism politic al ță
rii, garanție sigură a victoriilor noas
tre prezente și viitoare".

In telegrama adresată de Comitetul 
județean Timiș al Organizațiilor de
mocrației și unității socialiste se ara
tă : „Animați de profunde sentimente 
patriotice, cei 74 000 de membri ai or
ganizațiilor democrației și unității 
socialiste din județul Timiș, împreu
nă cu ceilalți oameni ai muncii timi- 
șeni — români, germani, maghiari, 
sirbi-și de alte naționalități — ne ex
primării mîndria și deplina satisfac
ție cu prilejul realegerii dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Întîmpinat de . noi 
toți .cu rezultate deosebite în activi
tatea. economică și social-politică, 
Congresul al II-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste a re
prezentat, prin întreaga sa desfășu
rare, o puternică manifestare a uni
tății și coeziunii întregului popor, a 
hotărîrii sale neabătute de a da viată 
politicii înțelepte a partidului și sta
tului nostru de construire a societății 
socialiste și comuniste pe pămintul 
străbun al patriei.

Crearea, pe baza clarvăzătoarei și 
originalei dumneavoastră concepții, a 
organizațiilor democrației și unității 
socialiste și desfășurarea primei con- 

ferinte pe tară a acestora marchează 
o treaptă calitativ superioară pe dru
mul unirii și coordonării eforturilor 
întregului popor, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, pentru făurirea 
cu succes a programului construcției 
socialiste și comuniste, asigurînd un 
viitor luminos și demn națiunii 
noastre".

„Cu conștiința deplinei responsabi
lități, oamenii muncii din industria 
chimică înțeleg necesitatea dinami
zării tuturor energiilor și capacități
lor noastre creatoare, de a ne aduce 
contribuția la traducerea in viață a 
mărețelor hotăriri adoptate de Con
gresul. al XII-lea al Partidului Co
munist Român — se arată în telegra
ma adresată de Organizația demo
crației și unității socialiste din 
Ministerul Industriei Chimice. Do- 
bindind calitatea de membri ai 
organizației Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, ne an
gajăm în fața dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne sporim contribuția, 
alături de toți ceilalți oameni ai 
muncii din țara noastră, la realizarea 
deplină a sarcinilor și răspunderilor 
majore ce ne revin pe linia creșterii 
contribuției la îndeplinirea planului, 
a programelor directivă adoptate de 
Congres, pentru ridicarea calității 
produselor, pentru reducerea cheltu
ielilor materiale, economisirea, recu
perarea și refolosirea pe scară largă 
a materiilor prime și a materiale
lor. economisirea energiei si com
bustibililor".

„Cu prilejul celui de-al II-lea Con
gres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, eveniment de 
o deosebită însemnătate în via
ta social-politicâ a poporului nos- 

fh'U,,,..-„«somphlșțg, pammții muncii, 
»mpmbrh.,<...Orgariiztetiei jUdemocrațieî 
și" unilății Socialisțe din Minis- 

l> leruj t Eimrgiei Ițlectrjeq .‘-r se arată 
•’ intr-o. altă telegramă — ne exprimăm 

deplina satisfacție, mindrie patrioti
că și recunoștință fierbinte față de 
partid, ' față de dumneavoastră, per
sonal, pentru cadrul larg democratic 
ce se asigură tuturor oamenilor mun- 
cii, întregului popor din patria noas
tră de a participa activ la viața poli
tică, la conducerea treburilor țării.

Realegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste reprezintă expre
sia dorinței și voinței intregului po
por de transpunere în viață a politi
cii partidului, de unire a tuturor for
țelor pentru înflorirea României so
cialiste. Ne angajăm să acționăm cu 
toată fermitatea pentru o mai bună 
organizare a activității noastre, pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce revin 
sectorului energiei electrice și ter
mice din grandiosul program elabo
rat de Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român".

„Sîntem mîndri, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de faptul că 
trăim în această glorioasă etapă de 
ridicare a României pe culmi nici- 
cînd atinse înainte, de faptul că sîn
tem părtașii direcți ai Marii Făuriri, 
filă de aur a istoriei neamului — se 
arată în telegrama adresată de Or
ganizația democrației și unității so
cialiste din Uniunea artiștilor plastici. 
Noile orientări privind activitatea 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste inițiate de dumneavoastră, 
bazate pe nivelul atins de conștiința 
omului nou, constructor al societății 
socialiste multilateral dezvoltate, vor 
întări și mai mult unitatea întregu
lui popor în jurul partidului. vor 
conduce la adîncirea democrației 
noastre socialiste, vor asigura. în
tr-un cadru și mai larg, participarea 
creatoare a fiecăruia dintre noi la 
conducerea societății.

Iată de ce noi, mindri de a vă fi 
contemporani, ne exprimăm într-un 
glas înalta și deplina satisfacție față 
de realegerea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
fapt care ne dă o dată mai mult ga
ranția succeselor viitoare, liniștea și 
încrederea necesare concentrării tu
turor eforturilor noastre creatoare 
pentru realizarea unei arte din ce în 
ce mai valoroase, mijloc puternic de 
educare și ridicare spirituală a po
porului, modelatoare responsabilă a 
conștiințelor".

„Oamenii muncii din Centrul Na
țional de Fizică — se arată in tele
grama acestui colectiv — salută cu 
deosebită căldură și satisfacție pro
punerile dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la creșterea rolului Fron
tului Democrației șl Unității Socia
liste și la perfecționarea activității 
sale.

Conștient! de înaltele sarcini ce 
revin cercetării științifice și ingine
riei tehnologice de fizică pentru afir
marea revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile ,de activitate, astfel 
incit deceniul următor să devină de
ceniul științei, tehnicii, calității si 
eficienței, ne vom mobiliza întreaga 
capacitate de muncă și creație pen
tru dezvoltarea bazei energetice a pa
triei noastre prin realizarea de cen- 
trale nuclearo-electrice și alte surse 
noi de energie, pentru dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime și ma
teriale prin elaborarea de noi mate
riale cu caracteristici superioare, pen
tru introducerea progresului tehnic 
în economia națională prin instalații, 
aparate și tehnologii noi, care, valo- 
rificînd rezultatele cercetării de fizi
că, să permită creșterea productivi
tății muncii și a calității produselor, 
precum și reducerea consumurilor 
materiale și energetice".
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Omul zilelor noastre nu-și 
mai trăiește destinul de 
unul singur, detașat, intr-o 
lume numai a sa ; el este 
indisolubil legat de marii 
factori politici și economici 
ai timpului său. Așadar, 
eroul contemporan repre
zentat pe scenă trebuie să 
aibă pentru public funcții 
sociale și morale. în cen
trul atenției nu mai stau 
doar raporturile dintre el 
și sine însuși, ci raporturile 
dintre el și societate, dintre 
el și semenii săi.

Judecat dintr-o asemenea 
perspectivă, teatrul zilelor 
noastre capătă un pronunțat 
caracter educativ, modelul 
scenic lnfluențînd con
științele prin interogațiile 
și propunerile mesajului. 
Trăim într-o societate in 
care se produc mari trans
formări revoluționare, mo
delarea omului nou înscriin- 
du-se ca obiectiv primordial 
al politicii partidului și sta
tului nostru. Dar această 
luptă cu noi Înșine are loc 
într-un secol în care civili
zația provoacă modificări 
fundamentale în modul de 
gindire și în ritmurile vieții.

Construim o societate 
nouă cu încredere și devo
tament, conștienti că aceas
ta e calea spre fericire, spre 
viitorul de aur al omenirii, 
comunismul. Necesitatea în
țeleasă este o teză filozofi
că la care aderăm, dar și 
un principiu de viață pe 
care-1 practicăm. învățăm 
să trăim altfel, convinși în 
cele din urmă că „fericirea 
personală nu se poate rea
liza încâlcind dreptul la 
fericire al altora, ci numai 
in cadrul fericirii generale 
a colectivității".

Socialismul se construieș
te de către oameni, pentru 
oameni. Ritmurile vieții 
pun stăplnire pe existența 
noastră, dar firea omeneas
că se schimbă mai greu. 
Societatea în care trăim îl 
ajută pe om să se cunoască 
pe sine și-l educă să se 
construiască după un model 
uman exemplar, comunis
mul. Omul nou către care 
aspirăm este o ființă reală. 
Omul acesta este puternic 
integrat social, creator de 
valori autentice, cu o bo
gată viață, spirituală, con
știință înaintată. Este o 
personalitate puternică ce 
se afirmă multilateral în 
sfera creației materiale, so
ciale și spirituale.

Devenirea umană, această 
dialectică tn existență, tre
buie să țină seamă de fi-

rea omenească, de trăsătu
rile de caracter ale fiecărei 
individualități, mai ales că 
edificăm o i 
demnitatea 
mai presus

„Trebuie 
nă claritate 
varășul Nicolae Ceaușescu 
— nu ne propunem și nu 
ne putem propune unifor
mizarea omului. Aceasta 
ar fi o absurditate, un 
nonsens. Noi acționăm pen
tru formarea unui om de 
omenie, cu o pregătir^ mul
tilaterală, a unui comu
nist de omenie. Urmărim

societate în care 
omului este 

de orice.
să existe depll- 

! — spunea to-

judecăților lui filozofice. 
Intensitatea cu care artistul 
își trăiește el însuși viața 
determină, pînă la urmă, 
substanța operei dramatice, 
sinceritatea, claritatea, do
rința de a comunica o ex- 
periență trăită. în momen
tul în care ești implicat in 
ofensiva pentru dobîndirea 
unor însușiri etice supe
rioare, cind oamenii își ve
rifică Încrederea in ei, dar 
și în ceilalți, cind lupți îm
preună cu o colectivitate 
să-i înfierezi pe carieriști, 
pe moftangii, pe cei care 
practică abuzul, atunci cind,

dicții. Dramaturgul 
buie să vegheze, să 
cearnă și să aducă pe 
nă contradicțiile I 
scriitorul de teatru 
un vizionar, dar și un acti
vist politic. Teatrul actua
lității este un teatru poli
tic, iar autorul pieselor res
pective este creatorul unui 
act ideologic-estetic.

A scrie despre realitatea 
contemporană nu înseamnă 
să faci treabă de mîntuia- 
lă, de conjunctură, să fa
brici scheme și personaje- 
fantoșe care se depreciază 
de la sine. Trebuie să con-

tre- 
dis- 
sce- 

latente, 
i fiind

(Urmare din pag. I)

TEATRUL ACTUALITĂȚII
- UN TEA TRU POLITIC

© Eroul contemporan, purtător al unor autentice adevăruri 
umane, al unui limpede mesaj social și moral ® Fondul 
tradițional de omenie și cinste poate dă noblețe personajelor 

pieselor de azi

Opinii de George GENOIU

crearea condițiilor celor mai 
propice ca omul să se poa- • 
tâ manifesta plenar în toa
te domeniile vieții sociale, 
fiecare cu capacitățile, per
sonalitatea și felul său de a 
fi, in spiritul comun între
gii societăți, al dragostei 
de dreptate, de adevăf, al 
curajului și cinstei, al sim
plității, . al hotărîrii de a 
lucra împreună cu semenii 
săi pentru fericirea proprie, 
pentru fericirea întregii so
cietăți". Artei noastre nu-i 
este și nu-i poate fi străi
nă o asemenea problemati
că umană complexă, înscri
să în documente politice 
care călăuzesc activitatea 
noastră de creație prezentă 
și viitoare. Implicarea crea
torului în istorie, în activi
tatea de educație, de for
mare a omului nou depin
de de ascuțimea spiritului 
de observație, de puterea 
de înțelegere a fonomene- 
lor sociale. Depinde, cred 
eu, într-o foarte mare mă
sură de intensitatea cu care 
artistul își trăiește el însuși 
viața, de măsura în care 
participă la existența cetății 
din interior, de caracterul

Împreună cu ceilalți comu
niști, acționezi să se facă 
dreptate, să învingă adevă
rul, te lupți pentru binele 
social și spiritual al cetății, 
nu poți să scrii despre alt
ceva decît despre viața pa 
care o trăiești, despre oa
menii pe care li iubești sau 
îi detești.

Bineînțeles că flecare ar
tist se diferențiază, unul de 
celălalt, ca structură psi
hică, talent, tehnică profe
sională. Experiența de via
ță personală influențează 
însă, în mod hotărîtor, pro
blematica fiecărei creații.

Dramaturgul, ca 
alt creator, trebuie 
pună modele de viată și 
comportament. Nu 
te, ci adevăruri umane și de 
viață autentică, emoțio
nantă, credibilă. Drumul 
dramaturgului în etapa ac
tuală este plin de răspun
dere și responsabilitate eti
că și profesională. El tre
buie să înțeleagă complexi
tatea factorilor sociali și 
politici, problematica uma
nă a acestui sfîrșit de veac 
plin de contraste și contra-

oricare 
să pro
precep-

struiești eroi care se deter
mină din ei înșiși, din 
viața lor lăuntrică în rela
ție, firește, cu mediul so
cial în care trăiesc. Nu toți 
oamenii sînt consonant! cu 
epoca, cu vremurile în. care 
s-au născut și 
Există și destine 
nice, care trăiesc 
tea sau în urma 
lui. Mai sînt și oameni care 
nu pot ține pasul cu rit
murile vieții, n-au suflu 
pentru acest maraton. Unii 
abandonează din start, alții 
pe parcurs... Toate aceste 
probleme intră în sfera 
conflictului dramatic, în 
conținutul interogațiilor și 
propunerilor din actul tea
tral reprezentat..

Dar aceste adevăruri se 
întîlnesc, adeseori, și în 
practica vieții noastre tea
trale. După cum întîlnim și 
piese anacronice, care se 
depreciază repede ca o că
mașă de celofibră, dar sînt 
și piese care se joacă după 
trei, patru sau cinci ani, de 
la data la care au fost scri
se. De ce ? Pentru că, scri
se

trăiesc, 
an.acro- 

înain- 
timpu-

într-o anume conjunc-

românesc de azi, cu toate 
juxtapunerile de tradiții și 
revoluționarism,: în , djșcon.-.. 
tinuități.-.uțieorit.^abrupțeHșLj 
în convergențe esențiale.

br.-fcfirTkf.p.' -.crm??;
Monumentul de artă — 

cind e adăugat cu pricepere 
— dă totdeauna un sens și 
o fixare monumentului na
tural : simbolul de oțel de 
la hidrocentrala de pe Ar
geș, ca săgeata ultimă a 
unui dom medieval. Obiec
tele sculpturale stranii de 
pe țărmul Canalului Du
năre — Marea Neagră, la 
Medgidia. Statuile de lemn 
dintr-o poiană, mai sus de 
Baia Mare.

Undeva, la cota cea mai 
înaltă a Transfăgărășanului. 
s-ar potrivi o sugestie mo
numentală a vitejiei ; căci 
drumul acesta, fabulos în 
măreție, spintecînd peisaje 
grandioase și înfășurîndu-se 
pe după munți, e o între
prindere semeață, dusă Ia 
capăt cu o vitejie nespusă.

Desigur, nu numai vitejie 
a construcției, ci și inge
niozitate inginerească. Nu 
vom cunoaște niciodată toa
te numele celor ce l-au 
creat, deschlzînd ochiului 
întinderi pe care altminteri 
poate nu le-am fi cunoscut. 
Un monument, un obelisc, 
un semn de bronz, ori de 
bazalt, ori de marmură 
albă, ori o efigie uriașă să
pată în piatra muntelui, așa 
cum și-au imortalizat ame
ricanii eroii, ni l-ar aminti 
pe toți autorii Transfăgără- 
șanulul. Ar trebui așezat 
într-un loc unde torențil 
cumplițl și prelungi l-ar

tură, ele o depășesc, prevăd 
mai mult, au un mesaj cu 
bătaie mai lungă. Teatrul 
avind și o funcție de pro
filaxie socială, ar trebui să 
capete o mai mare pondere 
în acțiunea preventivă de 
educație morală.

Dramaturgul poate ajuta 
la înțelegerea complicate
lor probleme ale devenirii 
sociale. Lumea Inventată 
de el, cu umbrele și lumi
nile vieții, este o lume 
ideală, posibilă și oamenii 
aspiră totdeauna spre o 
condiție superioară. Omul 
cînd se intîlnește cu un mo- ■ 
de! căruia dorește să-i se
mene nu rămîne indiferent. 
Teatrul a avut dintotdeauna 
puterea de a influenta con
științele și destinele. Por
nind de la adevărul — una
nim acceptat — că- reali
tatea teatrului poate in
fluenta realitatea vieții. Un 
roman, o piesă de tea
tru, mai ales, influențează 
relația cu cititorul și spec
tatorul. Un fapt de artă în
cărcat de viață devine el 
însuși viată exemplară pen
tru publicul respectiv.

Tuturor acestor gînduri 
despre teatru, despre func
ția lui educativă le-am 
căutat echivalențe și In con
ținutul noilor mele piese 
de teatru. Eroii pieselor res
pective, intitulate Doi pen
tru un tango și Casa noas
tră, își caută rădăcinile, 
obîrșiile și luptă pentru or
dinea morală, în condițiile 
dezrădăcinării familiei țără
nești tradiționale. Deveni
rea socială, profesională nu 
numai că nu este firesc să 
afecteze fondul de umani-, 
tate, de omenie și cinste 
cu care venim din străbu- 
nime. dar este menită să 
contribuie la potențarea lui, 
la superioara afirmare. Oră- 
șenizindu-ne, ducem mai 
departe cu noi tradițiile 
milenare, forța morală și 
de cinste a neamului.

Convins fiind că teatrul 
de actualitate participă la 
viitor, la construcția uma
nă și socială, că trebuie să 
răspundă, _ prin puterea de 
comunicare, prin perenita
tea ideilor și personajelor 
întruchipate scenic, sarci
nilor educative limpede 
formulate în documentele 
Congresului al XII-lea 
P.C.R., voi continua 
scriu o dramaturgie a 
lelor noastre, cu eroi și
timplări din această epocă 
de adinei transformări re
voluționare.

al 
să 
zi- 
în-

Curatele legi 
ale muncii

(Urmare din pag. I)
tezelor Congresului al XII-lea și mo
del social al gindirii secretarului ge
neral al partidului, nouă formă de 
manifestare a filosofiei politice ro
mânești de la cota 1980 a reînnoiri
lor ei moderne, el corespunde unui 
conținut reînnoit, unor necesități 
economico-sociale superioare, unei 
extinderi continue a democrației so
cialiste. " - -
Unității 
suflarea 
națiunii 
la un procent numit, in lumea in-. 
treagă, spectacular. Este un front de' 
luptă chiar dacă baricadele nu sînt 
văzute pragmatic : un front de luptă 
cu vechiul, cu inerția. Un front de 
luptă cu ideile nocive ce ar vrea să 
denigreze și să impieteze evoluția 
civilizației României socialiste mo
derne. Un front de luptă pentru 
desăvirșirea sistemului de apărare a 
victoriilor revoluționare și, dacă e 
nevoie, de sacrificul suprem pentru 
păstrarea lor. Este, insă, in primul 
rînd, un front creator, activ, con
structiv și pașnic, in lumea frumos 
diversificată a muncii, un front al 
legilor cinstite și curate ale muncii 
cotidiene și ale viselor îndrăznețe. 
Unitatea națională nu e o idee in 
sine, aricit ar fi ea de sublimă, ci o 
realitate autoimpusă, o problemă de 
conștiință, un factor creator și edu
cativ. Nimic pe lumea asta nu- s-a 
făcut fără sudoare și nici un popor 
un a putut rezista dezbinat. Avem 
azi conștiința că pentru a ne men
ține la zenitul marilor noastre acțiuni 
e nevoie de unitate națională, 
acea unitate in cuget și simțiri 
care o promulga poetul și căreia 
ii adăugăm unitatea de acțiune 
toate fronturile : de muncă, de 
getare, de apărare.

Fără îndoială că apelul fierbinte 
lansat de secretarul general al parti
dului la cel de-al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste va avea mare ecou și in con
știința creatorilor de frumoși Transfi
gurat în opere de artă, în sporul în 
calitate pe care ni-l cere partidul, 
apelul generos va fi privit de artiști 
ca 
tor 
gii 
vom . .
paginii albe, ce așteaptă gindul fertil, 
verbul înaripat, cit și in acțiunile 
publice, obștești — de zicala : unirea 
face puterea ; ne vom însoți în fap
tele cotidiene de povața tuturor mo
mentelor nodale în care neamul nos
tru s-a salvat prin unitate, dindu-ne 
seama, pe deplin și lucid, că tocmai 
pentru această unitate națională, 
ridicată în altitudinea marilor 
idei, trebuie să luptăm cu 
dăruire, prin toate mijloacele 
și personalității noastre.

In Frontul Democrației și 
Socialiste este cuprinsă toată 

țării legată de destinele 
și de progresul -ei economic 

in-

De
pe 

noi
pe 

cu-

un frumos cerc atotcuprinză- 
al întregului popor, al intre- 
noastre națiuni socialiste. Ne 

aminti deci — atît în fața

sale 
totală 
artei

— carnet plastic’ -

Poezia culorilor
Cu pasiune și perse

verentă in a explora 
lumea formelor și a 
culorilor, doctorul Ni- 
colae N. Hornet a 
ajuns acum la cea de-a 
treia manifestare per
sonală. Expoziția de la 
Galeriile de artă ale 
municipiului București 
ni-1 dezvăluie încă o 
dată ca pe un atent 
observator nu numai 
al lumii exterioare, ci 
și al propriei sensibi
lități, ca pe un artist 
care depășind cadrele 
amatorismului a știut 
să stabilească cores
pondențe între forme
le exterioare și stările 
subiective, să afle in 
inflexiunile liniei, in 
fluiditatea culorii un 
echivalent al proprii
lor emoții. O „Iarnă 
de basm“ sau o „Pri
măvară aurie", „Sin
gurătatea mării" sau 
„Noaptea în pădure", 
„Toamna cocorilor" 
sau „Peisaj cu nor 
alb" — pentru a cita 
citeva din lucrările 
expuse acum — conțin 
aceste emoții provoca
te de contactul cu lu
mea exterioară. Ele au 
un coeficient de con
cretețe destul de ridi
cat pentru a transmite 
gîndirii poetice care 
le-a declanșat aspira
ția spre „poetizarea" 
nu numai a motivelor 
în sine, cl și a rela
țiilor cu ele.

Pictînd, Nicolae N. 
Horneț îșl interpretea
ză emoțiile și implicit 
interpretează ceva din 
spațiul, întîmplările, 
obiectele care-1 încon
joară, din sentimente
le, reacțiile pe care 
ele le-au declanșat în 
conștiință. Nu numai 
în lucrările în care 
pot fi recunoscute pre
cise repere tematice, 
dar și într-o altă ca
tegorie de imagini de
terminate de stări su

biective (imagini inti
tulate, de pildă, „Fră- 
mîntări", „Pasiuni, 
„Cintec", „.Reculege
re") asistăm la aceeași 
sondare a particularu
lui motivată psihologic 
și vizînd comunicarea 
afectivă. Sînt lucrări 
în care vibrează corzi
le unei interiorizări, 
ale unei sensibilități 
reale, lucrări în care 
mina artistului a știut 
să fixeze ceva din ar
moniile și dominantele 
lumii sale lăuntrice.

Culoarea amplifică 
această impresie. To
nurile luminoase, dis
crete se învecinează.

fără să distoneze, cu 
fastuoase violente cro
matice. Simplitatea, 
farmecul tonifiant care 
le învăluie ascund' de. 
fapt o muncă ăsi'd'uă,
studiul atent al unor 
prestigioase '.modalități 
de expresie în vederea 
organizării1 ritmice a 
suprafețelor, a articu
lării armonioase,. Echi
librate a formelor ’ și 
culorilor.

Limbajul fluent; e- 
locvența calmă și sigu
ranța exprimării con
stituie cadrul- cel mal 
potrivit afirmării în 
continuare a artistului.
Marina PREUTU

• •• ' /•-■ .. • '5 ' ■ . '

E bună sarea in bucate,
dar să nu fie... prea săratăV

în ce măsură este sarea necesară 
sau nocivă organismului, care este o- 
piziia specialiștilor și cum trebuie pri
vită această problemă ? Prof. dr. Cor
nel DUBEA, șeful clinicii medicale I 
din Tîrgu Mureș, a avut amabilitatea 
să răspundă la întrebările noastre.

— De la bun început trebuie pre
cizat că sarea este absolut necesară 
organismului ; fiind unul din con- 
stituenții-.- indispensabili, dar care șe 
elimină zilnic din organism, ea tre
buie ă'duSă'l tdntîiîuu,. pdată ’cu „ali
mentația, (. ,

•— Pentru 'cd fiecare consumă după 
preferință, gust sau obișnuință, ne 
puteți spune ce cantitate este, obiec
tiv, necesară ?

— Necesitatea este tn funcție de 
cantitatea de sare care se elimină ; 
în mod normal sînt eliminate din 
organism circa 5 
grame 
primul 
rinichi 
puțin 
spirație. 
pierdere 
să . fie 
port -----
alimentația .... _
mă in medie 10—15 grame sare pe 
zi. Bineînțeles este vorba de un obi
cei alimentar care, luat în sine, nu 
prezintă un pericol pentru omul 
sănătos tocmai pentru că sarea, așa 
cum arătam mai înainte, se elimină 
zilnic din organism. Se știe că in 
organism nu există „depozite" sau 
rezerve de sare, așa cum este cazul 
fierului sau calciului din măduva 
osoasă și schelet etc. în organism, 
sarea se găsește în diluții de 9 la 
mie (soluție fiziologică) în spațiile 
interstițiale, in plasma sanguină și 
pretutindeni unde există lichid în 
organism, deci în cantități extrem 
de reduse, iar Întregul surplus de 
sare se elimină prompt prin rinichi. 
In stare mai concentrată sau diluată, 
in așa fel incit să se mențină con
stantă cantitatea din organism.

— Cînd poate deveni nociv exce
sul de sare ?

— Răspunsul se poate da raportat 
la Individ (sănătos sau suferind) sau 
la o colectivitate. Sînt boli în care 
medicul recomandă consumul de sare 
restrîns, în cazurile în care există

tendința de a reține apa sub formă 
de edeme sau colectare de lichid in 
torace, abdomen etc. Reținerea apei 
în organism are loc în anumite boli 
cardiace (insuficientă . Cardiacă), re
nale, hepatice etc. In aceste cazuri, 
orice supliment de sare, adică tot ce 
depășește capacitatea rinichiului de 
a elimina, poate dăuna. De aceea, sa
rea trebuie exclusă cit mai com- 

,, plet, ,iar după: ce edemele (umtla.V.i- 
rile de la nivelul picioarelor; ‘Țâței, 
miinilor etc.) au fost eliminate va 
fi necesar in "continuare un regim 
hiposodat (cu 'sare puțină). în așa fel 
incit aportul să' echilibreze per
fect eliminarea de sare (circa 4-5 
grame pe zi).

Restricția de sare in alimentația 
1 bolnavi-

deși. nu e- 
retentie da 
și de sare, 
experiența

dectt patriotism nobil in 
slujba gîndului tipărit.

★
Stăm în jurul mesei din 

clubul uzinei,, sociologi, jn- 
:,j;in.9j;i, esteticieni, tehni
cieni, critici, maiștri.' actori,

prenumăra șl sporirea fon
dului patronimic.

„De ce n-ați tras la ho
tel ? — se

■ gazda. Că avem și hotel. Cu 
^restaurant. Se servește și

..(înțeles...".
N-ăm găsit aici, a doua 

zi, decît „delicioasa citro
nadă vărsată" și un bătrîn 
nostim care-și ciocnea pa
harul de fruntea fiecărui 
mesean, urîndu-1 „Să fii 
foarte iubit", astfel că am

ocrotl ca niște eșarfe vl- 
brînde.

Oamenii care lucrează 
acum la desăvirșirea tune
lului,' în întuneric.' sub cu- • 
rehți* > înghețați, în; ploaia;: < ............... ,
căzind din cerul nemilos. whisky. De-al nostril, bun 
de rocă, călcînd numai,..pe: m 
pămînt noroios, dau o oa
recare idee 
buie să fi 
înfăptuire 
șosele.

despre ce tre- 
fost munca de 
a maiestoasei

★
Cum cabana Btlea-Lac, la

interesează

w
muncitorii psihologi ; dis
cutăm despre creativitate 
în muncă și în artă, discu
ție fierbinte, cu nu puține 
controverse, însă cu un 
vector clar : aspirația spre 
valoare autentică.

Reșița e azi un complex

Uzare, despre natura crea
tivității, stimuli și elemen
te de blocaj, stereotipie și 
novatorism (cu accent asu
pra novatorismului de 
mase),_ despreopțiuni, de--;:.: ctin7scht7 o^eni 7u“ ăirt’ț' 1 

practic ce au învățat însă 
.. Bă gindească și în abstract, 

realizind, concomitent cu 
înfăptuirile curente, direc
ții de evoluție îndepărtată 
în profil teritorial și racor
duri teoretice cu problema
tici de interes mondial. Că
lătoresc în lume, au de-a 
face din ce în ce mai frec
vent cu străini dornici să 
cunoască experiențele noas
tre și să ne împărtășească 
din ale lor, sînt obligați să 
învețe limba computerelor, 
să decodeze statisticile, să 
traducă în decizii concluzi
ile sociologilor, economiști
lor, ecologilor, politologilor, 
hotărînd in cunoștință de 
cauză.

Treptat, realizăm și noi 
ideea că acțiune colectivă, 
conducere colectivă, nu în
seamnă șederea la taclale, 
pentru adoptarea soluțiilor 
lăutărești, stimularea por
nirilor vitejești și asuma
rea singular-dramatică a 
răspunderilor de moment, 
ci consultul competențelor 
pentru optimizarea decizi
ilor pe vectorii politicii ge
nerale. Probabil că trăim 
momentul istoric al crista
lizării personalităților au
tentice de conducători ai 
treburilor obștești, moment 
in care improvizații și im
provizatorii cad tn desuetu
dine prin efectul neted al 
incompatibilității cu funcția. 

Zicînd „moment", mă 
gîndesc, desigur, la o peri
oadă istorică relativ înde
lungată.

' "cizii și competență în con
ducere. S-a dezbătut și 
chestiunea non-creativită- 
ții. sau a gradului zero in 
această materie. Un tehni
cian a rostit o propozițiune 
cu miez : „Cine nu creează 
nimic, creează probleme 
altora".

Vrednicia, pretutindeni la ea acasă
care ajungi sărind din 
groapă-n groapă, e neîngri
jită, neprimitoare, nepriete
noasă, iar cabana Bîlea- 
Cascadă te respinge prin 
afișe vizibile de la distan^ 
ță, lăsîndu-te doar să-i 
admiri fațada, aburită de 
sudoarea ceții înghețate, 
coborîm spre Sibiu și înnop
tăm la Cîrțișoara, într-o 
casă țărănească obișnuită.

Zic casă obișnuită și în
țeleg casă nouă, cu patru 
odăi mari, sobe de teracotă, 
frigider, televizor și tele
fon. Mîncăm ouă proaspete, 
aflînd cite ceva despre 
vrednicia cocoșului autoh
ton numit Poldark. bem 
lapte gras de bivoliță și ne 
amuzăm de veselia cîinelui 

feluriteturtit care face 
giumbușlucării la numele 
de Kojak, cu car.e a fost bo
tezat. Printre avantajele 
telecivilizației pare a

preferat să ne petrecem un 
ceas la muzeu. Am cunos
cut multe muzee sătești, 
care își au farmecul și bo
găția lor originală. Aici se 
păstrează cite ceva și din 
amintirea lui Badea Cîrțan.

Privim hrisovul de ates
tare a existenței de cinci 
secole a comunei, semnat 
de Radu cel Frumos „domn 
al Ungrovlahiei" la 17 mai 
1473 ; ne oprim o clipă la 
exponatele ce vorbesc des
pre „Glăjăria" din veacul 
trecut — pahare albastre cu 
anul încrustat în fibra sti
clei ; adăstăm îndelung în 
sala închinată acelui țăran 
cutezător și mintos care a 
vînturat prin toate ținuturi
le românești cartea de lite
ratură și știință, a dus o 
muncă strălucită de difuzor 
voluntar, cum am zice azi, 
în tară și departe de hota
rele ei, dintr-un imbold 
lăuntric care nu era altceva

uzinal de parametri mon
diali, cu o dinamică pro
ductivă impresionantă. As- 
cultîndu-i pe unii din oa
menii care construiesc acum 
uriașe motoare de nave am 
avut plăcerea să constat ri
goarea în limbaj și simțul 
acut al perspectivei. Preocu
pările științifice sînt acum, 
aici, la ordinea zilei. In
venția e o necesitate, 
decurgînd din obligația de 
a nu pierde ritmul, ca și 
din aceea de integrare tn 
angrenajul unei industrii 
care se autoperfecționează 
necurmat pentru a-și asi
gura un loc bun In compe
tiția planetară, pentru a 
conferi vigoare economiei 
naționale și a 
corespunzătoare 
societății.

S-a vorbit,
masa rotundă, despre dia
lectica personalizării, între 
multilateralitate șl specia-

da produse 
cerințelor

așadar, la

L-am ascultat apoi pe 
unul din conducătorii jude
țului vorbind despre viito
rul ținutului, în termeni 
plastici și preciși, nu însă 
lipsiți de poezie. Exploatar 
rea în front larg a șisturi
lor bituminoase de la Ani- 
naj realizarea unui șir de 
hidrocentrale pe rîuri inte
rioare, sistematizarea ora
șului principal, amenajările 
turistice ale zonpi, mai ales 
la Băile Herculane, erau 
evocate nu ca simple ac
țiuni înscrise într-un plan, 
ci ca rezultate ale unor stu
dii de mare complexitate, 
cu vaste și îndelungi cer
cetări interdisciplinare, cu 
un număr mare de ipoteze 
asupra consecințelor fiecă
rei dezvoltări și a proble
melor ce urmează să apa
ră, cu variante de soluții, 
tinzînd spre punctul cel 
mai favorabil sub toate ra
porturile.

Tovarășul Geană,

prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean, 
mi-a amintit, in timp ce 
vorbea, de mulți alți colegi 
aj săi din țară pe care i-am

I

pe zi, în 
rînd prin 

și foarte 
prin tran- 

Această 
trebuie 

compensată 
echivalent. în 

obișnuită

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

printr-un a- 
realitate. în 

se consu-

mai este indicată in cazul 
lor cu hipertensiune arterială,

care, 
xistă 
lichid 
totuși 
a arătat că sarea 
mărește suscepti
bilitatea arterelor 

prin vasoconstric- 
duca Ja creșterea 

toate a-

Porțile trecute 
prin portițe

„Regula jocului" în orice afacere ilegală 
este... discreția. Ei bine. Bălan Constantin 
din comuna Gălbinași, județul Buzău, și-a 
permis să ignore această „regulă". Am pu
tea spune chiar să o sfideze, de vreme ce 
a cutezat să-și transforme bătătura într-un 
adevărat poligon de producție, unde a meș
terit, în văzul lumii, dar fără a avea autori
zația necesară, garduri și porți metalice des
tinate unui comerț pe scară largă.

Afacerile îi merg strună luni de zile, fă- 
clnd livrări la domiciliul clientului. (Cu un 
autocamion de la C.A.P. Bentu, condus de 
C. Cochirleanu, care, culmea „coincidenței", 
avea de făcut drumuri tocmai acolo și atunci 
cînd avea și Bălan de transportat garduri).

■ Și cu toate că antecedentele personale (cite
va furturi) îl recomandau în mod deosebit 
pe Bălan atenției publice, autoritățile comu
nale nu vedeau și nu auzeau nimic. Parcă 
erau legate și la ochi și la urechi.

Carul se va poticni totuși de buturuga... 
aprovizionării. In această situație, Bălan își 
îndreaptă atenția spre depozitul de mate
riale al întreprinderii „Metalurgica" din 
Buzău. In stilul său caracteristic. Dă buzna 
In depozit ca la el acasă și, cu banii în 
mină, ii ispitește pe primul gestionar întilnit 
In cale — Matei Nicolae. Acesta, In loc să-l 
dea pe mina miliției sau măcar afară din 
depozit, o scaldă :

— Știți, nu-i chiar depozitul meu... Mi-ar 
cam trebui niște forme, ca să vînd... Nu 
prea dăm la particulari...

Refuzul suna mai mult a promisiune, de
cît a refuz. Dar Bălan n-are timp de tîrgu- 
lală. Așa că îi aruncă „undița" lui Oprea 
Constantin, primitor-distribuitor la același 
depozit, care își fixează fără echivoc pre
tențiile :

— Dai trei sute, îți dau șapte foi de tablă.

Cum să nu dea I Era un adevărat chili
pir. Tabla valora peste mie. Gestionarul nu 
se încumetă totuși să-i dea tabla din depo
zit. Și, în fond, de ce ar 
rampa C.F. — depozitul 
prinderii — zăceau munți 
păzite de nimeni. Atît i-a 
să se trezească singur în 
umplut

fi riscat, cind pe 
ad-hoc al între- 
de materiale ne
trebuit lupului — 
mijlocul stînii. A 

umplut camionul ochi cu tablă, țeava și 
bare de oțel. în drum spre casă însă apare 
miliția.

A urmat firescul epilog : penal. Din care 
sperăm să tragă învățămintele de 
toți cei ' '
Bentu, la întreprinderea „Metalurgica" sau 
la I.T.A. Buzău — și-au ignorat atîta vreme 
atribuțiile și îndatoririle elementare de su
praveghere și control, deschizindu-i astfel 
fel de fel de portițe negustorului de porți.

rigoare
care — la Gălbinași, la G.A.P.

În flagrant delict 
.....minune"

Cind și cum a Început cariera de... sfînt 
a lui Ștefan C. Vasile, nu se poate spune 
exact. După propriile-î mărturisiri, prin
1973. Ceilalți susțin că primele „minuni" 
avea să le anunțe cu regularitate abia după
1974. Pînă atunci, recitalul său se rezuma la 
rugăciuni declamate pe ulițele satului, aca
tiste și afurisenii. Cert este că patru ani mai 
tîrziu, „sfîntul" Ștefan C. Vasile ajunsese o 
persoană de oarecare notorietate — chiar și 
în București, Buzău și Brăila — Iar comu
na sa natală — Glodeanu Siliștea — un loc 
de pelerinaj. Este dealtfel și perioada in 
care experiența sa de sfînt se cristalizează 
în deplin acord cu un principiu mai mult 
decît laic : investiții minime, profit maxim.

Sfîntul renunța în primul rînd la depla
sări. La cele „profesionale", firește. Singu
rul loc în care mai oficiază este domiciliul 
conjugal. De preferință odaia în care se află 
televizorul, al cărui program îl urmărește

împreună cu nevasta șl ...clientela. Totoda
tă, recuzita sacrosanctă este redusă la : o 
candelă, luminări, un lacăt șl o damigea- 
nă, citeva lame de ras și o duzină de ven
tuze. Bani în plus nu mai dădea decît, cel 
mult, pe conservele de babușcă cu care îi 
ospăta — întru întremare — pe cei ce riscau 
„minunea minunilor" : ventuze aplicate peste 
tăieturi făcute cu lama pe 
catul atîrnat 
ar fi fost el.

De regulă 
înțepenească ..... 
aprinsă în mină și să dicteze acatiste. Și 
cum nota de plată se făcea după numărul 
de cuvinte folosite, vă imaginați cit de cum
pătat era la vorbă... In acest timp, cu ex
cepția celui ocupat cu „stenograma" acatis
telor, toți ceilalți trebuiau să îngenunche
ze, pe rînd, la căpătîiul său și să facă mă
tănii, După care se aprindea lumina și fie
căruia 1 se dădea să bea din damigeana 
ceai. La discreție.

Așa tămăduia „sfîntul" Ștefan C. Vasile 
din Glodeanu Siliștea de ce vrei și ce nu 
vrei. De la burlăcie și bube-n cap pînă la 
sluțenie și alte dandanale trupești sau su
fletești. Pînă cind unul din păcăliți și-a luat 
inima în dinți, a lăsat rușinea la o parte și 
a mărturisit toată potlogăria la miliție.

Citeva zile mai tîrziu, „sfîntul" este sur
prins în flagrant delict de ...minune. Avea 
să fie totuși scos de sub urmărire penală 
după un examen medical. Nu era decît un 
biet nebun.

Biet nebun, biet nebun, dar...

de mădularul
însă, „sfîntul" 
pe pat, întins,

spinare și la- 
beteag, oricare
se rezuma să 
cu o luminare

Escrocul în „rol 
de compoziție"

— Am o afacere cu A mare, la Buzău.
— Vin cu tine.
Dialogul avea loc pe peronul Gării de 

Nord. Citeva clipe mai tîrziu, Dumitriu Ste-

lian șl Georgescu George, foști colegi de 
„pension" (citiți penitenciar), își sărbătoreau 
reîntîlnirea, la un pahar de bere și de vorbă, 
în vagonul restaurant.

Dar, ca „profesioniști", nu și-au irosit prea 
mult timp cu discuții protocolare. Angrosist 
de bijuterii, aur și automobile, Georgescu 
își pune confratele la curent cu ultimele sale 
„performanțe". Din acest punct de vedere, 
Dumitriu era un biet începător :

— Sper să „storc" și eu vreo citeva mii de 
la nevasta unuia din Buzău, pe care l-am 
cunoscut „înăuntru". Lucrează la întreprin
derea de utilaj tehnologic. Altceva nu mai 
Știu~ despre ea. Așa că, merg la inspirație. 
Văzîhd și făcînd.

Norocul face ca In același vagon-restau- 
rant să apară întimplător și un oarecare Ion 
Chiorpec. De ce noroc ? Pentru că omul 
lucra chiar la I.U.T. Buzău. Ideea că ar 
putea fi un tip folositor nu i-a venit Iui 
Dumitriu, ci lui Georgescu. Care face pre
zentările :

— Tovarășul Dumitriu, deputat.
Nici mai mult, nici mai puțin ! Dumitriu 

n-a avut decît să prindă ideea din zbor. 
Pentru că tehnicianul de la I.U.T. a căzut 
singur în plasă, încercînd să exploateze la 
maximum „șansa" de a se face util, de 
a-și face și el o relație. Conduce simandi
cosul personaj pînă la întreprindere, adaugă 
la superficialitatea portarului propria-i pre
zență, astfel incit intrarea in unitate se re
duce la o simplă formalitate, nu scapă pri
lejul să se afișeze împreună cu noile sale 
cunoștințe chiar in cabinetul directorului 
tehnic. Acesta, la rîndul său, se mulțumește 
cu prezentările făcute de Georgescu, „con
firmate" de privirea sugestivă a secretarei 
și „întărite" de zîmbetul satisfăcut al lui 
Chiorpec. Iar Dumitriu, actor desăvîrșit, in
terpretează fermecător aria personajului 
„important", dar comunicativ. Se schimbă 
amical telefoane, se face o adevărată risipă 
de inutilități cordiale. Puțin mai tîrziu. din 
dispoziția directorului tehnic, sînt chemați 
într-un birou alăturat cei cu care „deputa
tul" pretinsese că. trebuie neapărat să stea 
de vorbă pentru a elucida „cazul Ițimie".

aceștia se află bineînțeles și soțiaPrintre ...
lui Irimie, de la care Dumitriu reușește să 
stoarcă patru mii de lei cu o singură frază :

— Sînt în măsură să obțin pentru soțul 
dumitale executarea pedepsei la locul de 
muncă. (?!).

Ce s-a mai Intîmplat după aceea, contea
ză mai puțin. Important este desigur că 
escrocul și-a primit pedeapsa. Să nu re
ducem totuși doar la atît morala, uitînd să 
reflectăm o dată în plus la obligația de a 
ști întotdeauna pe cine am lăsat să intre 
pe poarta întreprinderii, cui acordăm girul 
încrederii noastre.

Din. caietul 
grefierului

„Avind ultimul cuvînt, inculpatul recu
noaște numai modul greșit in care a greșit 
pentru a atinge urî scop legal și util".

de a răspunde 
tie. ceea ce 
tensiunii arteriale. In ___  ..
ceste boli, cu retenție sau ,jn’hiper
tensiune, restringerea consumului 
de sare, regimul alimentar fără sare 
sînt mai importante decît medicația I

— Există însă și medicamente care 
elimină sarea din organism.

— Aceste medicamente diuretice 
și salureti.ee reprezintă in adevăr ur 
mare progres al medicinii, contem
porane., Totuși nu . trebuie să, se 
abuzeze de ele consumind. în același 
timp sare, ci este mai indicat ca pa
cientul să aibă un; regim prelungit 
fără sare. Susținem acest lucru, 
deoarece administrarea acelor me
dicamente este însoțită ele pierderi 
de potasiu, fapt care determină tul
burări importante în organism. De 
aceea, medicamentele trebuie folo
site numai la indicația medicului 
și în doze cit mai mici, cu multa 
chibzuială. Tratamentul'fiind o pro
blemă individuală, în fiecare caz in 
parte trebuie să decidă medicul.

— Ce argumente. ne oferă studiile 
efectuate pe grupe mari de popu
lație ?

— Asemenea cercetări s-au făcut 
In diferite zone de pe. glob și la noi 
în țară. S-a putut, astfel constata 
că la oamenii sănătoși, dar care au 
un teren predispus la anumite boli 
(cum ar fi, de exemplu, hiperten
siunea), aportul de sare mărește ris
cul apariției acelei boli. Șe, știe că 
descendenții fac in proporție de o 
treime hipertensiune dacă părinții 
au fost bolnavi. In cazul cind con
sumul de sare, la deșcendenți, este 
exagerat, procentul de îmbolnăviri 

• este mai mare și totodată Hiperten
siunea apare mai devreme, la o 
vîrstă mai tinără. Aceasta se întîmplă 
și în cazul insuficienței cardiace, dis- 
funcției renale etc.

Studii epidemiologice făcute pe 
grupe mari de populație în diferite 
țări și la noi (în Deltă, la Jurilovca) 
au demonstrat că la acele grupe 
de populație care consumă în . exces 
sare (pescarii, de exemplu,; . pînă la 
20 grame pe zi, iar japonezii chiar 
mai mult) hipertensiunea arterială 
apare mai frecvent. S-a dovedit ast
fel că abuzul de sare poate deveni 
un factor de îmbolnăvire.

— Tentația există, știut fiind ci 
mincarea fără sare nu are gust.

— Da, dar. acest „gust" esțe
(Dosar nr. 256/1979, Judecătoria 

Buzău).
„...au consumat ambii inculpați aproxima

tiv un litru de țuică ți in timpul cînd con
sumau a trecut și partea vătămată care a 
fost invitat de inculpați ca să consume îm
preună țuică, acesta nu i-a refuzat, iar după 
ce au consumat, partea vătămată a plecat 
mulțumindu-le inculpaților, iar după ce a 
plecat, ce s-au gindit inculpații să se ducă 
după partea vătămată să-i ceară contrava
loarea țuicii, l-au prins, l-au dezbrăcat, deci 
au comis unele lucruri copilărești, fără să 
gindească la gravitatea acestora".

(Dosar nr. 849/1979. Tribunalul ju
dețean Buzău).

Florin CIOBĂNESCU

___ - . 0 
senzație subiectivă și în esență nu 
este decît o deprindere, sau obicei 
format în copilărie. Abuzul de sare 
poate fi evitat, este o problemă de 
cumpătare, de educare în familie a 
acestei deprinderi. Pentru toți cei 
care trebuie să renunțe la sare pre
cizăm că restricția de sare nu înseam
nă și restricție de condimente. Regi
mul fără sare este cu mult mai greu 
de suportat de pacient dacă nu se fo
losesc condimentele. Dacă pacientul 
nu are o intoleranță digestivă (ulcer, 
colite sau afecțiuni hepatice) poate 
folosi orice condiment : hrean, oțet, 
chimion, dafin, cimbru. muștar, 
piper, boia etc. Toate condimentele 
care nu conțin sare .’sînt .permise și 
indicate chiar, pentru ca și mincarea 
dietetică să fie consuhlată cu fi
rească plăcere.

Convorbire consemnată do 
Elena MANTU

! >

salureti.ee
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Socialismul, democrația, unitatea
(Urmare din pag. I)
sebire de naționalitate, la rezolvarea 
treburilor obștești, al inmănuncherii 
și mai strînse a tuturor energiilor 
națiunii in opera de construcție so
cialistă.

Tocmai acestei cerințe i-a răspuns 
crearea Orgahizațiilor democrației și 
unității socialiste, ca organizații poli
tice de masă, revoluționar-patriotice, 
cărora le revine un rol deosebit de 
important în organizarea participării, 
în strînsă, colaborare și sub condu
cerea partidului, a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii Ia condu
cerea diferitelor domenii de activi
tate, a treburilor obștești, atit pe plan 
local, cit și național.

Pe această linie se relevă însem
nătatea măsurii stabilite de Congres 
privind organizarea adunărilor publi
ce denumite „Tribuna Democrației", 
ca foruri de intilnire sistematică, 
lunară, a maselor de cetățeni cu re
prezentanți ai organelor de partid și 
de stat, cu depuțați, cu conducători 
din economie, pentru dezbaterea și 
clarificarea diferitelor probleme ale 
vieții economice, politice, sociale. 
Este evident că acestea vor constitui 
un puternic factor dinamizator ai 
vieții noastre social-politice, vor re
prezenta adevărate focare ale spiri
tului civic, ale manifestării inițiativei 
gospodărești.

Prin ansamblul măsurilor adoptate 
de Congres, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste se constituie în- 
tr-un vast mecanism social, profund 
democratic, reunind sub conducerea 
Partidului Comunist Român, prin or
ganizațiile de masă și obștești — 
&«.. Abatele, organizațiile de femei, de 
tinyret. uniunile cooperatiste, uniu
nile -de creație, organizațiile profe
sionale etc. — ca și prin organiza
țiile sale proprii, toate clasele și pă
turile sociale ce alcătuiesc societa
tea noastră, muncitori, țărani coope
ratori și din zone necooperativizate, 
intelectuali, meseriași, tineri și vîrst- 
nici. bărbați și femei, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, exprimind solidaritatea și frăția 
dintre toți oamenii muncii, fără deo-

sebire de naționalitate, unitatea de 
interese și aspirații a intregului popor.

Crearea noilor structuri organiza
torice, atribuțiile încredințate sînt o 
vie reflectare a nivelului considerabil 
sporit al conștiinței politice și civice 
a oamenilor muncii, au fost posibile 
tocmai pe baza creșterii puternice a 
conștiinței socialiste a poporului. De 
altfel, această creștere a conștiinței 
s-a oglindit și in desfășurarea lucră
rilor Congresului, lucrări ce au pus 
în evidentă spiritul de inaltă respon
sabilitate, competența superioară a 
reprezentanților tuturor categoriilor 
sociale (de menționat că a fost Con
gresul cu cea mai largă participare 
de pină acum a femeilor). Frontului 
Democrației și Unității Socialiste ii 
incumbă importante îndatoriri in des
fășurarea mai departe a acestui pro
ces, în dezvoltarea conștiinței socia
liste, pe plânul activității politico- 
educative pentru lărgirea orizontului 
politic, ideologic și cultural al oame
nilor muncii, pentru cultivarea spiri
tului revoluționar, a patriotismului 
socialist. Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Congres, 
aceasta va avea o mare însemnătate 
in procesul integrării tot mai . pro
funde a partidului in societate, al îm
pletirii tot mai strînse, organice, a 
existenței sale cu existența întregului 
popor, al ridicării conștiinței cetățe
nilor nemembrl ai partidului la nive
lul membrilor de partid —’ proces 
care, în perspectiva istorică, va duce 
la însăși contopirea partidului cu so
cietatea, la fuziunea sa în masa oa
menilor muncii.

Așa cum s-a arătat la Congres, un 
rol deosebit de important, o primă 
și imediată sarcină majoră care re
vine Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste este pregătirea și orga
nizarea alegerilor de depuțați in 
Marea Adunare Națională și in con
siliile populare, de la 9 martie. Fron
tul Democrației și Unității Socialiste 
va trebui să asigure toate condițiile 
ca alegerile să constituie un moment 
de amplă participare a maselor la 
conducerea societății, să prilejuiască 
o nouă și puternică demonstrare a 
forței democrației noastre socialiste.

a unității și coeziunii întregii națiuni, 
a trăiniciei și superiorității orînduirii 
noi, în care poporul român este cu 
adevărat liber și- stăpîn pe soarta sa. 

în cuvintarea rostită la înche
ierea Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd o apreciere sintetică 
desfășurării lucrărilor, a arătat că 
acestea au demonstrat unitatea de 
nezdruncinat a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire dc naționali
tate, a întregului popor în jurul parti
dului, forța politică conducătoare a 
societății noastre, care își îndeplineș
te misiunea istorică in strînsă uni
tate și împreună cu întregul popor, 
pentru că numai și numai pe această 
cale se poate asigura făurirea socia
lismului și comunismului. într-adevăr, 
se poate spune că'acum poporul în
treg este mai strîns unit in jurul 
partidului, că el dispune de forțe mai 
multe și mai bine organizate, și, prin 
urmare, mai puternice, pentru a asi
gura înfăptuirea grandioaselor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea, 
programul întregului popor, al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Ceea ce se cere acum este ca 
toate avantajele noilor structuri or
ganizatorice să fie pe deplin valori
ficate, ca efervescenta și avîntul po
litic ce au caracterizat în această pe
rioadă! tabloul vieții noastre sociale 
șă se transforme. într-o puternică 
forță materială de muncă, hărnicie, 
inițiativă, organizare.

De la tribuna înaltului for al uni
tății și democrației socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat tutu
ror cetățenilor chemarea de a trece, 
fiecare în sectorul său de activitate, 
la înfăptuirea hotărîrilor adoptate, de 
a nu precupeți nici un efort pentru a 
îndeplini sarcinile ce-i revin din lu
minosul program de ridicare a tării 
pe noi culmi de civilizație și progres. 
Nu există obligație patriotică mai 
înaltă decît aceea de a răspunde prin 

Este chezășia 
obținute oină 
altele, mereu 

nostru va

înaltă decît aceea de a i 
fapte acestei chemări, 
că realizărilor istorice 
acum li se vor adăuga 
mal bogate, că poporul 
inainta neabătut pe calea progresului 
și prosperității, a făuririi socialismu
lui și comunismului.

note de istorie vremea

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, simbătă dimi
neața, pe Nikolai Sliunkov, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S., care face o 

. vizită în tara noastră.
In cadrul convorbirii a fost expri

mată satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor româno-sovie- 
tice pe multiple planuri, la a căror 
dezvoltare și amplificare o contribu
ție hotăritoare o au întilnirile și con-

vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev.

Au fost discutate aspecte ale coope
rării economice in diferite domenii 
de interes reciproc.

La întrevedere a participat tovară
șul Nicolae Constantin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării,

A luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Cursuri de pregătire pentru tinerii 
ce participă anul acesta la concursul 
de admitere în învățămîntul superior

Cursurile de pregătire pentru tine
rii ce vor participa, anul acesta, la 
concursul de admitere in învățămin- 
tul superior sînt in plină desfășu
rare. Actuala ediție, organizată in 
instituțiile de învățămînt superior din 
cele 19 centre universitare ale tării, 
reunește elevi din clasele a XII-a, 
muncitori, țărani cooperatori, angajați 
din diferite întreprinderi și instituții 
care au recomandarea liceelor șl, 
respectiv, a unităților în care lucrea
ză. La buna desfășurare a cursurilor 
contribuie cadre didactice cu îndelun
gată experiență la catedră, cercetă
tori științifici, specialiști în produc
ție, care expun lecții de sinteză și 
prelegeri cu caracter recapitulativ, î'i 
ajută pe curșanți în efectuarea unor 
studii și lucrări aplicative.

Cursurile au loc săptămînal, în fie
care sîmbătă și duminică. Tematica 
lor abordează conținutul disciplinelor 
de concurs, stabilit pe baza manua
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Cronica zilei

leior școlare reprezentînd edițiile fo
losite de absolvenții de liceu din pro
moția acestui an, după cum urmează : 
ediția 1976, pentru clasa a IX-a ; 
1977, pentru clasa a X-a ; 1978, pen
tru clasa a Xl-a ; 1979, pentru clasa 
a XII-a. Paralel, în licee au loc ac
țiuni similare de pregătire pentru 
admiterea in facultate a viitorilor 
candidați la studenție, acțiuni ce vi
zează, totodată,' aprofundarea cunoș
tințelor necesare pentru examenul de 
bacalaureat.

Tot în sprijinul celor ce se vor pre
zenta la ediția 1980 a concursului d» 
admitere in învățămîntul superior, 
editurile bucureștene au pregătit o 
serie de tipărituri auxiliare. în Edi
tura tehnică, de exemplu, au apărut 
lucrările „Chimie și probleme de 
chimie organică", „Aplicații și pro
bleme de chimie analitică". „Proble
me de electricitate" etc.

(Agerpres)

La București au fost semnate, sim
bătă, un acord economic și un pro
tocol privind acțiunile de colaborare 
directă in perioada 1980-1981 intre Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor fixe din țara noastră și Mi
nisterul Economiei Materialelor din 
Polonia.

Acordul prevede organizarea în 
mod operativ a schimburilor reci
proc avantajoase dintre România și 
Polonia cu privire la produsele cu 
destinație tehnico-productivă, deve
nite disponibile in cursul îndeplinirii 
planurilor anuale.

Protocolul cuprinde, între altele, 
măsuri concrete pentru lărgirea 
schimbului de experiență in dome
niile utilizării raționale a materiilor 
prime și energiei, a materialelor re
cuperabile și refolosibile din unitățile 
economice și de la populație. De ase
menea, documentul prevede acțiuni 
de colaborare tehnico-știmțiflcă pri
vind organizarea aprovizionării teh- 
nico-materiale și perfecționarea acti
vității de ambalare, depozitare, ma
nipulare și expediție.

Cele două documente au fost sem
nate de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul apro
vizionării tehnico-materlale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe, 
și Eugeniusz Szyr, ministrul econo
miei materialelor din R. P. Polonă.

La semnare a asistat Jerzy Kusiak, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

La Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București s-a deschis, 
simbătă, expoziția documentară „Flo
rența — note de istorie și urbanis
tică".

Organizată de municipalitatea ora
șului Florența, Asociația Italiană pen
tru raporturile culturale și științifice 
cu România și Biblioteca italiană din 
București, in colaborare cu Uniunea 
arhitecților din România, expoziția 
ilustrează, prin intermediul unui 
mare număr de fotografii, aspecte ale 
evoluției vieții social-politice a ora
șului și ale dezvoltării sale urbanis
tice, din epoca romană și pină in zi
lele noastre. Exponatele relevă tot
odată rolul important pe care l-au ju
cat Florența, și arhitectura florentină 
în cultura și arta universală.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
'de prof. dr. Cezar Lăzărescu. pre
ședintele Uniunii arhitecților, rec- 

.rtpițtil Institutului ,.șrh'i'tectgră ,’,‘îpri 
Srfccu". Ja ’‘ 
^h'^tît.^^^enea, ^«ifluni 
•~yi,tp, Grasso, „a^ș^t. cultural gl Amba

sadei Italiei în România, directorul 
Bibliotecii, italiene din București, și 
dr. Massimo Pagini. viceprimarul

Florenței, reprezentantul primarului 
Florenței la această manifestare.

Vorbitorii 
ții stabilite 
România și 
pe originea . .
lor două țări, pe afinitatea de limbă 
și cultură.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, arhitecți, oameni de artă și cul
tură, un. numeros public.

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

au evocat strinsele rela- 
de-a lungul istoriei între 
Italia, raporturi bazate 
comună a popoarelor ce-

(Agerpres)

t -

in Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI'* 

nr. 10/1979

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 și 23 ianuarie. In țară : Vremea 
va fi in general rece, exceptînd re
giunile din vestul țării, uncie se vor 
înregistra valori termice relativ ridi
cate pentru această perioadă a anu
lui. Cerul va fi mai mult noros. în 
sudul și vestul tării vor cădea preci
pitații locale sub formă de ninsoare, 
lapoviță și chiar ploaie, izolat cu de
punere de polei. în celelalte regiuni, 
ninsori izolate. Frecvent, se va pro
duce ceată. Vint slab, pină la mode
rat, predomlnînd din sectorul sud- 
estic. Temperatura în creștere. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, mai scăzute în Tran
silvania și Moldova, unde vor coborî 
local sub minus 15 grade, iar cele 
maxime între minus 5 'și plus 5 gra
de. în București : Vremea se va în
călzi . ușoț. Cerul , mai, rțiult, .noros. 
Precipitații slabe siib formă’-,de nin
soare, cu tendință de -transformare-in 
lapoviță- ‘și ploaie. Vîtit‘lâlab, -pină la 
moderat din sectorul estic, fcoriditiile 
devin favorabile apariției cetii. (Cor
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

18,00

PROGRAMUL 1
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru copil : „Dlck 
Turpin (Episodul 11).Viața satului.
Bucuriile muzicii. Un artist șl vo
cațiile sale: Valentin 
De strajă patriei.Telex.
Album duminical. 
Film serial: „Paul 
(Episodul 5).
Cutezători spre viitor, 
slane din cadrai etapei a doua a 
concursului „Cutezători spre vii
tor", organizat de Radlotelevizlu- 
nea română și Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor. Se în- ..... ..... pionle-

Brașov.

Gheorghiu,

Gauguin*1.
Prima emi-

titnesc reprezentativele 
rești ale județelor Argeș și 
Telejurnal. 
Călătorie prin țara mea. 
Varietăți în platou, 

artistic: „FoculPremieră pe țară — ; 
studiourilor americane. 

21,50 Telejurnal • Sport.
PROGRAMUL 2
Teleșcoală. Consultații pentru e- levil cursurilor serale.
Concertul Filarmonicii „George 
Enescu", dirijor Mircea Cristeseu. Sub cupola circului.
Muzică ușoară.
Desene animate.
Primăvară in... ianuarie.
Artiști ai scenei, lirice românești: Soprana Silvia Voinea. Iși dă con
cursul baritonul Nicolae Herlea.
Prin muzee și expoziții : Gheor-. ghe Angliei.
Scene de; balet.
Rezonanțe românești.
Publicitate.

19.00
19,30
19,50
20,25 Film magic", producție a

10,00
11,45
12,15
12,4013,05
13,20

14,00
14,15
14.40
15,35
15.40 Matineu teatral: „Soția dulgheru-

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

TURNEELE VOLEIBALISTICE PENTRU CALIFICAREA LA J. O.

Echipele noastre reprezentative debutează 
azi cu meciuri foarte grele

• România—Ungaria (masculin) ® Romania-Bulgaria (feminin)
Trig, strașnic frig, și aici, in tara 
cină și prietenă de la sudul Dună- 

i.' Dar pe noi — ziariștii care Înso
țim cele 10 echipe reprezentative 
masculine și 6 feminine venite în 
Bulgaria să se întreacă pentru a prin
de ultimul tren spre Olimpiadă — ne 
încălzesc interminabilele discuții și 
pronosticuri, și sperăm să ne încăl
zească mai mult, începind de azi pină 
duminica viitoare, grilele zilnice.

Băieții noștri au o sarcină cu deo
sebire dificilă.nu atit pentru că din 
cele zece echipe competitoare numai 
două vor primi pașapoarte olimpice, 
cit pentru faptul că tragerea la sorti 

. — efectuată la Sofia'cu aproape două 
săptămini in urmă — a fost cu ei 
neașteptat de vitregă. I-a trimis în
tr-o „grupă de fier", de tăria unei 
autentice grupe olimpice : cu Ceho
slovacia (care i-a eliminat și la Mon
dialele 1978, și la Europenele 1979), 
cu Coreea de Sud (care i-a eliminat 
la Mondialele 1978), cu Japonia (fostă 
campioană mondială) și cu Ungaria 
adversar redutabil). Primele două cla
sate din această grupă (care se joacă 
la Pernik — un oraș minier situat la 
30 km de capitală, cunoscut ca pu
ternic centru. voleibalistic) se vor 
deplasa simbătă și duminică la Sofia 
pentru a-și disputa calificarea cu 
primele două clasate din cealaltă 
grupă (care se joacă tot la Sofia), 
dar in care „sorții" au ales să joace 
reprezentativa țării gazdă, împreună 
cu cele din R. D. Germană, S.U.A., 
Canada și Mexic.

Depășind destul de repede șocul 
creat de vitregia „căciulii" din care 
au ieșit biletele ce-au alcătuit două 
grupe atît de discrepante valoric, vo
leibaliștii ' noștri au sosit la Pernik 
hotărîti să se dăruiască luptei sporti
ve fără rezerve și fără răgaz. Ei cred, 
realmente, în șansa lor, astfel că noi.

cei care ii înconjurăm aici, primim 
efectiv cite o doză de optimism cu 
fiecare dialog ce-1 purtăm — la ho
tel, la sală ori in timpul scurtelor 
plimbări prin oraș — cu unul sau 
altul dintre ei. Suportul lor moral 
rezidă in pregătirea serioasă ce-au 
făcut-o în tară, la Alexandria, in 
forma bună arătată aici la citeva 
partide de verificare, în ambiția de 
a repara în al doisprezecelea ceas 
ceea ce au stricat anul trecut la Eu
ropenele din Franța. Primul joc il

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

susțin azi cu echipa Ungariei — echi
pă pe care au invins-o de citeva ori 
in ultimii ani. dar care e capabilă 
de orice surpriză. Dificultatea pentru 
băieții noștri constă și in faptul că 
în această intilnire ei trebuie să nu 
piardă nici un set, pentru a continua 
apoi cu șanse o dispută care n-ar fi 
exclus să se decidă, in final, la seta- 
veraj ori chiar la punctaj. Trioul de 
antrenori — Nicolae Sotir, FI. Balaiș, 
Șt. Tudor — va folosi, după toate 
probabilitățile, următorul sextet de 
bază : Corneliu Oros (căpitanul echi- 
,pel — coordonator de joc), Dumănoiu,
Pop, Gîrleanu, Enescu și Macavei. 
(N-ar fi, însă, exclus ca în locul lui 
Macavei să apară în ultima clipă 
Hinda sau Chifu, după cum este po
sibil să se apeleze pe parcurs și la 
ajutorul lui Stoian sau al tinerilor 
Cata-Chifiga, Mîtu șl Mina).

Următoarele confruntări ale volei
baliștilor noștri tricolori vor fi, în 
ordine, cu : Cehoslovacia (luni), Ja
ponia (marți) și Coreea de Sud (joi). 
După care, ne place să credem, se

vor urca in tren pentru a cobori la 
finalele de la Sofia — nu pentru a 
merge direct la București !

Echipa feminină are și ea o misiu
ne cel puțin la fel de dificilă. De 
ce ? Fiindcă din cele șase pretendente 
numai una va putea trăi bucuria ca
lificării. Azi, fetele noastre debutea
ză cu cea mai grea partidă din acest 
turneu : intilnesc reprezentativa Bul
gariei (cu care săptăminile trecute au 
realizat in România 3—2 și 2—3, dar 
care acum — in confruntarea oficia- 

' iâ — joacă pe teren propriu). între
gul turneu de calificare feminin se 
joacă la Pagardjik (o localitate de 
lingă Plovdiv). Antrenorii N. Roi- 
bescu, N. Humă și O. Solomonov 
intenționează să folosească forma
ția 'care înainte de plecarea din 
tară a reușit in două rinduri 3—0 cu 
Brazilia. Adică : Mariana Ionescu 
(căpitana echipei — trăgătoare prin
cipală), Victoria Georgescu, Victoria 
Banciu, Irina Petculeț, Elena Do- 
broschi și Doina Săvoiu (coordonatoa
re de joc). La nevoie, pot conta și pe 
Crina Georgescu, Gabriela Coman, 
Iuliana Enescu, Corina Crivăț, Ma
riana Godja, Valerica Maier. Ordinea ■ 
celorlalte meciuri ale fetelor noastre 
va fi, apoi, cu R.P.D. Coreeană (luni), 
Mexic (marți), Ungaria (alt meci 
foarte greu — miercuri) și Brazilia 
(joi).

Sperăm cu toții să vă putem trans
mite în zilele următoare numai vești 
bune. Vreau să spun că — și in si
tuația (nedorită I) a nerealizării im
posibilului ce pare posibil de atins 
— am dori să putem confirma cu 
mina pe inimă că voleibaliștii și vo
leibalistele cu tricoul tricolor au fă
cut in acest greu turneu tot ce era 
in puterea lor sportivă.

IN CITEVA RINDURI
• Pe patinoarul din Miercurea 

Ciuc a început, sîmbătă, un concurs 
internațional de patinaj viteză, la care 
participă sportivi din R. D. Germană, 
Polonia, U.R.S.S. și România. în 
proba feminină pe 500 m, pe primul 
loc s-a clasat Ludmila Moskovskina 
(U.R.S.S.), cu 45”21/100. Românca 
Agr.es Rus s-a clasat pe locul 3, cu 
46”34/100 — nou record național.

0 La batinoarul „23 August" din 
Capitală s-a disputat, aseară, meciul 
de hochei pe gheață dintre selecțio
nata divizionară a tării noastre și 
echipa sovietică S.K. Uritski Kazan. 
Scor : 3—3 (2—0, 1—1, 0—2).

cinema
« Cine mă strigă : SCALA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 
PITOL — 9; 11; 13,15;
20, GLORIA — 9; 11.15; 
18; 20.• Africa Express șl

press (ambele filme) : 
SPORTURILOR ȘI CULTURII 
10,45; 17,30.
O Moarto pe Nil: PATRIA — 3; 
12,30; 16; 19, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,45; 14,15; 17; 19,45, FAVORIT — 

, 8.45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
e Nici o dovadă pentru crimă : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15.• Adio, dar rămtn cu tine: CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.• Uraganul vine de la Navarone :
VICTORIA — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30.
o Grupaj de documentare „Româ
nia — casa mea" — 15. Mușcheta
rul român — 17,15, 19.30 : TIM
PURI NOI.• Adevărata glorie : CENTRAL — 
9.15; 12; 16; 19.
• Popeye marinarul : FLOREAS-CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA — 9; 11; 13,15; ----
17,45; 20, DOINA — 9.15; 11; 14,30: 16.15.
• Ultima jertfă : DOINA -
20.
a Omul care ne trebuie : DRU-

20.15.
15,30; 17,45; 
13,30; 15,45;
Safari Ex-
PAL.ATUL

15,30;
12,45;

ib;

Gheorghe MITRO1

16.45
17,15
17.35

lul” de Radu Stanca, (Adaptarea 
TV și regla artistică: Sergiu ~ 
vin).
Melodii populare.
Țară de dor — emisiune de suri.
Din muzica popoarelor. 
Pastel de iarnă.
Tntîlnire cu Nana Mouskouri 
invitații săi.
Telejurnal. 
Călătorie prin țara mea. 
Telerama.

Sa-

19.0019.30
19.50
20.20 Pagini muzicale de mare popu

laritate.
21,00 Filme documentare.
21.20 Melodii lirice.
21.50 Telejurnal • Sport.

LUNI, 21 IANUARIE
PROGRAMUL 1
Emisiune in limba maghiară. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Pe teme economice.
Cadran mondial o Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român — orientări majore ale 
politicii externe românești.
Documentar științific: 250 000 ds 
tranzistori pe o așchie de siliciu, 

cel

16.00
18,5019.00
19,35
19,45

20,05
20.50 Roman-foileton : „Gustav

de fler". (Episodul 4).
21.40 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului.
17,05 Muzică de jaz.17.40 20 de minute de spectacole bas-' 

chetbalistice „Harlem Globe Trot
ters".

18.00 Melodii românești de ieri șl de azi.
18,20 Iubirea de moșie e un zid...
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal., . , .
19.35 Pe la . A'Ia... infinit (selecțiunl).
20;l-5 Un fapt -văzut de aproape ,— ,re- ■ po-.t'-i:
20.35 „Dragoste și jertfă", de Cornel 

Trăilescu. Interpretează ansam
blul Operei române din Bucu-

21.40 Telejurnal.

*
La București a fost semnat, sîm

bătă, noul Program de schimburi 
culturale și științifice între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Socialiste Vietnam.

Documentul prevede realizarea 
unor schimburi in domeniile învăță- 
mintului, științei, sănătății, presei, 
radioului și televiziunii, constituind 
o nouă contribuție la mai buna cu
noaștere și apropiere intre cele două 
țări și popoare prietene.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

terne, iar din partea vietnameză, de 
Tran Thuan, ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam in țara noastră.

★
Intre 17 și 19 ianuarie, la Casa 

agronomului din Iași s-a desfășurat 
o intilnire de lucru pe probleme de 
horticultură, organizată de Direcția 
generală economică a horticulturii din 
cadrul Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare.

Au participat cadre de conducere 
de la întreprinderile județene de va
lorificare și industrializare a legume
lor și fructelor, ale viei și vinului, de 
la stațiunile pomicole, legumicole și 
viticole, întreprinderile agricole de 
stat' și asociațiile economice care 
coordonează acțiunile de cooperare, 
conducători ai sectoarelor horticole, 
directori din stațiunile de mașini- 
agricole din județele Bacău, Boto
șani, Neamț, Suceava, Vaslui și Iași.

Cu acest prilej au fost analizate 
stadiul acțiunilor de cooperare in 
horticultura, programul de măsuri 
tehnieo-organizatorice pentru primul 
trimestru al anului și s-au întocmit 
planurile de producție, pe sectoare, 
acțiuni menite să contribuie la trans
punerea în viață a sarcinilor ce revin 
din documentele și hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, pri
vind modernizarea și consolidarea 
horticulturii, obținerea de producții 

' sporite din acest sector al agricul
turii.

La întîlnire a luat parte tovarășul 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare.

★
București a fost semnat Preto
rie colaborare pe anii 1980—1982 
Consiliul ziariștilor din Repu-

La 
colul 
între ___  . . . ..
blica Socialistă România și Sindicatul 
ziariștilor din Republica Irak. La 

■ semnare au asistat membri ai Con
siliului ziariștilor, redactori șefi și 
ziariști din presa centrală ; au fost, 
de asemepea, prezent! reprezentanți 
ai Ambasadei Republicii Irak la 
București.

ver-

(Agerpres)

soluționării problemelor energetice
Chimia solară" și perspectivele

i

Cărți vechi și rare
în biblioteca filialei din Rimnicu 

Vilcea a Arhivelor Statului se află o 
serie de cărți vechi și rare deosebit 
de valoroase. Printre acestea se nu
mără cele 10 volume ale „Istoriei 
Constantinopolului", tipărite la Paris, 
în anul 1683, „Istoria lui Napoleon 
Bonaparte" de Scarlat Gianoglu, apă
rută în 1840 la București, „200 rețete 
cercate de bucate, prăjituri și alte 
trebi gospodărești", apărută la Iași, 
in 1841 sub îngrijirea lui Costache 
Negruzzi și Mihail Kogălnlceanu, 
„Amfitrion" de Moliere tipărit în 
1835 la București, in traducerea Iui 
Ion Heliade Radulescu, „Culegerea 
de poezii poporane ale românilor", 
realizată de Vasile Alecsandri și apă
rută, în 1866, la București.

(Agerpres)

leior baterii solare și triplul coefici
entului de eficacitate a plantelor 
verzi. Se conturează astfel perspecti
va ca din apa mărilor să se producă 
cantități uriașe de hidrogen, ușor 
transportabile. Intr-adevăr, perspecti
ve fascinante.

Deocamdată însă, aceste perspective 
sînt doar de domeniul teoretic. Efica
citatea, chiar in condiții de laborator, 
este departe de a atinge procentajul 
de 20 la sută. în același timp, in pro
cedeul' ămiiitit,'î:’ătslfcatorul de baza, 
rhddiUffi-iUl,'’se ’Wnsum'ă rapid ; or, 
acest metal este' 'deopOtrivft'T'ar $i 
scump, găsindu-se doar in citeva 
locuri în Iunie. 'D&-‘ aceea, în prezent 

_ ' ........ i ■ vederea
identificării, unui catalizator mai du
rabil, pe baza unui, metal care să se 
găsească în cantități mai mari ; de 
pildă, tungstenul sau molibdenul, 
care par a avea proprietăți chimice 
similare cu cele ale rhodium-ului.

In cazul cînd aceste cercetări ar da 
rezultate practice, potrivit lui Gray, 
nu ar mai exista nici un obstacol 
pentru obținerea de hidrogen pe ca
lea „chimiei solare".

Catalizatorii solari ar putea sluji 
• totodâtă la obținerea de tot felul de 

substanțe chimice. Adăugindu-se oxid 
sau bioxid de carbon apei se va pu
tea obține alcool metilic ; în cazul 
cînd in apă se introduce nitrogen se 
va obține amoniac, element de bază, 
după cum se știe, al îngrășămintelor. 
Practic, declară Gray, am putea obți
ne orice folosind soarele și alte ma
teriale care se găsesc din abundentă. 
Este vorba de cele patru elemente ale 
filozofilor antichității : pămint, aer, 
foc și apă. Or, acestea sînt veș
nice".

„Intr-o zi însorită a anului 1977, 
un cercetător de la Institutul de teh
nologie din California transporta din 
întimplare un recipient continind un 
campus al unui metal rar — rhodium 
— de la un laborator la altul. în 
timp ce străbătea una din aleile in
stitutului, spre surprinderea sa, a re
marcat că soluția își schimbă culoarea 
și că se degajă un gaz care s-a dove
dit ulterior a fi hidrogen — element, 
după cum se știe, cu un înalt poten
tial energetic. Gu alte cuvinte, -sub- 

r stanțele chimice. conținute in recit 
-pierit realizaseră-o- performantă- pe 
care de milioane și milioane de ani 
doar plantele verzi reușiseră să o ob- ■ 
țină : conversiunea directă a razelor . se întreprind cercetări în 
solare in energie chimică. Firește, ...........- •
producerea pe scară largă de combus
tibil pe calea „fotosintezei artificia
le" reprezintă încă o perspectivă în
depărtată, dar descoperirea principiu
lui acestui proces — afirmă chi
mistul Harry Gray, de la Institutul 
tehnologic din California — reprezin
tă, fără îndoială, un mare pas înainte. 
„Materia primă" este apa, care, în 
prezența razelor solare și a unui ca
talizator (respectiv, un compus al 
rhodium-ului), se poate descompune 
în hidrogen și oxigen, printr-un pro
ces cunoscut in chimie sub numele 
de oxidare-reducere. Apa conține 
ioni de hidrogen, adică nuclee care 
și-au pierdut electronii. Razele sola
re ■ „dinamizează" electronii din sub
stanța catalitică. Acești electroni, la 
rindul lor. transformă ionii de hidro
gen in molecule de hidrogen gazos.

Potrivit lui Gray, pină la 20 la sută 
din energia solară poate fi converti
tă teoretic in energia chimică a hi
drogenului. Aceasta reprezintă dublul 
coeficientului de eficacitate a actua-

ort.

15,30;

MUL SĂRII — 15,30; 13: 20. COS
MOS — 15.30: 17,30: 19.30. DACIA
— 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18 : 20.• Safari Express : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;BUCUREȘTI — 9; 1.1,15;
15,45; j8; 20, MODERN — 9; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Capcana : BUZEȘTI — 
17,30; 19.30.
• Marea neliniște : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 13; 20,15, 
VOLGA — 9: 1,1,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.• Explozia: BUCEGI — 16; 18;
20.
q Piedone Africanul : LIRA — 
10; 12,30: 15; 17.30; 20, AURORA
— 9; 11,45; 14,15; 17; 19,30.
• Revanșa : FERENTARI — 13,30; 
17 30: 19,30.
• Cinci seri
17,15: 19,30.
• Speranța :
VIITORUL - ___  ___  „
• Școala curajului : PACEA 
15,30; 17,30.• Răzbunarea panterei roz : 
LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15.30: 20, MIORIȚA — 9; 11,15: 
15.45; 18; 20, TOMIS — 9: 
13,30; 15,4'5; 18; 20,15.
• Operațiunea „Stadion" : POPU
LAR - 15,30; 17,30; 19,30.
• Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cineva ca tine : GRIVIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.
• întoarcerea fiului — 18; 20, De- 
gețlca — 16 : MUNCA.

COTROCENI — 15;
pacea — 19.30,
15,30; 17.30; 19,30.

GIU- 17.45; 
13.30; 
11.15;

• Ultimul start : 
15,39; 17,4-5; 29.• Matinee pentru 
— 10, BUCEGI - 
10.30. FERENTARI

FLACARA
copil: COSMOS

10.30. LIRA — 
___  ________  — 10.39. PA
CEA — 10.30. PROGRESUL.. — 10, 
MUNCA — 10, .FLACĂRA — 9.30, 
11.30; 13,30.

teatre
■ Teatral National (sala mică) : 
Căsătoria — 10. Moartea ultimului 
golan — 15, Examenul — 19,30,
(Sala Atelier) : Monolog cu fața 
la perete — 10.30. Fata din Andros 
— 15.30, Poezie, muzică, dans —
19.• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevii din licee. Diri
jor : Grigore Iosub — 11.
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11, Emani — 19.• Teatrul de operetă ; Stelele 
Operetei — 10,30, Spectacol tie ba
let contemporan — 19.39.
a Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : Ferma — 10, Undeva, o lumină — 15. O scrisoare pierdută 19,30. 
(sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 10, Elisabeta I — 15, Tineri că
sătoriți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 10. Zbor de stlcleți — 15, Nu 
sînt Turnul Eiffel — 20.

• Teatrul Foarte Mie : O parte 
dtatr-o pasăre- — 11, Tara lumii — 
20.• Teatrul de comedie : Plicul —
10.30, N-am timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Idioata — 10, Mița in sac — 15, Coriolan — 19,30, (sala Studio): 
Conversație — 10,30, Elegie despre 
Hesperarra — 15,30, Scoica delenui — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 10.Năpasta — 13. Opinia publică —
19.30, (sala Giulești) : Cocoșelul 
neascultător — 10, Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatral evreiesc de stat : „Me- 
nahem Mendel om de afaceri —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cărăbuș Ia Savoy — 19,30, (sala Vic
toria) : Boema rlde, cintă șl dansează — 1,9,30.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (la sala Studio) ; Micro- 
recltal folcloric studio — 16,30. 19.
• Teatrul Uitucu —
19.30.
• Teatral ca zăpada .
tnșfr-te mărgărite
» Teatral „Țăndărică" : Elefănțe- 
lul curios — 11, Jocuri de poeți
— jocuri de copii — 18, (la Casa 
prieteniei ARLUS) : Puiul — U.
• Circul București : Vivat circul
— 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Amphytrion — 19,30.

„lon Vasilescu" : Ucu- 
10, Piatră la rinichi —
„Ion Creangă" ; Albă 
și cei 7 pitici — 10,30, 

' " " 17.

• „ALO, ENERGIA!“. 
Asociația consumatorilor „Test 
Achats", din Bruxelles, a inițiat 
mal 'multe acțiuni vizînd infor
marea publicului asupra posibili
tăților de a economisi sau utiliza 
mai bine energia. Printre altele, 
a fost înființat un serviciu tele
fonic intitulat „Alo, energia !", 
care furnizează informații de 
acest gen oricărui solicitant de la 
celălalt capăt al firului, punînd 
accentul pe izolarea termică, în
călzitul incintelor, diferite alter
native noi la sistemul actual de 
încălzit, adicatii concrete ale 
unor energii regenerabile. „Test 
Achats" urmează să creeze și un 
serviciu special care va acorda 
asistență celor interesați. Lucră
torii serviciului vor estima pier
derile de căldură dintr-o locuin
ță existență sau in fază de

proiect, vor sfătui consumatorii 
în privința alegerii mijloace
lor de încălzit, în funcție de cos
tul și randamentul acestora. Do
tat cu un ordinator, serviciul va 
furniza informații și prin inter
mediul terminalelor sale, atît 
centrelor de informare, cît și 
persoanelor abonate. „Test A- 
chats" preconizează și alte ac
țiuni : întîlniri cu publicul, or
ganizarea de expoziții. întocmi
rea de teste, tipărirea unor stu
dii consacrate economisirii ener
giei, optimizării mijloacelor de 
încălzire etc.

® HÎRTIE DIN TRES
TIE DE ZAHĂR. Un nou 
proces tehnologic de producere a 
pastei de hîrtie din trestie de 
zahăr a fost pus la punct de spe

cialiștii japonezi. Randamentul 
este aproape dublu in compara
ție cu metoda clasică de obți
nere a pastei de hîrtie (din celu
loză). O fabrică în care se produc 
zilnic 4 000 tone zahăr poate fi 
completată cu o mică instalație 
de tratare a resturilor nefolosi
te, avînd la rindul ei o capaci
tate de producție de 30 tone hîr
tie de ziar pe zi.

• CU SUBMARINUL 
LA... PESCUIT. La catedra 
de tehnologie a pescuitului, de 
la Institutul politehnic din 
Gdansk (R. P. Polonă), a fost 
construit un minisubmarin care 
poate coborî pină la adîncimea 
de 500 m și poate sta sub apă 32 
de ore. Sistemul de electromo
toare și acumulatoare permite

deplasarea sub apă cu o viteză 
de pină la 4,5 km pe oră. Echi
pajul submarinului e alcătuit din 
două persoane. Destinat în prin
cipal perfecționării instalațiilor 
și metodelor de pescuit, subma
rinul este un mijloc sigur pen
tru detectarea bancurilor de 
pești.

® MUZEUL SOLURI
LOR. în orașul olandez Viisin- 
gen s-a amenajat un muzeu 
unic al mostrelor de sol. Pe o 
suprafață de 16 kmp vor fi ex
puse mostre din toate tipurile de 
sol de pe planeta noastră. Deo
camdată muzeul dispune de 350

de mostre provenind din peste 
30 de țări. Specialiștii afirmă că 
o colecție relativ completă va 
trebui să numere peste o mie de 
mostre de sol.

• LACURILE PAMI- 
RULUI. De curind a fost e- 
fectuat un studiu mai aprofundat 
al lacurilor Pamirului de pe te
ritoriul U.R.S.S. Din el rezultă 
că in munții Pamir există 1 449 
lacuri cu o arie totală de peste 
700 kmp și un volum de apă de 
circa 54 kmc. Cele mai multe 
„oglinzi" de apă se află pe cul
mile înalte și în văile riurilor 
din estul Pamirului, îndeosebi

in valea riului Vahș — :96 — 
dar ele nu sînt prea mari, doar 
două dintre lacurile acestei zone 
avînd o suprafață de peste 
1 kmp. A fost studiată și com
poziția apelor, determinîndu-se 
substanțele minerale pe care le 
conțin, ca și valoarea ihtiologică 
și economică în general a lacu
rilor.

• NUC MILENAR.
Un nuc, a cărui vîrstă respecta
bilă — 3 000 de ani — il îndrep
tățește să se bucuce de atenția 
tuturor, a dat, toamna trecută, 
spre surpriza locuitorilor distric
tului Juxian, (provincia Shan
dong) din R. P. Chineză, o re
coltă din cele mai bogate. O in
scripție de pe o placă de piatră, 
amplasată sub copac, mențio

nează : acest nuc a fost plantat 
în timpul dinastiei Shang (circa 
1600—1066 i.e.n.). Copacul are 
acum 25,4 metri înălțime, o gro
sime de 15,7 metri, umbrind, cu 
coroana sa. o suprafață de citeva 
sute de metri pătrati.

• OCEANUL : O U- 
RIAȘĂ MINĂ METALI
FERĂ. După o expediție de 3 
luni, nava științifică franceză 
Marion Dufresne a descoperit 
importante rezerve de noduli 
metalici în Oceanul Indian și in 
largul coastelor insulei Reunion. 
Particulele, de culoare închisă, se 
află la 4 000 m adîncime pe fun- 
dul apei și conțin, de regulă, co- 

, bait, nichel, cupru, mangan. Unii

experți apreciază că nodulil din 
întregul ocean planetar ar pu
tea să furnizeze umanității cu
prul, nichelul și manganul de 
care are nevoie timp, de 6 000, 
150 000 și respectiv 400 000 de 
ani. Exploatarea nodulilor din 
Oceanul Indian este doar apa
rent nerentabilă (avînd în vede
re conținutul redus de metal — 
0,3—1 la sută — în timp ce în 
Pacific el este 2,3 la sută). A- 
ceastă caracteristică este insă 
compensată de densitatea con
siderabilă a nodulilor din Ocea
nul Indian (100 kg Ia 1 mc, față 
de 1—10 kg în Pacific). Desigur, 
deocamdată exploatarea nodu
lilor nu e posibilă, din cauza 
unor probleme tehnice nerezol
vate, dar existenta lor rămine o 
promisiune pentru viitor...



O DECIZIE PUTERNIC CONTESTATĂ DE REPREZENTANȚII

FRONTULUI PATRIOTIC ZIMBABWE

Prelungirea stării de urgență în Rhodesia
SALISBURY 19 (Agerpres). — Hotărirea guvernatorului Marii Britanii 

in Rhodesia, lordul Soames, de a prelungi cu încă șase luni starea de 
urgență, a fost condamnată de cea mai mare parte a populației țării, 
care privește cu legitimă neliniște și îngrijorare perspectivele reale ale 
soluționării efective a problemei rhodesiene.

Această decizie, menționează agen
ția Associated Press, a fost condam
nată atit de copreședinții Frontului 
Patriotic Zimbabwe, cît și de repre
zentanții altor formațiuni politice ale 
africanilor rhodesieni, care au subli
niat că „ea va impieta libertatea - de 
circulație și de asociere a populației, 
creind serioase îndoieli asupra posi
bilității desfășurării unor alegeri'1 li
bere". „Se pare — a menționat, în 
același sens, Cephas Msipa, purtăto
rul de cuvînt al Uniunii Poporului 
African Zimbabwe (Z.A.P.U.) — că 
guvernul britanic nu este interesat în 
organizarea și desfășurarea unei con
sultări electorale cu adevărat libere 
și echitabile". Această decizie, a men
ționat el, se încadrează aceleiași po
litici promovate de guvernatorul bri
tanic și materializate, între altele, 
prin permisiunea acordată trupelor 
fostului regim de Ia Salisbury de a 
se deplasa liber pe teritoriul țării — 
in loc să fie cantonate la bazele lor, 
așa cum prevăd acordurile semnate 
la Londra.

Prelungirea stării de urgență — 
subliniază agenția U.P.I. — demon
strează creșterea tensiunii în rapor
turile dintre administrația interima
ră britanică din Rhodesia și Frontul 
Patriotic, în contextul în care acesta 
din urmă îl acuză pe guvernatorul 
Soames că acționează împreună cu 
șeful fostului regim marionetă, Abel 
Muzorewa, pentru a împiedica libera 
participare a candidaților forțelor pa
triotice la apropiatele alegeri.

După, cum se știe, starea de ur
gență a fost introdusă în Rhodesia în 
1965, fiind de atunci prelungită perio
dic de către Ian Smith, șeful regi
mului minoritar de la Salisbury, care 
a proclamat independența unilaterală 
a țării. O asemenea măsură, arată 
agențiile de presă, permite continua
rea practicilor represive ale acestui 
regim — arestarea și deținerea, fără 
judecată, pe termen nelimitat, a ori
cărei persoane considerate- indezira
bile. suspendarea libertăților civile, 
reprimarea tuturor celor care se pro
nunță împotriva politicii de apartheid 
și discriminare rasială.

Pentru reflectarea obiectivă 
a proceselor și evenimentelor din Africa 

Deschiderea reuniunii Consiliului intergiivernamental
al Agenției panafricane de informații (PANA)

LUANDA 19 (Agerpres).■ în lo
calitatea angoleză Lobito au început 
lucrările reuniunii Consiliului inter- 
guvernamental al Agenției panafri
cane de informații (PANA),i anunță 
agenția Angop. Participanții la lu- 
cări — miniștrii informațiilor din 
țările africane — vor elabora pro
gramul de activitate al organizației 
și vor aproba bugetul pe anul in 
curs. în ședința de deschidere, pre
ședintele țării-gazdă, președintele 
M.P.L.A.—Partidul Muncii din An
gola, Jose Eduardo dos Santos, a 
rostit o cuvîntare.

O atenție deosebită va fi acordată

cooperării dintre agențiile africane 
de informații, în vederea reflectării 
obiective a proceselor și evenimen
telor, de pe continentul african, pen
tru a se contracara prezentările de
formate. ale mijloacelor de informare 
occidentale.

Agenția panafricană de informații 
— :PANA — organism creat sub 
egida Organizației Unității Africane, 
este chemată să contribuie la adinci- 
rea colaborării și cooperării state
lor de pe continent, la lupta pen
tru lichidarea definitivă a colonia
lismului și rasismului de pe pămân
tul african.

PROTOCOL ROMANO-SOVIETIC
de colaborare în domeniul mecanizării 

și deservirii tehnico-materiale a agriculturii
MOSCOVA 19 — Trimisul Agerpres, 

M. Chebeleu, transmite : La înche
ierea convorbirilor pe care le-a avut 
în timpul vizitei la Moscova cu mem
bri ai guvernului sovietic, tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare al Republicii 
Socialiste România, și A. A. Ejevski, 
președintele Comitetului de Stat al 
U.R.S.S. pentru aprovizionarea și do
tarea tehnicb-materială a agriculturii, 
au semnat protocolul de colaborare 
dintre România și Uniunea Sovietică 
pe anul 1980 în domeniul mecaniză
rii și deservirii tehnico-materiale a 
agriculturii. Documentul prevede ex
tinderea colaborării și cooperării în

acest domeniu prin trecerea la noi 
forme de preluare reciprocă a unor 
tehnologii noi vizînd întreținerea și 
exploatarea mai eficientă a bazei teh
nico-materiale din sectorul agricol, 
livrarea reciprocă de proiecte, mașini 
și utilaje noi, acordarea de asistență 
în pregătirea cadrelor tehnice din 
ambele țări.

★
în timpul vizitei la Moscova, tova

rășul Angelo Miculescu . s-a întilnit, 
de asemenea, cu miniștrii agricultu
rii, achizițiilor, industriei: cărnii și 
laptelui, industriei alimentare, și a 
vizitat o serie de obiective de cer
cetări științifice de specialitate.

APROPIATE ÎNTREVEDERI 
GRECO-TURCE 

în vederea îmbunătățirii 
relațiilor dintre cele două țări 
ATENA 19 (Agerpres). — Secretarii 

generali ai ministerelor afacerilor ex
terne ale Greciei și Turciei se vor re- 
intilni, la 18 și 19 februarie, la Anka
ra. pentru continuarea dialogului pri
vind reglementarea pașnică a proble
melor legate de delimitarea platoului 
continental și a spațiului aerian în 
Marea Egee. Secretarii generali ai ce
lor două ministere au avut astfel de 
întîlniri, în conformitate cu hotărî- 
rea adoptată de șefii guvernelor elen 
și turc în cadrul convorbirilor de la 
Montreux. în vederea îmbunătățirii 
relațiilor dintre cele două țări.

ROMA 19 (Agerpres). — Delegația 
P.C.R., condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care par
ticipă la lucrările Congresului 
P.S.D.I., s-a întilnit cu Paolo Bufa- 
lini, membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, și Antonio 
Rubbi, membru al C.C., șeful secției 
externe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost 
transmis im cald și prietenesc mesaj 
de salut tovarășilor Luigi Longo, pre
ședinte, și Enrico Berlinguer, secretar 
general al P.C.I.

Mulțumind, Paolo Bufalini a rugat

să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
P.C.L și a secretarului general, un 
cordial mesaj de salut, cele mai 
bune urări de sănătate, iar comuniș
tilor români urări de succes in în
făptuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al partidului.

în timpul convorbirii au fost discu
tate probleme referitoare la activita
tea și preocupările actuale ale celor 
două partide pe plan intern, precum 
și unele aspecte ale situației interna
ționale.

S-au apreciat bunele relații priete
nești existente între cele două parti
de. exprimindu-se dorința comună de 
a le dezvolta în continuare.

PORTUGALIA “1
Liderii partidelor comunist și socialist 

critică programul noului guvern
LISABONA 19 (Agerpres). — La 

capătul a trei zile de dezbateri, Adu- 
narfea Republicii (parlamentul) Por
tugaliei a aprobat programul noului 
guvern condus de Francisco Sa Car- 
neiro.

Ultima zi a dezbaterilor — relevă 
agenția portugheză de presă A.N.O.P. 
— a fost dominată de intervențiile 
principalilor lideri ai partidelor re
prezentate în parlament.

în cuvîntul său, Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Comunist 
Portughez, a criticat intenția guver
nului de a modifica legea electorală 
prin introducerea practicii referen- 
dumurilor care nu este prevăzută de 
Constituția țării, și de revizuire a 
Constituției. în ce privește politica

economică și agrară, el a arătat că 
măsurile anunțate in program sint 
considerate ca „generatoare de insta
bilitate și de violență" — scrie agen
ția A.N.O.P. Alvaro Cunhal a men
ționat, totodată, că aderarea la C.E.E. 
va crea o serie de grave dificultăți 
poporului portughez.

Mario Soares, secretar general al 
Partidului Socialist Portughez, a re
levat, la rîndul său, că prin progra
mul prezentat guvernul pregătește „o 
ruptură a cadrului instituțional". 
Vorbitorul a declarat, de asemenea, 
că acest program reprezintă o fugă 
din fața problemelor grave și, urgente 
ce stau în fața guvernului în interva
lul scurt de timp care îl desparte de 
alegerile parlamentare.

< flGERITIILE DE PRESA
_______ . I

r A

pe scurt i

ÎNTĂRIREA SECTORULUI DE STAT ÎN ECONOMIE este vizată pnn- 
tr-un program definitivat de Partidul Congolez al Muncii. Programul va fi 
aplicat în cursul acestui an, după care economia țării se va dezvolta pe 
baza unui plan de cinci ani ce urmează să fie elaborat. Statul intenționează 
să investească în 1980 circa 82 milioane dolari în diverse proiecte de dez
voltare, din care 16 la sută in agricultură, 40 la sută pentru îmbunătățirea 
actualei infrastructuri economice și 15 la suta pentru realizarea unor 
obiective noi în domeniul industriei.

Reorganizare politica și
KINSHASA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Zairului, Mobutu Șese Seko, 
a procedat la o remaniere guverna
mentală și reorganizare administra
tivă a instituțiilor de stat — s-a a- 
nunțat oficial la Kinshasa, după cum 
informează agențiile France Presse și 
United Press International. Din cei 22 
de membri ai cabinetului, noua au 
fost, menținuți în posturile lor. Prin-

administrativă în Zair
tre aceștia se numără primul minis
tru, Bo-Boliko Lokonga, și ministrul 
de externe, Nguza Karl I Bond. în 
funcția de ministru al apărării a fost 
numit generalul Babia Nzonzi Malo- 
bia, fostul șef al Marelui Stat Major, 
iar președintele Mobutu a preluat 
funcția de ministru al securității sta
tului.

Printre principalele restructurări 
administrative se menționează crea
rea unui oficiu militar, a cărui mi
siune este de a-1 informa pe preșe
dintele țării asupra tuturor proble
melor referitoare la forțele armate 
ale tării, precum și a unui nou or
ganism judiciar.

într-un mesaj adresat națiunii, 
președintele Mobutu a precizat că a- 
ceste reorganizări au fost necesare 
pentru soluționarea unor probleme 
dificile, în special de ordin economic 
și social.

Pentru prima dată în ultimul deceniu. Ia chemarea celor trei centrale sindicale din Italia — C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., 
Întreaga tară a fost paralizată marți de o grevă generală de opt ore, la care au participat peste 13 milioane de 
oameni ai muncii. Chemarea la grevă a fost lansată pentru a se protesta împotriva consecințelor politicii economice 
și sociale a guvernului, inclusiv închiderea unui număr de fabrici sau reducerea substanțială a producției in altele. 
Potrivit relatărilor presei italiene, pe durata grevei a încetat întreaga activitate din principalele orașe ale tării, 
magazinele, piețele, birourile guvernamentale și-au închis porțile, serviciile poștale nu au mai funcționat, spectaco
lele de teatru și cinema au fost suspendate, Ia fel ca și cursurile instituțiilor de învătămînt. La Roma, în ciuda 
ploii, zeci de mii de oameni ai muncii s-au adunat în marea piață Colosseum, străjuită de arcul înălțat de împă

ratul Constantin, pentru a participa la o demonstrație de protest.

Anglia insistă pentru 
reducerea contribuției 

la bugetul 
Pieței comune

BONN 19 (Agerpres). — Nici o 
apropiere substanțială de vederi nu a 
putut fi realizată asupra contribuției 
britanice la bugetul C.E.E. în timpul 
vizitei de 24 de ore la Bonn a lui 
Ian Gilmour, ministru adjunct de ex
terne al Marii Britanii.

Vorbind reprezentanților presei la 
Încheierea vizitei în capitala vest- 
germană, a patra etapă a tur
neului său vest-european, Ian 
Gilmour a subliniat că Londra do
rește în continuare convocarea unei 
reuniuni speciale la nivel înalt a 
C.E.E. în care să se discute partici
parea Marii Britanii la bugetul co
munitar.

Marea Britanie, relatează agenția 
France Presse, ; continuă să consi
dere excesivă participarea • sa la bu
getul C.E.E., care se ridică anual la 
suma de 1,2 miliarde lire.

P. S. ITALIAN SE PRONUNȚĂ 
PENTRU UN GUVERN DE „SOLIDA
RITATE NAȚIONALA". Plenara C.C. 
al P.S. Italian a dat publicității, la 
încheierea lucrărilor sale, un docu
ment ce subliniază necesitatea unui 
guvern de urgență și de solidaritate 
națională, „susținut de o amplă bază 
parlamentară și populară". Această 
poziție a P.S.I. - informează din 
Roma agenția italiană de presă 
A.N.S.A. - pune capăt „armistițiu
lui" politic pe care l-au garantat 
socialiștii susținînd actualul guvern 
prin abținerea de la vot în parla
ment. La-sfîrșitul reuniunii, Comite
tul Central l-a ales pe Riccardo Lom
bardi în funcția de președinte al 
Partidului Socialist Italian.

COPIII REZIDENTILOR STRĂINI 
SÎNT CEI MAI DEFAVORIZAȚI. 
Peste jumătate din numărul de co
pii ai familiilor de rezidenți străini 
din R.F. Germania nu pot termina 
nici școala elementară, din cauza 
lipsei unui sprijin adecvat, mai ales 
în domeniul însușirii limbii de pre
dare (germană). Aceasta este con
cluzia studiului realizat de „Cen
trii! pentru cercetări asupra învă- 
țămintului profesional" în cel mal 
populat land vest-german — Rhe- 
nania de Nord-Westfalia.

TEMPERATURA SCĂZUTĂ, re- 
lăteșiză agenția C.T.K.,. prqyoacă 
gțeuțăți activității în minele carbo
nifere din Cehia de nord cu ex
ploatare la zi, unde, pînă la 16 ia
nuarie, s-a înregistrat un deficit de 
420 000 tone de lignit. Aceasta are 
urmări negative asupra aprovizio
nării cu cărbune a centralelor elec
trice din zonă. Agenția citată men
ționează că, in ansamblu, gerurile 
din prima jumătate a lunii ianua
rie nu au provocat mari perturbări 
in aprovizionarea cu energie elec
trică și cu .căldură, deoarece pre
gătirile pentru perioada de iarnă au 
fost făcute mai temeinic.

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ renu
mitul fotograf britanic, Sir Cecil 
Beaton, în virstă de 76 de ani. Cecil 
Beaton a fost și un renumit deco
rator. In 1965, el a primit premiul 
Oscar pentru decorul din comedia 
muzicală „My fair lady".

ACORD SEMNAT DE R. P. CHI
NEZA ȘI SRI LANKA. La Co
lombo a fost semnat un acord pri
vitor la cooperarea economică și 
tehnică între Sri Lanka și R. P. 
Chineză. R.P. Chineză va acorda 
Sri Lankăi un împrumut fără do- 
bîndă în valoare de 50 rrtilioane de 
yuani, pe o perioadă de șapte ani. 
împrumutul va fi dat sub formă 
de asistență pentru realizarea unor 
proiecte complete și diverse forme 
de cooperare tehnică.

O HOTARÎRE privind măsurile 
suplimentare în vederea pregătiri; ■ ; 
și realizării în bune condiții a'^'P 
crărilor agricole de primăvară i I 
acest an a fost adoptată de Cornif- 
tetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. După | 
cum relatează agenția T.A.S.S., ho
tărirea prevede măsuri pentru asi
gurarea la timp a bazei tehnico- 
materiale a gospodăriilor agricole 
și pentru realizarea unui înalt 
nivel agrotehnic ăl lucrărilor.

GREVĂ DE PROTEST. Toți cel 
2 000 de muncitori de la șantierele 
navale din Oeresund au încetat lu
crul in semn de protest fată de in
tenția companiei pentru construc
țiile navale — „Svenska Varv" — 
de a închide aceste șantiere.

cum

După înlăturarea fostului administrator șef al legii marțiale și șef al 
statului major al armatei sud-coreene, generalul Chung Seung Hwa, ca 
expresie a disensiunilor dintre diferitele grupări ale forțelor armate, situa
ția politică la Seul continuă să rămină instabilă. In fotografie : militari 

înarmați mențin ordinea pe una din străzile centrale ale orașului

ÎNSCENAREA judiciara inițiată de autoritățile sud-coreene 
împotriva a 17 personalități politice acuzate de a fi „violat legea mar
țială", prin participarea lor la adunări cetățenești la Seul, s-a încheiat 
printr-o sentință care încalcă încă o dată dreptul de exprimare liberă 
a opiniei de către partidele și organizațiile democratice de opoziție. După 

relatează agenția A.C.T.C., „tribunalul curții marțiale comune", for
mat din judecători militari, a hotărît ca Yun Po Sun, fost președinte al 
Coreei de sud, și Ham Suk Hun, conducător al creștinilor catolici - per
sonalități binecunoscute ale opoziției - să fie condamnați la 3 ani și, 
respectiv, 2 ani închisoare, iar ceilalți acuzați - pe termene variind între 
2 si 4 ani.

PERU

Mîine se deschide la New Delhi

CONFERINȚA GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI
NAȚIUNILOR IJNITE PENTRU

La Palatul Vigyan Bhavan din New 
Delhi — gazda unui șir de reuniuni 
internaționale desfășurate sub egida 
O.N.U. și a instituțiilor sale speciali
zate — se deschide luni cea de-a treia 
Conferință generală a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.).

Este primul forum mondial care se 
Întrunește în noul deceniu, iar inte
resul pentru problematica ce va fi 
abordată, timp de trei săptămîni, este 
foarte mare. Dovadă, larga partici
pare la reuniune — circa 3 000 de de
legați din peste 120 de țări,. între care 
și România — ca și atenția deosebită 
acordată de presa internațională lu
crărilor ei, ce vor fi urmărite Și- re-. 
latate de aproape 700 de ziariști', pre- 
zenți. în capitala Indiei.

Ordinea de zi a conferinței esțe 
dominată de trei subiecte : evaluarea 
situației din industria mondială, cu 
referiri speciale Ia industrializarea 
țărilor tn curs de dezvoltare ; stabi
lirea strategiei pentru promovarea pe 
mai departe a industrializării, ca ele
ment esențial al procesului dezvol
tării tn următoarele două decenii ; șl 
probleme instituționale.

Punctele înscrise pe agenda con
ferinței prezintă un deosebit interes 
pentru România, care atribuie o deo
sebită însemnătate rolului O.N.U.D.I., 
ca organism al O.N.U. avînd misiu
nea de a contribui la dezvoltarea in
dustrială a țărilor rămase in. urmă. 
Ea însăși țară în curs de dezvoltare, 
România, în lumina experienței isto
rice și a propriei sale experiențe, 
consideră industrializarea ca o cale 
de însemnătate primordială pentru 
progresul rapid al țărilor nedezvol- 
tate. în concepția României, indus
trializarea țărilor rămase in urmă 
constituie o componentă esențială a 
unei noi ordini economice internațio
nale, menită să ducă la lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, la asigurarea stabilității econo-.

miei mondiale, la progresul general 
al umanității. însemnătatea cardina
lă a soluționării problemelor privind 
edificarea noii ordini economice mon
diale a fost relevată pregnant în cu- 
vîntarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, în care se arată : „în con
dițiile interdependențelor țot mai 
strinse ce caracterizează evoluția 
contemporană, lichidarea subdezvol
tării și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazate pe 
egalitate și avantaj reciproc, care să 
ducă Ia progresul mai rapid al țărilor 
rămase în urmă, corespund interese
lor tuturor popoarelor, dar corespund, 
totodată, și dezvoltării generale a 
economiei, inclusiv a țărilor dezvol
tate, cauzei promovării politicii de 
destindere și colaborare în întreaga 
Iunie".

într-o declarație făcută presei 
înaintea deschiderii conferinței, di
rectorul executiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială, Abd-El Rahman Khane, 
arăta că „O.N.U.D.I.—IIJ are loc în- 
tr-un moment cină omenirea este 
confruntata cu o serie de probleme 
economice ți sociale deosebit de com
plexe și de grave, care afectează 
toate popoarele, dar, in mod special, 
pe cele sărace. Deși comunitatea in
ternațională este mai conștientă azi 
ca oricînd de necesitatea unei dezvol
tări stabile și dinamice a economiei 
mondiale, numeroasele acțiuni între
prinse, în deceniul trecut, în direcția 
curmării mizeriei și foametei, în care 
trăiește două treimi din populația lu
mii, s-au soldat cu rezultate nesemni
ficative. Schimbările produse in ac
tuala ordine economică internațională, 
cu deplin temei considerată drept in
justă și inacceptabilă, sint minore, 
aproape imperceptibile".

Una dintre acțiunile întreprinse, la 
care se referă directorul executiv.

DEZVOLTARE
este adoptarea, la ultima Conferință 
generală a O.N.U.D.I., care a avut loc 
Ia Lima în 1975, a unor măsuri me
nite să ajute țările în curs de dez
voltare să-și sporească, pînă în anul 
2000, ponderea în producția indus
trială mondială la 25 la sută. Dar, in 
cei cinci ani care au trecut de atunci, 
rezultatele obținute in acest domeniu 
sint infime : ponderea țărilor nedez
voltate în totalul capacităților indus
triale mondiale a crescut cu numai 
0,4 la sută, situîndu-se la 9 la sută 
in 1979 ; iar, dacă actualele tendințe 
se vor menține, consideră specialiștii 
O.N.U.D.I., „lumea a treia" nu va 
reuși să atingă decît cel mult jumă
tate din obiectivul stabilit la Lima.

Desigur, absența unor progrese 
reale in acest domeniu afectează în 
primul rînd țările rămase în urmă, 
pentru care industrializarea repre
zintă o pîrghie principală în procesul 
lichidării subdezvoltării, a decalajelor 
dintre state — obiective. centrale ale 
noii ordini economice internaționale. 
Pornind de aici, Declarația finală, a 
reuniunii ministeriale pregătitoare a 
„Grupului celor 77", desfășurată in. 
decembrie 1979 la Havana, subliniază 
necesitatea intensificării eforturilor 
individuale și colective ale țărilor în 
curs de dezvoltare in direcția accele
rării industrializării lor. în acest sens, 
au fost adoptate o serie de măsuri in 
vederea extinderii colaborării dintre 
țările în curs de dezvoltare în dome
niul financiar, tehnologic, comercial 
și al pregătirii cadrelor. Totodată, s-a 
evidențiat necesitatea de a se încheia 
acorduri pe termen lung de cooperare 
în producție, extinsă la întregul pro
ces industrial, de la extracția mate
riilor prime, pînă la comercializarea 
produselor finite.

Dar și statele industrializate resimt 
urmările menținerii țărilor sărace in 
condițiile lipsei de industrie ; în mod 
inerent, piața mondială este îngustată.

INDUSTRIALĂ
ceea ce nu poate fi decît în dezavan
tajul tuturor. De aici, interesul comun 
pentru extinderea. între țările dezvol
tate și statele în curs de dezvoltare, a 
unei largi cooperări internaționale pe 
baze echitabile și în spiritul avanta
jului reciproc. Dealtfel, așa cum a 
dovedit-o practica relațiilor interna
ționale, comunitatea de interese din
tre Nord și Sud, decurgînd din inter
dependențele economice, nu se poate 
realiza decît pe baza unei rapide in
dustrializări a țărilor rămase în urmă. 
Iată de ce membrii „Grupului celor 
77“ cheamă statele dezvoltate să in“ 
lăture orice obstacol din' calea indus
trializării țărilor „lumii a treia" și să- 
adopte măsuri urgente vizînd accele
rarea transferului de tehnologie, spo
rirea surselor de finanțare a dez
voltării și lărgirea accesului produse
lor provenite din Sud pe piețele din 
Nord.

într-un amplu document analitic, 
intitulat „INDUSTRIA ÎN ANUL 
2000 — NOI PERSPECTIVE", secreta
riatul O.N.U.D.I. va prezenta partici- 
panților la conferință opt propuneri, 
in care se face apel Ia inițiative de 
cooperare internațională capabile să 
contribuie la atingerea obiectivului de 
la Lima. Sînt prezentate noi meca
nisme practice pentru stimularea 
fluxului internațional de resurse in
tre țările în. curs de dezvoltare și spre 
acestea, ca și măsuri concrete în ve
derea accelerării industrializării sta
telor rămase în urmă pe plan econo
mic. în rîndul participănților la con
ferință se apreciază că adoptarea, de 
comun acord, a unor astfel de mă
suri ar putea marca un Important pas 
înainte pe calea edificării noii ordini 
economice internaționale, menite să 
ducă Ia lichidarea .subdezvoltării, a 
decalajelor dintre state, la progresul 
și bunăstarea tuturor popoarelor.

Gh. CERCEI ESCU

Obiectivele programului 
electoral al Alianței 
forțelor democratice
LIMA 19 (Agerpres). — în cadrul 

unui miting electoral organizat la- 
Lima, alianța forțelor democratice 
peruane „Unitatea de Stingă" (U.D.I.) 
a prezentat oficial pe candidatul său 
propus: pentru funcția supremă — 
Genaro Ledesma Izquieta, președin
tele Frontului Muncitoresc Țărănesc 
Studențesc și Popular (FOCEP) — 
precum și pe candidații la funcțiile 
de vicepreședinți ai țării — Jorge del 
Prado, secretar general al Partidului 
Comunist Peruan (P.C.P.), și Antonio 
Meza. Cuadra, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar 
(P.S.R.). Luînd cuvîntul, candidații au 
evidențiat obiectivele programului e- 
lectoral al alianței, menționind că 
forțele democratice, progresiste pe
ruane care fac parte din alianță se 
pronunță pentru un guvern democra
tic, popular.

Acțiune In direcția 
consolidării unității forțelor 
de stingă din Republica 

Dominicană
SANTO DOMINGO 19 (Agerpres). 

— într-un document dat publicității 
la Santo Domingo, organizațiile de 
stingă „Tendința Socialistă'1, „Mișca
rea Pentru Dezvoltare Socialistă", 
„Noua Cale" și „Tendința Socialistă 
Revoluționară" și-au anunțat hotărî-: 
rea de a se unifica într-o singură for
mațiune politică, avind o conducere 
unică.. Această conducere urmează să 
fie aleasă în următoarele zile. în ca
drul unei adunări generale comune 
a organizațiilor amintite.

Motivînd hotărirea luată, docu
mentul precizează. potrivit agenției 
E.F.E.. că „in prezent sint întrunite 
condițiile necesare pentru ca mișca
rea socialistă din Republica Domini
cană să se afirme plenar, avind o 
bază largă de susținere in mase, ca
pabilă să impulsioneze realizarea și 
consolidarea unității celor mai avan
sate sectoare politice din tară".
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Peisaj de iarnă...

Brrr I Frig. Iarnă grea, geroasă.
Ce departe par să fi rămas vremurile călduțe, cu zile mai însorite 

decît iluziile, cu cerul albastru, senin ca un zîmbet, doar cu vreo 
scamă de vată la orizont...

...Și doar s-a spus, s-a atras atenția să nu ne încredem prea mult 
în aparențe, căci natura poate fi capricioasă, iar cursul acelor de baro
metru spre „frumos fix" nu este ireversibil.

Și-acum, poftim, un val de aer polar încinge ca un brîu zone ample 
ale planetei. înghețuri în peninsula Iberică, îneît degeră nu numai por
tocalii,. ci și frumoasele garoafe roșii. In Apus se amenajează rampe - 
dar nu pentru descărcatul zăpezii, de parcă sobele s-ar încălzi cu ura
niu, nu cu cărbuni. Geruri mari și la extremitatea opusă a continentului 
- buletinele arată că în zonele Anatoliei și prin îtnprejurimi s-au înre
gistrat cele mai scăzute temperaturi din ultimele decenii.

Iarnă grea, geroasă — pe alocuri de crapă pietrele. Crapă în tros
nete, ca niște focuri de armă. S-a așternut lințoliu de omăt peste norme 
ale dreptului internațional, florile de gheață la ferestre tulbură vederea ; 
îngheață schimburi comerciale și culturale, s-au congelat credite și 
dialoguri ; prin unele birouri e atît de frig că s-au pus țurțuri pe acor
duri și tratate. Unii oameni au chiciură pe buze cînd deschid gura și 
vorbesc parcă viscolește.

Drumurile sînt dificile, din cauza ghețușului e multă instabilitate ; se 
alunecă ușor, cu riscuri de accidente - de Ia fracturi, la altele mult 
mai grave. Și circulația autovehiculelor este anevoioasă, se produc tot 
felul de tamponări și ciocniri, se derapează ușor și se pierde controlul 
direcției — probabil de aceea se utilizează mijloacele mecanizate do
tate cu șenile. Se toarnă sare peste gheață, cîteodată (din greșeală), 
și gaz peste foc.

Desigur, oamenii luptă pentru deszăpezire, își croiesc poteci și, 
firește, nu acceptă să li se întroienească, cu forța, dalea pe care vor să 
meargă. Și alții muncesc, sapă prin nămeți adevărate tranșee - ori tran
șee adevărate, li vezi in șiruri lungi, ieșind cu lopeți, sape, tîrnăcoape ; 
sau poate nu pretutindeni poartă pe umeri lopeți ? Alții, se încălzesc 
cum pot, unii își agită mîinile, string pumnii în mănuși — sau fără 
mănuși — ori iși freacă palmele.

Pe alocuri, chiar și traficul maritim este afectat. Cargoboturi, vase 
cu diferite incărcături rămîn ca paralizate în danele porturi
lor. Plutesc ceva iceberguri, banchize - probabil de aceea s-a activi
zat circulația navelor cu pereții groși de oțel, blindați. Ciudat, chiar 
și apropierea de mările calde aduce nu zăduf, ci suflu rece. Iar soarele, 
cînd iese, este „cu dinți" - ascuțiți ca niște săbii scoase din teacă.

Frigul e rău, cere focuri - iar de la foc la incendii nu e cale lungă.
Dar frigul are și o parte bună. Răcorește fierbințelile, șl capetele în- 

fierbîntate, forțează să se judece „la rece". Chiar și pe adepții frigului.
Se poate, însă, spera, că, pînă la urmă, va ieși din nou soarele, 

soare fără dinți. Va ieși, pentru că așa trebuie.
Iar în pofida preceptelor obiective ale mecanicii cerești, voința, mai 

precis cîteva miliarde de voințe, pot accelera acest răsărit, îneît mantia 
albă de zăpadă si gheată să redevină pajiște însorită.

SA AVEM ÎNCREDERE IN PRIMĂVARA. PE CARE POT S-O READUCĂ 
OAMENII PRIMĂVERII I

N. CORBU
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